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viço de radiodifusão comunitária na cidade de ItambaL 

curi, Estado de Minas Gerais..... . ...f.26] 
Projeto de Decreto Legislativo n° 398, de 20.0 I 

(nO 740/2000, na Câmara dos Deputados), que aprov'~ o 
ato que renova a concessão da Rádio Transcontin~ntal 
Ltda. para explorar, serviço de radiodifusão sono~a em266 
onda média na cida1de de Esteio, Estado do Rio Grande 

. I 
do Sul:; ;· .'	 . 

í -Projeto de Decreto Legislativo nO 379, de 2001 (nO 
940/2001, na Câmara·dos:üeputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação Rádio Comunitária Sentinela do Ale
grete a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci

276 dade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul .... 
Projeto de Decreto Legislativo nO/387, de 2001 

(nO 718/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Movi(llento Comunitário 
Rádio Positiva FM a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Planaltina, Estado de Goiás. 

310 Projeto de Decreto Legislativo nO 37 \, de 200 I 
(n° 963/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova concessão outorgada à TV São José do 
Rio Preto Ltda. para ex piorar serviço de radiod ifusão de 
sons e imagens (Televisão) na cidade de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo . 

312 Projeto de Decreto Legislativo ·no ,389, de 200 i 
(n° 871/2001, na Câmara dos Deputados),' que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária, Vale do Ua
tumã a executar serviço de radiodifusão comunitária na 

398 cidade de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas. 
Projeto de Decreto Legislativo nO 396, de 2001 

(n° 943/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
399	 ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio Di

fusão Cidade FM a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade Fortaleza dos Nogueiras, Estado do 

400	 Maranhão.........
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PrOJcto de Decreto Legislativo nO 399, de 2001 Projeto de Decreto Legislativo nO 411, de 200 I 

(n° 741/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o (nO 981/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova o 

aro que renova a concessão outorgada à Televisão ato que autoriza a Associação Comunitária Engenheiro 

Imembuí S.A. para explorar serviço de radiodifusão de Arcoverde - ACENAVE a executar serviço de radiodi

sons c imagens na cidade de Santa Maria, Estado do Rio fusão comunitária na cidade de Condado, Estado da Pa-

Grande do Sul. . . . 85 raíba. . . 397 

Projcto de Decreto Legislativo nO 40 I, de 200 I Projeto de Decreto Legislativo nO 4 I 3, de 200 I 

(n" 79R/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o (nO 1.005/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova 

ato que autoriza a Fundação Cooper-habic para a Educa o ato que autoriza a Associaçào Comunitária de Rodeiro 

ção e Assistência Social a executar serviço de radiodifu a executar serviço de radio'difusão comunitária na cida

sito comunitária na cidade de Erechim, Estado do Rio de de Rodeiro, Estando de Minas Gerais . 397 

Grande do Sul. . 85 
(PLC)
 

Projeto de Decreto Legislativo nO 404, de 2001
 

(n" 1.022/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova Projeto de Lei da Câmara nO 7, de 2002 (nO 
3.9 11/97, na Casa de origem), que altera os arts. 9°, 12, o ato que autoriza a Associação Taioense de Cultura e 
14, 15 e 29 da Lei nO 9.492, de 10 de setembro de 1997, Radiodifusão Comunitária a executar serviço de radiodi

con

Catarina.... . i 86 cernentes ao protesto de títulos e outros documentos de 
dívida e dá outras providências ... 

fusào comunitária na cidade de Taió, Estado de Santa que define competência, regulamenta os serviços 

Projeto de Decreto Legislativo nO 416, de 200 I 
(nO ,1.035/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova Projeto de Lei da Câmara nO 125, de 200 I (nO
 

() aro que outorga concessão à Fundação Setorial d~ Ra 5.526/200 I, na Casa de origem), de iniciativa do Presi

dente da República, que, altera o art. 98 da Lei nO 6.880,
diodi fusão Educativa de Sons e Imagens para executar 
de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o EstarutoJcrviçb de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 

Pindtimonhangaba, Estado de São Paulo .. 86 dos Militares . 

Projeto de Lei da Câmara nO 99, de 200 I (nOProjeto de DecTeto Legislativo nO 325, de 200 I 
3.395/2000, na Casa de origem), que autoriLa doação de(nO 5~8/2000, na Cãmal'a dos Deputados), que aprova o 

tcxto do Acordo de Cooperação Mútua entre o Governo imóvel de propriedade do Instituto Nacional de Seguro 

d<l República Federativa do Brasil e o Governo da Re Social. 

pública do Paraguai para Combater o Tráfego de Aero Projeto de Lei da Câmara nO 105, de 2001 (nO 

naves Envolvidas em Atividades Ilícitas Transnacionais, 1.477/99, na Casa de origem), que dispõe sobre o Pro

celebrado em Brasilia, em 10 de fevereiro de 2000 ......... 394 grama Grande fronteira do Mercosul .. 84 

Projeto de Decreto Legislativo nO 376, de 200 I Projeto de Lei da Câmara nO 26, de 1999 (nO 

(n" 1007/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 3.961/97, na Casa de origem), que estabelece nonnas 

o ato que renova a penn issão da Rádio Globo de Brasí para o uso médico das próteses de silicone e dá outras
 

lia Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora providências . 84
 

cm freqüência modu lada na cidade de Brasilia, Dísnito Projeto de Lei da Câmara nO 125, de 200 I (n°
 
fednal. .. 395 5.5261200\, na Casa de origem), de iniciativa do Presi


Projeto de Decreto Legislativo n° 400, de 200 I dente da República, que, altera o art. 98 da Lei nO 6880, 

(11" 742/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto 

ato que renova a pennissão outorgada à Rádio Pampa de dos Militares .. 143 

Guaíba Ltda., para explo~ar serviço de radiodifusão so Projeto de Lei da Câmara n° 99, de 200 I (nO 
nora em freqüência modulada na cidade de Guaíba, 3.395/2000, na Casa de origem), que autoriza doação de 
Estado do Rio Grande do Sul. 395 imóvel de propriedade do Instituto Nacional de Seguro 

Projeto de Decreto Legislativo n° 405, de 200 I Social. .. . 144 

(n° ) .048/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova Projeto de Lei da Câmara n° 105, de 200 I (n° 
o ato que autoriza a Fundação Rosa Leal a executar ser 1.477/99, na Casa de origem), que dispõe ~.~,9.r{ o Pro
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Bocaína grama Grande fronteira do MercosuL , . 146 
Estado do Piauí.. ' .............................................................
 396 Projeto de Lei da Câmara nO 26, de 1999 (nO
 

Projeto de Decreto Legislativo n° 410, de 200 I 3.961/97, na Casa de origem), que estabelece nOlmas
 
(nO 973/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova O para o uso médico das próteses de silicone e dá outras
 
ato que autoriza a Associação Comunitária da Rádio providências.......... .. . 146 
Santo Antônio a cxecutar serviço de radiodifusão comu Projeto de Lei da Câmara nO 125, de 2001 (nO
 
nitária na cidade de Itutinga, Estado de Minas Gerais .....
 396 5.52612001, na Casa de origerl,), de iniciativa do Presidente 
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146 

da República, que, altera o 3rt. 98 da Lei na 6.880, de 9 de 

dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

Projeto de Lei da Câmara nO 99, de 2001 (na 

3.395/2000, na Casa de origem), que autoriza doação de 

imóvel de propriedade do Instituto Nacional de Seguro 
Social.Nortc, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que 

trata a Lei na 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá ou

tras providências, cujo prazo na Comissão de Assuntos 

Econômicos se encontra esgotado . 

Projeto de Lei da Câmarn nO 26, de 1999 (nO 3.961/97, 

na Casa de oligem), que estabelece normas para o uso médi

co da:; próteses de si Iicone e dá outras providências . 

Projeto de Lei da Câmara nO 105, de 200 I (n° 

1.477199, na Casa de origem), que dispõe sobre o Pro
grama Grande Fronteira do Mercosul .. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 10 I, de 200 I (n° 

1.733/96, na Casa de origem), que estende à mãe adoti
va o direito à licença-maternidade e ao salário-materni

dade, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de l° de maio de 

1943, e a Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991 .. 

Projeto de Lei da Câmara n° 121, de 200 I (n° 

2.431/2000, na Casa de origem), que denomina "Viadu
to Luiz Philippe Pereira Leite" o viaduto localizado no 

quilômetro 404 da rodovia BR-364/163, no entronca

mento com a rodovia MT-407, Rodovia dos Imigrantes, 

no Município de Cuiabá - meeting .. 

POLÍTICA 

Continuidade da obstrução da pauta de hoje pelas 
lideranças partidárias. Sen.Ramez Tebet. 

Declara obstrução das Lideranças na Ordem do 
Dia. Seno Artur da Távola . 

Apelo para apoio a proposições de autoria de S. 
Ex' quc tramitam na Casa. Seno Roberto Requião .. 

Continuidade da obstrução da pauta de hoje pelas 
lideranças partidárias Seno Ramez Teber. .. 

Declara obstrução das Lideranças na Ordem do 

Dia. Scn.Artur da Távola . 

Desrespeito às garantias e direitos individuais 
no cpislldio da apreensão de documentos na empresa 

LUllus, no Maranhão, de propriedade da Governadora 

Roscàna Samey e do Sr. Jorge Murad. Seno José Sarney. 

(PR) 

Denúncía de superiaturamento nas obras de ponte 

sobl'c o rio Guaíra, recentemente inaugurada pelo Gover
nadol' do EstaJo do Paraná, Jaime Lemer. Seno Roberto 
Requiào .. 

PROJETO DE LEI 

Justiticativas a projeto de lei lido na presente 

sessão, destinado a reconhecer a profissão de artesão, 

VII 

a propOSlto da comemoração, hoje, de seu dia. Seno 

273 Francelino Pereira 148 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

Projeto de Lei do Senado n° 64, de 2002, que al

tera a Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993, de forma 

a modificar a sistemática de atuação do Conselho Naci
onal de Assistência Social e de concessão do certificado 

279 de entidade beneficente de assistência social. Seno Wal

deck Ornelas 333 

Projeto de Lei do Senado n° 196, de 2000, de au

282 toria da Senadora Marluce Pinto, que acrescenta dispo

sitivos ao Decreto Lei n° 5.452, de 1° de· maio de 1943, 

e à Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, pa~adispor so
bre a licença-maternidade e salário-maternidade das283 
mâes adotantes ou com guar.da judicial de criança~~dá 
outras providências. Seno M ariuczrinto >~91 

Projeto de Lei do Senado n"'§.], de 2002, que al

tera os arts. 408 e 594 do Decreto Lei ° 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Pe I, especiti- . 

cando condições para a soltura de réu primo. Seno385 
Gerson Camata .. 101 

Projeto de Lei do Senado n° 54, de 2002, que al'

tera O art. 4° da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 

de forma a aumentar o periodo máximo de percepção do 
seguro-desemprego para dez meses. Seno Lauro Campos 102 

Projeto de Lei do Senado n° 55, de 2002, que al391 
tera a Lei n° 10.233, de 5 dejunho de 2001, que dispõe 

sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e ter

restre, cria o Conselho Nacional de Integração dc Políti

cas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes
81 

Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviá

rios e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
81 

Transportes, e dá outras providências", para incluir o 

mencionado Departamento no âmbito da competência 
119 reguladora das Agências. Seno Paulo Souto 103 

Projeto de Lei do Senado nO 56, de 2002, quc altera 
142 o Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969, que "RC0rga

niza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Milita
142 res dos Estados, dos Tenitórios e do Distrito Federal, c dá 

outras providências" para dispor que qualiticação militar de 
dificil formação seja contabilizada como título para tins de 

pontuação nos processos seletivos destinados a ingrcsso nas 
189 Polícias Militares. Seno Moreira Mendes... 105 

Apelo para aprovaçâo do Projeto de Lei do Sena
do n° 212, de 2001, de sua autoria, que dá nova redação 

ao ~ ]0 do artigo 19 da Lei na 10260, de 12 dejulho de 

200 I (dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estu
dante do Ensino Superior), para atribuir prioridade abso

[65 luta aos alunos afrodescendentes. Scn. Waldcck Ornelas 125 

Projeto de Lei do Senado n° 58, de 2002, que dá 

nova redação ao ~ l° do art. 60 da Lei n° 9.424, de 24 de 

dezembro de 1996, e acrescenta novo parágrafo ao mes

mo artigo dessa Lei, de forma a esclarecer os critérios 



I 

VllI 

de fixação do valor minimo anual por aluno e a configu
rar como crime de responsabilidade o descumprimento 
desses critérios. Scn .Carlos Be~crra . 

Projeto de Lei do Senado n° 59, de 2002, que al
tera parágrafo dos arts. 1.379 c 1.242 da Lei n° 10.406, 
de I (J de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. 
Seno Romeu Tuma . . . 

Projeto de Lei do Senado n° 60, de 2002, que dis
pEíe sobre o parcelamento de débitos relativos às contri
buições de estados, do Distrito federal e municipios ao 
Pasep. Scn. Osmar Dias . 

Projeto de Lei do Senado n° 61, de 2002, que al
tera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para reajus
tar os valores estimados de contratação pela Administra
ção Pública. Scn. Osmar Dias . 

Projeto de Lei do Senado n° 62, de 2002, que dis· 
põe sobre a utilização de livros didáticos no ensino fun· 
damental c médio. Seno Freitas Neto . 

Projeto de Lei do Senado n° 182, de 2000, de au
toria do Senador Casildo Maldancr, que acrescenta art. 
392-A à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, e art. 
71-A à Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor 
sobre a I ieença-matemidade das mães adotantes ou que 
tenham obtido guarda judicial de crianças e dá outras 

'I providencias. Seno Casildo Maldaner . 
Expectativa de aprovação do projeto de lei do Se

nador José Sarney, que estabelece quotas para ingresso 
da população negra nas universidades e concursos pú
blicos, do qual S. Ex' é relator. Seno Sebastião Rocha ..... 

Justificativas à apresentação do Projeto de Lei do 
Senado n055, de 2002, que altera a Lei n° 10.233, de 5 
de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos 
transportes aquaviário e terrestre. Seno Paulo Souto . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Projetó de Resolução nO 8, de 2002, que discipli
na o trâmite de documentação oriunda do Tribunal de 
Contas da União, que não resulte de solicitação expressa 
da Casa ou de alguma das suas Comissões. Seno Antô
nio Carlos Júnior .. 

(PT) 

Anúncio da apuração dos votos da prévia do Par
tido dos Trabalhadores. Seno Eduardo Suplicy .. 

REQUERIMENTO 

Requerimento n° 75, de 2002, solicitando a apro
vação de um voto de aplauso à comunidade acadêmica / 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) peja 
realização no dia 15 do corrente da eleição para a esco
lha do Reitor em clima de grande interesse e compareci
mento, com resultado que consagra o Professor Carlos 
Lessa como indicado por 85% dos v()tos e mais de 90% 

dos docentes daquela Universidade. Seno Roberto Satur
nino.. 86 

156 Requerimento nO 76, de 2002, solicitando ao Tri
bunal de Contas da União as informações que mencio
na. Seno Roberto Requião 86 

Requerimento nO 77, de 2002, solicitando ao Mi
158 nistro de Estado da Saúde as informações que mencio

na. Seno Romero Jucá 106 
Requerimento n° 78, de 2002, solicitando a trami

tação em conjunto dos Projetos de Lei do Senado nOs 
160 \ 38 de 1999 e 24 de 2002, por regularem a mesma ma

téria. Seno Carlos Patrocinio I 16 
Requerimento nO 79, de 2002, solicitando ao Mi

nistro de Estado da Saúde as informações que mencio
162 na. Seno Bello Parga........................................................ 116 

Requerimento nO 80, de 2002, de autoria do Sena
dor Maguito Vilela, solicitando voto de louvor à Orga

163 nização Jaime Câmara, pelo prêmio recebido pelo jornal 
O Popular, de Goiânia, Estado de Goiás. Seno Maguito 
Vilela 139 

Requerimento nO 81, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, o *I° do art. I° da MP n° 
9 que resultou no PLV nO I. Seno Antonio Carlos Vala-
dares. 242 

Requerimento nO 82, de 2002, solicitando desta
391 que para votação em separado, da expressão "até 31 

de março de 2002", contida no art 3° da Lei n° 10.177, 
de 12 de janeiro de 2001, a que se refere o art. 6° da 
MP n° 9, que resultou no PLC nO 1. Seno Antonio 

404 Carlos Valadares. 244 
Requerimento nO 83, de 2002, solicitando desta

que para votação em separado, das seguintes expres-~ _ 
sões, constantes do caput do art. 7°, do PLV n° 1/2002, 

183 oferecidas à MP n° 9/2001: " ... de parte... "; "... observa
das as seguintes condições...", e os incisos I a IV do 
mesmo artigo. Seno Heloísa Helena. 244 

Requerimento n° 84, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, do *I° do art. 7° do PLV 
nO 112002. Seno Heloisa Helena 244 

Requerimento n° 85, de 2002, solicitando desta
346 que para votação em separado, da Emenda n° 2, apre

sentada à MP n° 9, que resultou no Projeto de Conver
são n° I, a fim de que a mesma seja inserida na ref. Pro
posição (PLV n° I). Seno Antonio Carlos Valadares. ....... 245 

185 Requerimento n° 86, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da Emenda n° 7, apre
sentada à MP n° 9, que resultou no Projeto de Convel'
são n° I, a fim de que a mesma ser inserida na Ref. Pro
posição. Seno Antonio Carlos Valadares. 245 

Requerimento n° 87, de 2002, solicitando destaque 
para votação em separado, da Emenda nO 13, apresentada à 
MP n° 9, que resultou no Projeto de Conversão n° I, a fim 
de a mesma ser inserida na' Ref. Proposição. Sen.Antonio 
Carlos Valadares..... 245 
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Requerimento nO 88, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da Emenda nO 14, apre
,entada á MP n09/200 I. Seno Carlos Patrocínio.. 

Requerimento n° 89, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da Emenda nO 15. Seno 
Geraldo Melo... . . . . 

Requerimento nO 90, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da Emenda n° 16. Seno 
Geraldo Melo. .. .. 

Requerimento nO 91. de 2002, solicitando des
taque para votação em separado, do 1i4° do art. 2° 
constante da cmcnda n° 22 ao PL V n° 1/02. Seno 
Waldeck ameias ... 

Requerimento nO 92, de 2002, solicitando desta
quc para votação em separado. da emenda nO 26 ofereci
da a MP nO 9, a fim de que seja (ilegível) no PLV na I 
de 2002 Sen Arlindo Porto .. 

Requerimcnto nO 93, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, do ~ I° do art. 7° do 
PLV/01/2002. Seno Heloisa Helena . 

Rcquerimcnto nO 94, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da expressão "até", cons
tituinte no li 1° do art.8° da MP nOll, de 2001, nos ter
mos do PLV n° 2, de 2002. Sen Heloisa Helena . 

Requerimcnto nO 95, de 2002, solicitando desta
que para votação cm scparado, das expressões "... de fei
jão, arroz, milho ou algodão, em razão da estiagem...", 
constantes do art. 8° do Projeto de Conversão nO 2/2002. 
Seno Heloísa Hclcna.. .. . 

Rcquerimcnto nO 96, de 2002, solicitando desta
que para votação cm separado, do inciso Vdo art. IOdo 
Projcto de Lei de Conversão nO 2/2002. Seno Heloísa 
Helena ......... 

Requerimento nO 97, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, das expressões "... ou de 
doença scm método difundido de eombatc, controle ou 
profilaxia", constantes da Emenda n° I in fine, ofere~ido 
à MPV/1112002, a fim de sercm incluidas no art. 1° do 
Projeto de Conversão nO 2/2002. Sen Heloísa Helena ..... 

Requerimento nO 98, de 2002, solicitando adia
mento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nO 105, 
de 2001, por 30 dias úteis a fim de ser feita na sessão de 
2 de maio. Seno Romero Jucá . 

Requerimento n° 99, de 2002, solicitando a cria
ção de Comissão Externa, composta de três membros, 
dc,tinada a representar csta Casa perante o Estado do 
Vaticano, quando da cerimônia de canonização da Ma
dre Paulina, primeira religiosa brasileira a constar dos 
cânoncs da Igrcja Católica, a realizar-se no dia 19 de 
maio próximo. Seno Casildo Maldaner ........ 

Requerimento nO 100, de 2002, solicitando voto 
de aplauso ao Senaípcla comemoração dos 50 anos da 
entidade em Goiás. Seno Mauro Miranda .... 

IX 

246 

246 

246 

Requerimento nO 101, de 2002, solicitando que 
o tempo destinado aos oradores da Hora do Expedi
ente da sessão do dia 11 de abril próximo seja dedi
cado a homenagear a passagem de um ano da morte 
de Ginetta Calliari, representante exponencial do 
Movimento dos Focolares no Brasil. Seno Romeu 
Tuma........................................... . . 

Requerimento n° 102, de 2002, da Comissão 
de Fiscalização e Controle, solicitando ao Ministro 
de Estado da Saúde as informações que menciona. 
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Ata da 22ª Ses são Não De li be ra ti va
em 18 de mar ço 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 Car los Pa tro cí nio

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30 mi nu tos.)

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

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car-
los Pa tro cí nio, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 94, DE 2002
(Nº 161/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
18 a 20 de mar ço de 2002, em vi si ta de Esta do à Re-
pú bli ca do Chi le, San ti a go.

Bra sí lia, 12 de mar ço de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 7, DE 2002

(Nº 3.911/97, na Casa de ori gem)

Alte ra os arts. 9º, 12, 14, 15 e 29 da
Lei nº 9.492, de 10 e se tem bro de 1997,
que de fi ne com pe tên cia, re gu la men ta os
ser vi ços con cer nen tes ao pro tes to de tí-
tu los e ou tros do cu men tos de dí vi da e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei mo di fi ca a Lei nº 9.492, de 10 de

setem bro de 1997, al te ran do pra zo e pro ce di men -
tos para o re gis tro de pro tes to de tí tu los e ou tros do-
cu mentos de dí vi da.

Art. 2º Os arts. 9º, 12, 14, 15 e 29 da Lei nº 9.492,
de 10 de se tem bro de 1991, pas sam a vi go rar com as
se guin tes al te ra ções:

“Art. 9º ..................................................
§ 1º Qu al quer ir re gu la ri da de for mal ob-

ser va da pelo ta be lião obs ta rá o re gis tro do
pro tes to.

§ 2º Para os fins do dis pos to nes te ar-
ti go, sem pre ju í zo do es ta tu í do em leis es-
pe ci a is, com pre en dem-se como tí tu los e ou-
tros do cu men tos de dí vi da, su je i tos a
protesto co mum ou fa li men tar, os tí tu los de
cré di to, as sim de fi ni dos em lei, os tí tu los
exe cu ti vos ju di ci a is ou ex tra ju di ci a is, os que
es ti ve rem su je i tos a co bran ça me di an te pro-
ce di men to su má rio e os do cu men tos que in-
di quem re la ção cre di tí cia.

§ 3º Os tí tu los de cré di to e ou tros do-
cu men tos de dí vi da, ain da que apre sen ta -
dos na for ma ad mi ti da pelo pa rá gra fo úni co
do art. 8º, con te rão ape nas os da dos ne les
lan ça dos, des ca ben do ao ta be lião de pro-
tes to in ves ti gar ou exi gir pro va a res pe i to do
ace i te, da ven da e en tre ga da mer ca do ria
ou da pres ta ção do ser vi ço.

§ 4º Incum bi rá ao apre sen tan te do tí tu -
lo ou cre dor, sob sua res pon sa bi li da de, exi-
bir em ju í zo, sem pre e quan do lhe for exi gi -
do, na for ma da lei, os res pec ti vos com pro -
van tes ou do cu men tos."(NR)

“Art. 12. O pro tes to será la vra do e re-
gis tra do den tro de cin co dias úte is con ta dos
da pro to co li za ção no ta be li o na to do avi so de
re ce bi men to (AR), emi ti do pe los cor re i os, da
in ti ma ção a que faz re fe rên cia o ca put do
art. 14 des ta lei, ou do pro to co lo, avi so de
re cep ção ou do cu men to equi va len te, ci-
tados no § 1º do art. 14 des ta lei, ou ain da
da in ti ma ção fe i ta por edi tal, nos ter mos do
art. 15 desta lei.

..............................................................
§ 2º Não se con si de ra dia útil aque le

em que não haja ex pe di en te fo ren se, bem
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como aque le em que não ocor ra ex pe di en te 
ban cá rio para o pú bli co ou não seja obe de -
ci do o ho rá rio nor mal." (NR)

“Art. 14. .................................................
§ 1º A re mes sa da in ti ma ção po de rá

ser fe i ta por qual quer meio e para qual quer
lo ca li da de, des de que seu re ce bi men to fi-
que as se gu ra do e com pro va do por pro to co -
lo, avi so de re cep ção (AR) ou do cu men to
equi va len te, po den do ser efe ti va da por por-
ta dor do pró prio ta be lião quan do o en de re ço 
do de ve dor for den tro da com pe tên cia ter ri -
to ri al do ta be li o na to.

§ 2º A in ti ma ção de ve rá con ter nome e
en de re ço do de ve dor, ele men tos de iden ti fi -
ca ção do tí tu lo ou do cu men to de dí vi da e o
pra zo li mi te para cum pri men to da obri ga ção
no ta be li o na to, bem como o nú me ro do pro-
to co lo e o va lor a ser pago.

§ 3º O ta be lião de pro tes to po de rá uti li -
zar o meio ele trô ni co para a in ti ma ção, caso
em que esta será con si de ra da cum pri da
quan do com pro va da ele tro ni ca men te a res-
pec ti va re cep ção no en de re ço ele trô ni co
cons tan te do do cu men to, no in di ca do pelo
apre sen tan te no pe di do de pro tes to ou, ain-
da, na que le en con tra do em bus ca re a li za da
pelo pró prio ta be li o na to." (NR)

“Art. 15. A in ti ma ção será fe i ta por edi-
tal se a pes soa in di ca da para ace i tar, de vol -
ver ou pa gar for des co nhe ci da, se sua lo ca -
li za ção for in cer ta ou ig no ra da, se for re si -
den te ou do mi ci li a da fora da com pe tên cia
ter ri to ri al do ta be li o na to, se nin guém se
dispuser a re ce bê-la no en de re ço for ne ci do 
pelo apre sen tan te, ou se não for pos sí vel
re a li zá-la por meio ele trô ni co.

..............................................................
§ 3º Qu an do o en de re ço do res pon sá vel 

pelo pa ga men to do tí tu lo ou do cu men to de dí-
vi da for si tu a do fora da com pe tên cia ter ri to ri al
do ta be li o na to, a in ti ma ção so men te po de rá
ser fe i ta por edi tal se, de cor ri dos cin co dias
úte is da ex pe di ção da in ti ma ção, não re tor nar
ao ta be li o na to o com pro van te de sua efe ti va -
ção ou, se den tro des se pra zo, re tor nar o
com pro van te ao ta be li o na to com al gu ma das
ocor rên ci as pre vis tas no ca put.

§ 4º É obri ga ção do de ve dor, ou emi-
ten te de tí tu lo de cré di to, sem pre que hou-
ver re gis tro do seu en de re ço no mo men to

da ce le bra ção da re la ção ju rí di ca, co mu ni -
car ao cre dor ou ao ti tu lar ori gi nal do tí tu lo,
con for me o caso, even tu al al te ra ção no en-
de re ço in di ca do ocor ri da an tes do ven ci -
men to, sob pena de não po der ale gar a cir-
cuns tân cia de não ter sido do mi ci li ar men te
no ti fi ca do." (NR)

“Art. 29. .................................................
..............................................................
§ 3º Fi cam pro i bi dos o ar qui va men to e

a ne ga ti va ção de do cu men tos ou de no mes
de pes so as fí si cas ou ju rí di cas, pe las en ti -
da des re fe ri das no ca put, bem como o for-
ne ci men to de in for ma ções, mes mo que em
ca rá ter si gi lo so, por qual quer em pre sa pú bli -
ca ou pri va da, a não ser que os res pec ti vos
dé bi tos te nham sido re gu lar men te pro tes ta -
dos e seus re gis tros não te nham sido le gal -
men te can ce la dos ou ba i xa dos.

§ 4º Nas lo ca li da des onde hou ver dois
ou mais ta be li o na tos de pro tes to, po de rão
eles ins ti tu ir, por qual quer meio, em âm bi to
es ta du al ou na ci o nal, ser vi ço de aten di men to
cen tra li za do de pe di do e en tre ga de cer ti dões 
ou de for ne ci men to de sim ples in for ma ção, se
o in te res sa do dis pen sar a cer ti dão." (NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor ses sen ta dias
após a data de sua pu bli ca ção.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 15 de mar ço de 2002. –
De pu ta do Aé cio Ne ves.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.911, DE 1997

Alte ra o ca put do art. 12 da Lei nº
9.492, de 10 de se tem bro de 1997, que
“De fi ne com pe tên cia, re gu la men ta os
ser vi ços con cer nen tes ao pro tes to de tí-
tu los e ou tros do cu men tos de dí vi da e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 12 da Lei nº 9.492, de 10

de se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 12. O pro tes to será re gis tra do den-
tro de quin ze dias ute is con ta dos da pro to co li -
za ção do tí tu lo ou do cu men to de dí vi da.

§ 1º .....................................................
§ 2º ...................................................."

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
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Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo da pro po si ção que ora sub me te mos à
apre ci a ção do Par la men to é com pa ti bi li zar o pra zo de
pro tes to de tí tu los com a re a li da de do nos so País, res-
guar dan do o in te res se de to das as par tes en vol vi das.

Des de 1908, pelo De cre to nº 2.044, de 31 de
de zem bro da que le ano, o pra zo para re gis tro do pro-
tes to de tí tu los está de fi ni do em três dias úte is, pra zo
que a prá ti ca tem de mons tra do ser in com pa tí vel com
o vo lu me de tí tu los a pro tes tar e com a de fe sa dos in-
te res ses dos de ve do res ante even tu al erro na emis-
são do tí tu lo, cada vez mais co mum.

De fato, em um pe río do de ba i xa in fla ção como
o que vi ve mos ne nhum pre ju í zo ad vi rá para os cre do -
res com a am pli a ção do pra zo para pro tes to, e, de ou-
tro lado, os car tó ri os e os de ve do res te rão sua vida
bas tan te fa ci li ta da di an te de um pra zo ma i or para
aná li se ade qua da dos tí tu los le va dos a pro tes to.

Re cen te men te foi apro va da so bre a ma té ria a
Lei nº 9.492, de 10 de se tem bro de 1997, a qual, en-
tre tan to, des cu i dou da am pli a ção do pra zo para re gis -
tro do pro tes to, ra zão pela qual ca be-nos apro var a
pe que na al te ra ção ora pro pos ta a fim de aper fe i ço ar
a re gu la men ta ção da ma té ria.

Sala das Ses sões, 25 de no vem bro de 1997. –
De pu ta do Luiz Du rão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.492, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997

De fi ne com pe tên cia, re gu la men ta os
ser vi ços con cer nen tes ao pro tes to de tí-
tu los e ou tros do cu men tos de dí vi da e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 9º To dos os tí tu los e do cu men tos de dí vi da

pro to co li za dos se rão exa mi na dos em seus ca rac te -
res for ma is e te rão cur so se não apre sen ta rem ví ci os, 
não ca ben do ao Ta be lião de Pro tes to in ves ti gar a
ocor rên cia de pres cri ção ou ca du ci da de.

Pa rá gra fo úni co. Qu al quer ir re gu la ri da de for mal
ob ser va da pelo Ta be lião obs ta rá o re gis tro do pro tes to.
....................................................................................

Art. 12. O pro tes to será re gis tra do den tro de três
dias úte is con ta dos da pro to co li za ção do tí tu lo ou do-
cu men to de dí vi da.

§ 1º Na con ta gem do pra zo a que se re fe re o ca-
put ex clui-se odi a da pro to co li za ção e in clui-se o do
ven ci men to.

§ 2º Con si de ram-se não-útil o dia em que não
hou ver ex pe di en te ban cá rio para o pú bli co ou aque le
em que este não obe de cer ao ho rá rio nor mal.

....................................................................................
Art. 14. Pro to co li za do o tí tu lo ou do cu men to de dí-

vi da, o Ta be lião de Pro tes to ex pe di rá a in ti ma ção ao de-
ve dor, no en de re ço for ne ci do pelo apre sen tan te do tí tu -
lo ou do cu men to, con si de ran do-se cum pri da quan do
com pro va da a sua en tre ga no mes mo en de re ço.

§ 1º A re mes sa da in ti ma ção po de rá ser fe i ta por
por ta dor do pró prio ta be lião, ou por qual quer ou tro
meio, des de que o re ce bi men to fi que as se gu ra do e
com pro va do atra vés de pro to co lo, avi so de re cep ção
(AR) ou do cu men to equi va len te.

§ 2º A in ti ma ção de ve rá con ter nome e en de re ço 
do de ve dor, ele men tos de iden ti fi ca ção do tí tu lo ou
do cu men to de dí vi da, e pra zo li mi te para cum pri men -
to da obri ga ção no Ta be li o na to, bem como nú me ro do
pro to co lo e va lor a ser pago.

Art. 15. A in ti ma ção será fe i ta por edi tal se a pes-
soa in di ca da para ace i tar ou pa gar for des co nhe ci da,
sua lo ca li za ção in cer ta ou ig no ra da, for re si den te ou
do mi ci li a da fora da com pe tên cia ter ri to ri al do Ta be li o -
na to, ou, ain da, nin guém se dis pu ser a re ce ber a in ti -
ma ção no en de re ço for ne ci do pelo apre sen tan te.

§ 1º O edi tal será afi xa do no Ta be li o na to de Pro-
tes to e pu bli ca do pela im pren sa lo cal onde hou ver jor-
nal de cir cu la ção diá ria.

§ 2º Aque le que for ne cer en de re ço in cor re to,
agin do de má-fé, res pon de rá por per das e da nos,
sem pre ju í zo de ou tras san ções ci vis, ad mi nis tra ti vas
ou pe na is.

....................................................................................
Art. 29.  Os Ta be liães de Pro tes to de Tí tu los so-

men te po de rão for ne cer cer ti dão, em for ma de re la -
ção, para as en ti da des re pre sen ta ti vas do co mér cio,
da in dús tria e das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, das pes so -
as cu jos no mes e do cu men tos fo rem in di ca dos no pe-
di do, com a nota de se tra tar de in for ma ção re ser va -
da, para uso ins ti tu ci o nal ex clu si vo do so li ci tan te, da
qual não se po de rá dar di vul ga ção.

§ 1º O for ne ci men to da cer ti dão a que se re fe re
o ca put será sus pen so caso se de sa ten da o seu ca-
rá ter si gi lo so ou se for ne çam in for ma ções de pro tes -
tos can ce la dos.

§ 2º Dos ca das tros ou ban cos de da dos, das en ti -
da des re fe ri das no ca put, so men te se rão pres ta das in-
for ma ções, mes mo si gi lo sas, res tri tas de cré di to ori un -
das de tí tu los ou do cu men tos de di vi das re gu lar men te
pro tes ta dos, cu jos re gis tros não fo ram can ce la dos.
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§ 3º Na lo ca li da de onde hou ver mais de um Ta-
be li o na to de Pro tes to de Tí tu los, po de rá ha ver um
Ser vi ço de Infor ma ções de Pro tes to, or ga ni za do, ins-
ta la do e man ti do pe los pró pri os Ta be li o na tos.
....................................................................................

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 10, DE 2002

(Nº 1.525/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Edu car Bra sil de Ra di o di fu são 
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 Vi tó ria da Con quis ta, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 357, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção Edu car Bra sil de Ra di o di fu são
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 Vi tó ria da Con quis ta, Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 992, DE 2001

Se nho res mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o $ 3º do ar ti go 22 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub-
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe-
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüen -
cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 154, de 27 de mar ço de 2001 –
Fun da ção Ce su mar, na ci da de de Ma rin gá – PR;

2 – Por ta ria nº 193, de 17 de abril de 2001 –
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal de Ita jaí, na ci da de
de Ita jaí – SC;

3 – Por ta ria nº 235, de 18 de abril de 2001 –
Fun da ção Rá dio Edu ca ti va de Ipo rá – FUNREI, na ci-
da de de Ipo rá – GO;

4 – Por ta ria nº 356, de 5 de ju lho de 2001 – Fun-
da ção Edu ca ti va Sa le si a na Pa dre Cí ce ro, na ci da de
de Ju a ze i ro do Nor te – CE;

5 – Por ta ria nº 357, de 5 de ju lho de 2001 – Fun-
da ção Edu car Bra sil Ra di o di fu são, na ci da de de Vi tó -
ria da Con quis ta – BA;

6 – Por ta ria nº 371, de 5 de ju lho de 2001 – Fun-
da ção Edu ca ti va e Cul ti ral Sis te ma de Ra di o di fu são
Ci da de das Árvo res, na ci da de de Ara ras – SP; e

7 – Por ta ria nº 385, de 12 de ju lho de 2001 –
Fun da ção Can ta res de Sa lo mão, na ci da de de Cu i a -
bá –MT.

Bra sí lo ia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 423 EM

Bra sí lia, 15 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

nº 53640.000214/98, de in te res se da Fun da ção Edu-
car Bra sil de Ra di o di fu são, ob je to de per mis são 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, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Vi tó ria da Con quis ta, Esta do da Ba hia.

2. De acor do com o 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 que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou-
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu -
sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga 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, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 357, DE 5 DE JULHO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no
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 que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten-
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640.000214/98, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Edu car
Bra sil de Ra di o di fu são para exe cu tar, pelo pra zo de
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 Vi tó ria da
Con quis ta, Esta do da Ba hia.
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Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato 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, nos ter mos 
do § 3º art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER Nº 368, DE 2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53640.000214/98
Inte res sa da: Fun da ção Edu car Bra sil de Ra di o -

di fu são
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para

ser vi ço de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men -
te edu ca ti va.

– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por-
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

I – Dos Fa tos

Fun da ção Edu car Bra sil de Ra di o di fu são, com
sede na ci da de de Vi tó ria da Con quis ta, no Esta do da
Ba hia, re quer lhe seja ou tor ga da per mis são para exe-
cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fi na li da de ex clu si va men te edu ca ti va, na
mes ma lo ca li da de, me di an te a uti li za ção do ca nal
299E, Clas se B1, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i -
ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis -
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for -
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela rá dio e ou tros
me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen -
tou a do cu men ta ção per ti nen te.

4. Os es ta tu tos da en ti da de, de vi da men te re gis -
tra dos no Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, em 24
de mar ço de 1998, no Car tó rio do Re gis tro de Tí tu los,
Do cu men tos e Pes so as Ju rí di cas, na Co mar ca de Vi-
tó ria da Con quis ta, no Esta do da Ba hia, pro to co la do
no Li vro A-06, sob o nº 7.849, re gis tra do sob o nº de
or dem 3.075, do Li vro A-10, pre en chem os re qui si tos
do Có di go Ci vil Bra si le i ro e se en con tram de acor do
com a le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. A Di re to ria Exe cu ti va, a quem com pe te ad mi -
nis trar a Fun da ção, ele i ta com man da to de cin co
anos, está as sim cons ti tu í da:

DIRETORIA EXECUTIVA

Car gos No mes
Di re tor Pre si den te         Val do mi ro Pe re i ra da Sil va
Di re tor Admi nis tra ti vo    Aér cio Ri be i ro Fi lho
Di re tor Fi nan ce i ro         Val di re ne So a res da Sil va
Di re tor de Ope ra ções e
Pro gra ma ção                 João Pa u lo
                                       Alme i da Ri be i ro

6. De acor do com seus es ta tu tos, a re pre sen ta -
ção ju di ci al e ex tra ju di ci al da re que ren te é com pe tên -
cia do Di re tor Pre si den te.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri -
za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção Fe-
de ral (le tra a in ci so XII, do art. 21)

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223, que
atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou tor gar
con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re fe ri do
ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia do cor-
res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen -
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13. ...............................................
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor -

ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di fu são 
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos."

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o
pe di do tan to quan to à en ti da de, tan to quan to aos
seus di re to res, está em or dem. A en ti da de en ca mi -
nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te ri -
al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no DOU
de l9 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for -
me de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, jun ta da aos
pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi -
ço de Ra di o di fu são para pros se gui men to.
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Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis-
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-censura”.
Bra sí lia, 23 de ju nho de 2000. – Ma ria Anto ni e -

ta de Alva ren ga Gros si, Advo ga da – OAB/DF – 5419
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De-

par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a men to.
Bra sí lia, 23 de ju nho de 2000. – Na po leão Ema-

nu el Va la da res, Co or de na dor-Geral de Ou tor ga.
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços

de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 29 de ju nho de 2000. – Antô nio Car los 

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

Enca mi nhe-se os au tos à dou ta Con sul to ria Ju-
rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2000. – Pa u lo Me ni cu -
cci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECERES

PARECER Nº 149, 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 53, de
1996 (nº 225/1995, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ate que ou tor ga per-
mis são à Rá dio Tu ca no 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
Tu ca no, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 53, de 1996 (nº 225, de 1995,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou-
tor ga per mis são à Rá dio Tu ca no 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 Tu ca no, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 501, de
1989, 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 142,
de 29 de agos to de 1989, que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 3º do art.
223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Tu ca no FM Ltda., (cf. fl. 96):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Anto nio Pi men tel de San ta na 60
• José Pe ne do C. de Albu quer que 120
• Gil dá sio Pe ne do C. de Albu quer que 120
To tal de Co tas 300

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Hé lio Ro sas.

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 nº39, 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 53, de 1996, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Tu ca no FM 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, 12 de mar ço de 2002, – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Antonio Car los Jú ni or,
Re la tor – Wal deck Orné las – Ro meu Tuma – Fre i -
tas Neto – Ju vên cio da Fon se ca – Ma ri na Sil va
(Absten ção) – Ma ria do Car mo Alves – Na bor Jú-
ni or – Val mir Ama ral – Ge ral do Cân di do (absten-
ção) – Ro ber to Sa tur ni no – Be ní cio Sam pa io –
Luiz Otá vio – Ge ral do Althoff – Mar lu ce Pin to.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, de 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 150, 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 267, de
2001 (nº 806/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Mun-
do no ven 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 Mun do
Novo, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

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 267, de 2001 (nº 806, de 2000, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Mun do no ven 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 Mun do Novo, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.173,
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 252,
de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria A Cul tu ral Mun do no ven se (cf. fl. 13):

• Pre si den te – José Alves dos San tos
• Vi ce-Presidente – Re gi nal do Men des Dias
• 1º Se cre tá rio – Gil dá sio Alves de Sou za
• 2º Se cre tá rio – Ma ria Cle u za Car do so de Alme i da
• 1º Te sou re i ro – José Car los Pi nhe i ro dos San tos
• 2º Te sou re i ro – Ju ve nil Lo pes Ro dri gues
• Di re tor de Pa tri mô nio – Ney ton Sou za Vi le la

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Si las Câ ma ra.

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

II – Aná li se

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

Tendo em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 267, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Mun-
do no ven se aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le-
ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le-
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 12 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Wal deck Orné las, Re la -
tor – Antonio Car los Jú ni or – Mo re i ra Men des –
Ma ri na Sil va – Ju vên cio da Fon se ca – Na bor Jú ni -
or – Ma ria do Car mo Alves – Val mir Ama ral – Ro-
ber to Sa tur ni no – Luiz Otá vio – Be ní cio Sam pa io –
Ge ral do Cân di do – Mar lu ce Pin to – Ge ral do
Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII –  apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 151, 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 282, de
2001 (nº 904/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Ita ma raty
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 ri pi ri, Esta do do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto

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 282, de 2001 (nº 904, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Ita ma raty 
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 ri pi ri, Esta do do Pi a uí.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.068,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 17 de
ju lho de 2000, que re no va a con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Ita ma raty Ltda. (cf. fl. 164):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Ger son Antô nio de Ara ú jo Mou rão Fi lho  8.000
José Lou ren ço de Ara ú jo Mou rão  2.000
To tal de Co tas 10.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Sal va dor Zim bal di.
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Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS no 282, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Ita ma raty Ltda,
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 12 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Fre i tas Neto, Re la tor –
Antô nio Car los Jú ni or – Ro meu Tuma – Ma ri na Sil-
va (absten ção) – Ju vên cio da Fon se ca  Wal deck
Orné las – Ma ria do Car mo Alves – Na bor Jú ni or –
Val mir Ama ral – Ge ral do Cân di do (absten ção) –
Ro ber to Sa tur ni no – Be ní cio Sam pa io – Luiz Otá-
vio – Ge ral do Althoff – Mar lu ce Pin to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 152, 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 361, de
2001 (nº 931/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ju e i ro 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 ju e i ro, Esta do de Ala-
go as.

Re la tor: Se na do ra Ma ri na Sil va

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 361, de 2001 (nº 931, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ju e i ro 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 ju e i ro, 
Esta do de Ala go as.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.354,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 313,
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de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Ca ju e i ro (cf. fl. 13).

Pre si den te – Mar lu ce Ma ri sa Ara ú jo Ro dri gues
Vi ce-Presidente – Cé lia Ma ria Melo Fer ro
Se cre tá ria – Ge dal va Mes si as de Oli ve i ra
Se gun do Se cre tá rio – Ma ria de Fá ti ma de M. Le mos
Te sou re i ra – Ma ria Val de te Sam pa io Lo pes Vil la no 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, De pu ta do Már cio Re i nal do
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

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 361, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ju e i -
ro 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, 12 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Ma ri na Sil va, Re la tor –
Antô nio Car los Jú ni or – Ro meu Tuma – Fre i tas
Neto – Ju vên cio da Fon se ca – Wal deck Orné las –
Mo re i ra Men des – Na bor Jú ni or – Ma ria do Car mo
Alves – Ge ral do Cân di do – Val mir Ama ral – Be ní -
cio Sam pa io – Ro ber to Sa tur ni no – Luiz Otá vio –
Ge ral do Althoff – Mar lu ce Pin to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

Ca pí tu lo V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

02392 Ter ça-feira  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

MARÇO 200210    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PARECER Nº 153, 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 431, de
2001 (nº 1.029/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria 
de Angi cal (ARCA) a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Angi cal, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

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 431, de 2001 (nº 1.029, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au-
to ri za a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de
Angi cal (ARCA) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Angi cal, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.604,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
451, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de Ra di -
o di fu são Co mu ni tá ria de Angi cal (ARCA) (cf. fl. 12):

• Pre si den te – Jo se mar dos San tos Sil va
• Vi ce-Presidente – Edi nil don Nas ci men to da Pa i xão
• 1ª Se cre tá ria – Jo se te dos San tos Di niz
• 2ª Se cre tá ria – Gla des Ma ria Ma ri a ni Fer re i ra
• 1ª Te sou re i ra – Te re zi nha Elo í za Ba tis ta
• 2ª Te sou re i ra – Ma ria do Car mo da Sil va
• 1º Di re tor de Pa tri mô nio – Luiz Vi a na Di niz
• 2º Di re tor de Pa tri mô nio – José E. Oli ve i 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, De pu ta do He rá cli to 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 que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção 
que acom pa nha o PDS nº 431, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria de Angi cal (ARGA) 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, 12 de mar ço de 2002 – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Wal deck Orné las, Re la tor
– Antô nio Car los Jú ni or – Mo re i ra Men des – Ma ri na 
Sil va – Ju vên cio da Fon se ca – Na bor Jú ni or – Ma ria 
do Car mo Alves – Val mir Ama ral – Ro ber to Sa tur ni -
no – Luiz Otá vio – Be ní cio Sam pa io – Ge ral do Cân-
di do – Ge raldo Althoff – Mar lu ce Pin to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................
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CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 154, 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 435, de
2001 (nº 1070/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que ”apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção João Pa u lo II, 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 ra Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo“.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1420,
de 1999, 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 § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, ato cons tan te da Por ta ria nº138, de 31 de agos-
to de 1999, que ou tor ga per mis são à Fun da ção João
Pa u lo II para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta,
Esta do de São Pa u lo.

Nos ter mos do § 1º do art. 16 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 § 3º do 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 exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

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

É a se guin te a di re ção da Fun da ção João Pa u lo
II (cf. fl. 165):

• Pre si den te – Jo nas Abib
• Vi ce-Presidente – Wel ling ton Sil va Jar dim
• Te sou re i ro – João Mi lem Da bul
• Se cre tá rio – Fe li pe Ri nal do Qu e i roz de Aqui no
• Encar re ga da da Ra di o di fu são – Lu zia de Assis
                                                      Ri be i ro San ti a go

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou-
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou-
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum-
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex-
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe-
de ral nº 39, de 1992, que ”dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re-
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca-
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex-
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
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de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ”ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções“.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 435, de 2001.

Sala da Co mis são, 12 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Be ní cio Sam pa io, Re la -
tor – Wal deck Orné las – Na bor Jú ni or – Fre i tas
Neto – Ju vên cio da Fon se ca – Ma ri na Sil va
(absten ção) – Antô nio Car los Jú ni or – Ge ral do
Cân di do (absten ção) – Ro meu Tuma – Mo re i ra
Men des – Emí lia Fer nan des – Ger son Ca ma ta –
Luiz Otá vio – Ro ber to Sa tur ni no – Val mir Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca -

rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên -
ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer so bre as con di ções de exe-
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re-
ú na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele-
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me-
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re-
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele-
men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu ção
do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa men -
tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans-
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem-
po des ti na da a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................
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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 es-

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

§ 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 art. 34 do 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(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 155, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 437, de
2001 (nº 1.083/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção dos Pro du to res e Mo ra do res
do Mu ni cí pio de Con de ú ba a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Con de ú ba, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

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 437, de 2001 (nº 1.083, 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 dos Pro du to res e Mo ra do res do Mu ni -
cípio de Con de ú ba a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Con de ú ba, 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 549,
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 § lº do art. 223, am bos da Cons-
ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção dos Pro du -
to res e Mo ra do res do Mu ni cí pio de Con de ú ba (cf. fl. 5):

Pre si den te Ade mir Fran cis co de Oli ve i ra

Vi ce-Presidente Ze nil de Pi nhe i ro de Lima

Te sou re i ro Abe li na Fran cis ca Sou sa de Je sus

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, 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

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 437, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção dos Pro du to res e
Mo ra do res do Mu ni cí pio de Con de ú ba aten deu a to-
dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
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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, 12 de mar ço de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Wal deck Orné las, Re la tor –
Antô nio Car los Jú ni or – Mo re i ra Men des – Ma ri na
Sil va – Ju vên cio da Fon se ca – Na bor Jú ni or – Ma ria
do Car mo Alves – Val mir Ama ral – Ro ber to Sa tur ni -
no – Luiz Otá vio – Be ní cio Sam pa io – Ge ral do Cân-
di do – Mar lu ce Pin to – Ge ral do Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

Ca pí tu lo V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 156, 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 449, de
2001 (nº 1010/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Pro gres so
de São Car los 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 Car los, Esta-
do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo no 449, de 2001 (nº 1010,
de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Pro-
gres so de São Car los 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 Car los, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.067,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
286, de 20 de ju nho de 2000, que re no va a per mis -
são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so-
no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o §
1º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre en di -
men to Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda. (cf. fl. 90):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

José Iná cio Gen na ri Pi za ni 23.200

Pa u lo de Tar so Gen na ri Pi za ni 23.200

De mé trio Luiz Pe dro Bom 5.800

José Ro ber to Vil le la 5.800

To tal de Co tas 58.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do 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

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 449, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Pro gres so de
São Car los Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da per mis -
são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 12 de mar ço de 2002. –  Ri-
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor –
Wal deck Orné las – Na bor Jú ni or – Fre i tas Neto –
Ju vên cio da Fon se ca – Ma ri na Sil va (Absten ção) –
Antô nio Car los Jú ni or – Ge ral do Cân di do (Absten-
ção) – Mo re i ra Men des – Ma ria do Car mo Alves –
Val mir Ama ral – Be ní cio Sam pa io – Ro ber to Sa tur -
ni no – Luiz Otá vio.

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-renovação 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.
....................................................................................

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 10, de 2002, lido an te ri or men te, tra-
mi ta rá com pra zo de ter mi na do de qua ren ta e cin co
dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, e de acor do com o art. 122, II, b, do Re gi men to
Inter no, po de 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) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 27/2002 – GLPTB

Bra sí lia, 15 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a

Vos sa Exce lên cia para in di car o Exmº Sr. Se na dor
Wel ling ton Ro ber to, como ti tu lar na vaga des ti na da
ao Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro – PTB, na Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, cri a da pelo Re que ri men to
nº 3, de 2002, com a fi na li da de de in ves ti gar dis cre -
pân ci as en tre as pes qui sas ele i to ra is re a li za das du-
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ran te o pro ces so ele i to ral do ano 2000 e os re sul ta dos 
das res pec ti vas ele i ções, nos mu ni cí pi os que in di ca.

Apro ve i to para in for mar a Vos sa Exce lên cia que
para o cál cu lo da pro por ci o na li da de par ti dá ria, o PTB
con ta hoje com cin co Srs. Se na do res.

Co lho a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia os meus pro tes tos de con si de ra ção e
apre ço. – Se na dor Car los Pa tro cí nio, Lí der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre-
si dên cia de sig na o Se na dor Wel ling ton Ro ber to
para, na qua li da de de ti tu lar, in te grar a Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, cri a da pelo Re que ri men to
nº 3, de 2002, nos ter mos da in di ca ção da Li de ran ça 
do PTB.

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re-
quião, por 20 mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Emi nen te Se na dor Edi son Lo bão, que pre si de esta
ses são de se gun da-feira do Se na do da Re pú bli ca,
de ma is mem bros da Mesa, Srs. Se na do res, há pou-
co, quan do en tra va no ple ná rio, eu con ver sa va com o
nos so Pre si den te e re lem bra va a S. Exª a se guin te
má xi ma do dou tor an gé li co São To más de Aqui no:
”Re sis tir a uma au to ri da de in jus ta não é se di ção, é
de ver“. Eu me re fe ria a essa má xi ma to mis ta em fun-
ção da uti li za ção am pla que se faz no Bra sil hoje dos
po de res ins ti tu ci o na is, em de tri men to da li ber da de e
da de mo cra cia. 

Qu an do dis cu ti mos, na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a ver ti ca li za ção dos par ti -
dos nas co li ga ções – pro pos ta que teve meu voto fa-
vo rá vel –, eu pen sa va no en ten di men to das co li -
gações pro por ci o na is, for çan do os par ti dos a te rem
cha pas com ple tas, a se cons ti tu í rem como par ti do,
dis cu tindo suas te ses pro gra má ti cas e dou tri ná ri as. 

Mas, de re pen te, não mais que de re pen te, o Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral, sem se su por tar em le gis la -
ção per ti nen te, re sol ve de cre tar a ver ti ca li za ção das
co li ga ções para as pró xi mas ele i ções pre si den ci a is.
De afo ga di lho, sem base ju rí di ca, trans bor dan do cla-
ra men te os li mi tes de sua com pe tên cia, ba i xou uma
re so lu ção, trans for man do o pro ces so ele i to ral numa
ino mi ná vel bal búr dia.

Os par ti dos que se or ga ni za ram sem a pre o cu pa -
ção com esse dis po si ti vo, uma vez que ele não fa zia
par te da le gis la ção exis ten te, não con se gui ram mais
se equi li brar. Evi den te men te, se hou ves se a vin cu la -
ção, mu i to di ver sa te ria sido a ele i ção para os di re tó -

ri os na ci o na is e as exe cu ti vas dos par ti dos po lí ti cos,
as sim como a fi li a ção, nos úl ti mos dois anos, dos po lí -
ti cos já em mi li tân cia e dos ci da dãos de se jo sos de
par ti ci par da po lí ti ca. Entre tan to, a vi o lên cia es ta be le -
ceu-se. É pre ci so que, nes te mo men to, o Con gres so
Na ci o nal, sem vi o lên cia, com tran qüi li da de, por meio
de um de cre to-lei já apro va do pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, diga não ao TSE,
diga ao TSE para se li mi tar à sua com pe tên cia, à sua
ca pa ci da de ju ris di ci o nal. O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral 
não pode le gis lar, pois, caso con trá rio, ama nhã ou de-
po is, po de re mos vo tar, aqui no ple ná rio, a anu la ção
de sen ten ças tran si ta das em jul ga do. Cada um na sua
pra ia, di ria um jo vem mi li tan te de um par ti do mo der -
no: o Tri bu nal cum prin do a le gis la ção e o Con gres so
Na ci o nal le gis lan do.

A opor tu ni da de está dada ao Con gres so Na ci o -
nal e, mu i to par ti cu lar men te, ao Se na do. Eu gos ta ria,
imen sa men te, de ver uma ma i o ria, tran qüi la e fir me
di zen do ”não“ a essa mo di fi ca ção do pro ces so ele i to -
ral a meio ca mi nho da jor na da. 

Ou tros fa tos, no en tan to, pre o cu pam-me, Sr.
Pre si den te, como a uti li za ção fran ca do po der do
Esta do no pro ces so ele i to ral e o com por ta men to ab-
so lu ta men te des co ne xo dos Tri bu na is ele i to ra is. Eu,
por exem plo, em bo ra te nha aju i za do re cur sos ex tra -
or di ná ri os, te nho que pa gar R$180 mil de mul tas, por-
que, du ran te a cam pa nha pas sa da para o Go ver no do
meu Esta do, o ra di a lis ta per gun tou-me no ar se eu
era can di da to a Go ver na dor. O que eu po de ria di zer?
Se dis ses se ”não sou“, es ta ria des mon tan do mi nha
cam pa nha e des mo bi li zan do mi nhas ali an ças. Então,
eu di zia: ”Sim, sou can di da to a Go ver na dor“. 

Re ce bi R$20 mil a tí tu lo de mul tas sob a ale ga -
ção de pro pa gan da ele i to ral fora do tem po, do es pa ço 
e do ho rá rio. Tra ta-se de ab sur do com ple to, prin ci pal -
men te quan do li ga mos a te le vi são hoje e ve mos can-
di da tos, no ho rá rio des ti na do aos Par ti dos po lí ti cos,
fa zen do pro pa gan da ele i to ral de for ma ex plí ci ta, de fi -
ni ti va e cla ra sem ne nhu ma san ção. Pa re ce-me que
as pe nas ser vem para os in di fe ren tes e os ini mi gos.
Ou, tal vez, pu dés se mos apli car aque la má xi ma de
Tachi to So mo za: ”Para os ami gos, tudo; para os in di fe -
ren tes, às ve zes, jus ti ça; e para os ini mi gos, chum bo“.

Sin to-me ex tra or di na ri a men te des con for tá vel
di an te dos jul ga dos da Jus ti ça Ele i to ral bra si le i ra: an-
tes, ape nas na ins tân cia pa ra na en se; ago ra, em to-
das as ins tân ci as. Fico ima gi nan do com que po de res
re sol veu o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral que, se meu
Par ti do co li gar na ci o nal men te, eu te nha que sub me -
ter a mi nha cons ciên cia, a mi nha von ta de, a de ci são
par ti dá ria e apo i ar um can di da to pre fe ren ci al que não
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teve a sua dou tri na, o seu pro gra ma de ba ti do pe las
ba ses do meu Par ti do? Em pri me i ro lu gar, Sr. Pre si -
den te, a mi nha cons ciên cia; em se gun do lu gar, o meu
País; e, em ter ce i ro lu gar, o meu Par ti do. Essa é a or-
dem de pri o ri da des de qual quer ci da dão que veja a
Pá tria do pon to de vis ta do in te res se pú bli co e do be-
ne fí cio das ma i o ri as. Mas isso me pa re ce que está
rom pi do. O pro ces so ele i to ral se trans for ma ago ra
numa con ti nu a ção de pes qui sas pa gas por ór gãos
pú bli cos para fi na li da de ele i to ral, com si gi los te le fô ni -
cos que bra dos e acu sa ções sur pre en den tes em pro-
ces sos que se ar ras ta vam há mu i to tem po e que, re-
pen ti na men te, se trans for mam em pro ces sos ex pos -
tos na gran de mí dia da te le vi são sub mis sa. 

Faço aqui um pa rên te se para cum pri men tar
nes se pro ces so o Mi nis té rio Pú bli co e os ju í zes, que
cum pri ram a sua obri ga ção e o seu de ver, mas não
pos so de i xar de, com toda a cla re za, co lo car toda a
mi nha es tra nhe za, es tra nhe za ab so lu ta, à am pla ex-
plo ra ção fe i ta pela im pren sa. Sou ad vo ga do, às ve zes 
te nho até al gu mas pre ten sões de me con si de rar um
pou co ju ris ta, na li nha da tra di ção fa mi li ar. Não con si go
en ten der como uma or dem ju di ci al é exe cu tada pela
Po lí cia Fe de ral sem a pre sen ça do Ofi ci al de Jus ti ça.
Con si de ro isso uma aber ra ção, de uma es tra nhe za
que ca u sa es pé cie ao es pí ri to ju rí di co do País. No
caso da ver ti ca li za ção, a agres são é o es ta do de di re i -
to, é a or dem ju rí di ca na ci o nal. E, tam bém, man da dos 
de se gu ran ça cum pri dos sem a pre sen ça de Ofi ci a is
de Jus ti ça são uma fe ri da fun da no es ta do de di re i to
bra si le i ro.

De qual quer for ma, Sr. Pre si den te, que ro di zer a
V. Exª que o meu Par ti do, em con ven ção na ci o nal, re-
sol veu ter can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca com
a vo ta ção de 98,7% dos con ven ci o na is. Por tan to, o
meu Par ti do de sa u to ri za a atu al exe cu ti va na ci o nal a
ne go ci ar acor dos e apo i os, a não ser que re sol vam
sub me tê-los às ba ses. 

Não digo ”não“ a co i sa al gu ma. Não sou o dono
da ver da de par ti dá ria ou de ver da de al gu ma em ne-
nhu ma cir cuns tân cia, mas não é pos sí vel que o gru po 
de in te res se i ros se re ú na e, ao sair de re u niões es tra -
nhís si mas, um de les, ale gre, che gue a di zer: ”es ta -
mos fa zen do um bom ne gó cio“. Estão fa zen do um ne-
gó cio com o PMDB, um bom ne gó cio para quem?
Para eles? É a imo ra li da de ab so lu ta ins ta u ra da no
pro ces so po lí ti co bra si le i ro.

Pre si den te Mi chel Te mer, o PMDB vai ter, sim,
can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Qu ar ta-feira,
nós, das ve lhas ba ses pe e me de bis tas, te mos um en-
con tro em Bra sí lia, na sala da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do, e re sol ve re mos

o nos so pro ce di men to nes sa pa ra da, mas o PMDB
terá um can di da to a Pre si den te por que é o úni co Par-
ti do que, por de ter mi na ção da con ven ção na ci o nal,
de ci diu ter can di da to a Pre si den te. 

É pre ci so que o Pre si den te do Par ti do sa i ba
que, se o PMDB não apre sen tar can di da to de po is
des sa de ci são, qual quer fi li a do pode pe dir di re ta men -
te à Jus ti ça Ele i to ral o re gis tro de sua can di da tu ra,
por que não pode ha ver va cân cia em uma cha pa, nem
cha pas, para o exe cu ti vo ou pro por ci o na is que não
se jam com ple tas ten do fi li a dos do Par ti do com o de-
se jo de par ti ci par do ple i to. 

Gos ta ria de abor dar tam bém, nes ta opor tu ni da -
de, uma re u nião que ti ve mos, nós, da Co mis são do
Mer co sul, em For ta le za e em Na tal. Foi uma re u nião
ex ter na da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia. Faço um pa rên te se para es cla re cer que pe di -
mos a co ber tu ra da TV Se na do e da Rá dio Se na do,
mas tal vez a si tu a ção eco nô mi ca do Se na do, nes te
co me ço de exer cí cio, es te ja mu i to ruim. Se ria com-
pre en sí vel que ocor res se no fim, mas fi ze mos sem
co ber tu ra nem da rá dio, nem da TV.

Envi a mos al gu mas ma té ri as, sen do que al gu -
mas sa í ram com cer ta di fi cul da de no Jor nal do Se na -
do, mas esta Casa não co briu a re u nião da Co mis são
do Mer co sul re a li za da em For ta le za e em Na tal. Essa
re u nião con tou com a par ti ci pa ção do Par la men to an-
di no, do Par la ti no, da Ve ne zu e la, do Chi le, do Uru guai 
e do Pa ra guai e que con tou tam bém com uma pa-
lestra in te res san tís si ma do Emba i xa dor Sa mu el Pi-
nhe i ro Gu i ma rães, com a ex po si ção bri lhan te do De-
pu ta do Nei Lo pes e a in ter ven ção do Pa u lo No gue i ra
Ba tis ta, to das de mu i ta qua li da de e va lor. 

É uma pena que a TV Se na do, cri a da com a fi-
na li da de de co brir o tra ba lho do ple ná rio e das Co mis -
sões, es ti ves se au sen te. No en tan to, to ma mos uma
pre ca u ção: pes so al men te, man dei gra var as re u -
niões, e es tou en tre gan do hoje à Di re to ra da TV Se-
na do, Ma ri le na Chi a rel li, as fi tas em MD, com gran de
qua li da de de gra va ção di gi tal, a fim de que não se
per ca o re gis tro des ses ex tra or di ná ri os de ba tes.

Tra ta-se de um de ba te en tre a Alca e o Mer co sul,
Sr. Pre si den te. A Alca, que nada mais é que a cri a ção
de uma zona de li vre co mér cio en tre o Naf ta –Esta dos 
Uni dos, Ca na dá e Mé xi co – e o Bra sil. A Alca, que
pre ten de que abra mos nos sas fron te i ras, re du zin do
as ta ri fas a zero para os pro du tos ame ri ca nos.
Enquan to os Esta dos Uni dos, por de ci são do seu pró-
prio Con gres so Na ci o nal, re ti ra da pos si bi li da de de
dis cus são toda uma pa u ta de pro du tos de in te res se
do Bra sil nas suas ex por ta ções. Ma ra vi lho so país os
Esta dos Uni dos. E não faço iro nia. Lá exis te um pre si -
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den te de fato, o Pre si den te Ge or ge W. Bush, que bri-
ga por seu país, pro te ge os tra ba lha do res e as em pre -
sas, pre o cu pa-se com o em pre go de sua gen te.
Enquan to aqui, em nome de um de pen den tis mo, do
ne o li be ra lis mo e da glo ba li za ção, ve mos o Bra sil na u -
fra gar.

Para que se te nha uma idéia, Sr. Pre si den te, an-
tes da aven tu ra ne o li be ral, an tes de o Con gres so Na-
ci o nal ser sub me ti do a to das as pri va ti za ções e aber-
tu ras cons ti tu ci o na is, o Bra sil par ti ci pa va com 1,2%
de to das as ex por ta ções do Pla ne ta. Tudo foi fe i to em
nome do pro gres so, do de sen vol vi men to, do au men to 
da par ti ci pa ção na ci o nal no co mér cio in ter na ci o nal. O
re sul ta do não foi esse. Ofi ci al men te, as ex por ta ções
bra si le i ras e sua in fluên cia no mer ca do in ter na ci o nal
ca í ram de 1.2 para 0.8, uma que da de 4 pon tos, mos-
tran do o quão in gê nuo é o Go ver no bra si le i ro e o
quão tola, o quão bas ba que é a po lí ti ca de pen den tis -
ta do atu al Go ver no.

Nós, do Con gres so, la ti no-americanos, to ma -
mos po si ções cla rís si mas a fa vor do Mer co sul. O Mer-
co sul é uma união de pa í ses com eco no mi as sí mi les.
O Mer co sul é uma união de pa í ses vi zi nhos de fron te -
i ra. Nada mais ló gi co que nós in ter li gar mos as nos sas 
eco no mi as num pro ces so de cons tru ção de uma ci-
da da nia la ti no-americana, res pe i tan do as for ma ções
e o pro ces so ci vi li za tó rio de cada país, para, for ta le ci -
dos, po der mos en fren tar os gran des mer ca dos do
mun do.

O Mer co sul se opõe de for ma to tal e an ta gô ni ca
à Alca, por que o Mer co sul é o es ta be le ci men tos de
ta ri fas pri vi le gi a das ou ta ri fas ze ra das en tre os pa í ses 
la ti no-americanos. O pri vi lé gio pres su põe o for ta le ci -
men to das eco no mi as. Ora, se abrir mos o nos so mer-
ca do e ze rar mos as nos sas ta ri fas para a Alca, não
ha ve rá ne nhu ma ra zão para o Mer co sul exis tir, por-
que o pri vi lé gio das ta ri fas ex ter nas co muns es ta rá
sen do que i ma do, de te ri o ra do, re du zi do a pó no es ta -
be le ci men to des sas re la ções pri vi le gi a das com os
Esta dos Uni dos. E quem re al men te diz o que a Alca é
para o mun do dos que en xer gam, dos que ou vem,
dos que que rem en xer gar e dos que que rem ou vir é o
Pre si den te Bush, que, com o apo io do Con gres so Na-
ci o nal, taxa pe sa da men te o aço bra si le i ro, que dá
sub sí di os fan tás ti cos à sua agri cul tu ra. Pri me i ro, Se-
na dor Pa tro cí nio, US$171 bi lhões em dez anos de
sub sí dio e, pos te ri or men te, mais uma lei, a Farm Bill
de US$41 bi lhões, vo ta da pelo Con gres so ame ri ca no, 
to ta li zan do US$212 bi lhões.

Os nos sos grãos, a nos sa agri cul tu ra tem di fi cul -
da de para en trar no mer ca do ame ri ca no. A mes ma
co i sa po de mos di zer a res pe i to do suco de la ran ja ou

da in dús tria cal ça dis ta. Por que isso acon te ce? Por-
que o Bush pro te ge os tra ba lha do res ame ri ca nos e
se pre o cu pa com as em pre sas ame ri ca nas, en quan to 
o nos so País abriu o seu mer ca do sem ne go ci ar um
item, abriu a par tir de uma pos tu ra dou tri ná ria, ide a -
lis ta, no sen ti do he ge li a no da pa la vra . A fal sa le i tu ra
da re a li da de, a le i tu ra mal-entendida da re a li da de,
uma vi são ro mân ti ca do mun do fez com que o Bra sil,
de jo e lhos, se sub me tes se ao ca pi tal es tran ge i ro.

Mas os alar mes es tão to can do no mun do in te i ro. 
Já to ca ram na Co réia, na Ta i lân dia e no Mé xi co. Lem-
bra-se, Sr. Pre si den te? O Mé xi co era um exem plo de
de sen vol vi men to mo der no para o mun do. O ne o li be -
ra lis mo, com seus efe i tos mag ní fi cos, mu da va a eco-
no mia me xi ca na. O Mé xi co que brou e o Pre si den te
Sa li nas hoje é pro cu ra do pela po lí cia do pla ne ta.

De po is, o Peru. E o Pre si den te Fu ji mo ri, o di ta -
dor do Peru, foi con de co ra do pelo Exe cu ti vo bra si le i ro 
com a Ordem do Cru ze i ro do Sul. Estou tra tan do de
dar um je i to nes sa fal se ta do nos so Pre si den te, nes sa 
bo ba gem que o Exe cu ti vo bra si le i ro fez. A Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia vo tou, com o pa-
re cer fa vo rá vel do Se na dor Pe dro Si mon, um De cre to
Le gis la ti vo tor nan do nula a con de co ra ção do Fu ji mo ri

De po is do Fu ji mo ri, a Argen ti na era o país mo-
de lo do mun do, a fan tás ti ca Argen ti na. O Pre si den te
Me nem foi con si de ra do pelo Bill Clin ton um dos me-
lho res pre si den tes do mun do. E o Me nem, o ho mem
que es ta va re a li zan do o mi la gre ar gen ti no, se ma na
sim, se ma na não, al mo ça va ora no Pa lá cio do Pla nal -
to, ora no Pa lá cio da Alvo ra da. Dez anos de pa ri da de
mo ne tá ria con sa gra da por dis po si ti vo cons ti tu ci o nal
ele va ram de for ma fan tás ti ca a dí vi da da Re pú bli ca
Argen ti na. Dí vi da im pa gá vel, que joga o país na fos sa
co mum dos pa í ses fa li dos. E a so ber ba Argen ti na, a
mag ní fi ca Argen ti na, a de sen vol vi da e al fa be ti za da
Argen ti na vai para a vala co mum da fa lên cia, en quan -
to o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal não ace na com
apo io, mas com a exi gên cia de um pla no que, de fi ni ti -
va men te, trans for me a or gu lho sa Re pú bli ca Argen ti -
na em um Esta do as so ci a do aos Esta dos Uni dos ou,
ser vil men te, aos gran des ca pi ta is que ma ne jam o di-
nhe i ro do mun do. O Me nem pas sou 60 ou 90 dias na
ca de ia, e o ne o li be ra lis mo fa liu na Argen ti na.

Sr. Pre si den te, será que não é hora de ter mos
no Bra sil uma di re ção fir me e or gu lho sa, com aque le
tipo de gen te que se ar re pia di an te do Hino Na ci o nal e
que se emo ci o na com a sim ples vi são da nos sa ban-
de i ra, gen te ca paz de se emo ci o nar às lá gri mas di an -
te dos 50 mi lhões de bra si le i ros que vi vem aba i xo do
ní vel de po bre za, que ga nham me nos de R$80,00 por
mês e que vi vem em ple na e ab so lu ta mi sé ria, mas
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gente tam bém ca paz de con ver ter essa emo ção
numa ação ad mi nis tra ti va trans for ma do ra da re a li -
da de?

Será que não é hora de ter mos a di re ção de al-
guém que faça vol tar mos a ter or gu lho de ser bra si le -
iros, que nos faça um país que acre di ta nos seus po-
lí ti cos, um país onde o Con gres so Na ci o nal e o Exe-
cu ti vo se jam re fe rên cia de se ri e da de e de mo ra li da -
de, um país em que o Pre si den te não te nha que ocul-
tar uma fa zen da em Mi nas, com pra da por US$0.50 o
al que i re, em que can di da tos a Pre si dên cia, na fal ta
de ar gu men tos sé ri os e con cre tos para a mu dan ça da
nos sa re a li da de, não te nham de uti li zar os ara pon -
gas, os gram pos te le fô ni cos e a vi o lên cia da má qui na
do Esta do? Embo ra eu ache im por tan te o com ba te à
cor rup ção, pen so que ele, im por tan te que é – per do -
em-me os ude nis tas que ain da vi vem nes te País –,
não é o fun da men tal. Fun da men tal é a mu dan ça do
mo de lo eco nô mi co. Se pu ser mos na ca de ia mais três
ou qua tro la drões do di nhe i ro pú bli co, nada irá se al te -
rar no Bra sil. Uns que rem pren der o Ja der, ou tros, o
Mu rad. Os gos tos se di vi dem con for me as fi li a ções
par ti dá ri as. Que os pi lan tras se jam to dos pro ces sa -
dos, como es tão sen do, pelo Mi nis té rio Pú bli co, e que
a Jus ti ça seja co ra jo sa e dura, como o foi a ju í za do
To can tins, no de ver de in ves ti gar al gu ma co i sa que ja-
ma is pre ci sa ria ter, an tes de uma con clu são sé ria e
de fi ni ti va, a vi si bi li da de que a im pren sa bra si le i ra deu
ao caso.

Pre ci sa mos de mu dan ças pro fun das. Te mos
que nos pre o cu par com o mer ca do in ter no, com o tra-
ba lho e o em pre go dos bra si le i ros. Sr. Pre si den te,
pre ci sa mos de um Pre si den te da Re pú bli ca que te-
nha, ao me nos, a co ra gem de Ge or ge W. Bush para
di zer ao mun do que é Pre si den te dos Esta dos Uni-
dos, que, aci ma de tudo, foi ele i to pelo voto dos ame ri -
ca nos e que seu com pro mis so é com o tra ba lho e
com as em pre sas ame ri ca nas.

Ain da so fre mos com uma brin ca de i ra de pen -
den tis ta, uma brin ca de i ra ur di da pelo pen sa men to ju-
ve nil do so ció lo go Fer nan do Hen ri que Car do so, no
Chi le, em par ce ria com Enzo Fa let to, jo gan do o fu tu ro
de nos so País na lata do lixo. É pre ci so que haja uma
re a ção. Os ven tos, Se na dor La u ro Cam pos, so pram a
fa vor das opo si ções. No en tan to, que se lem brem as
opo si ções do ve lho di ta do: ”Os ven tos não aju dam os
ve le i ros que não co nhe cem o seu rumo.“

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, 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, nos so fu tu ro
de pen de, em mu i to, da ca pa ci da de de har mo ni zar -
mos an ta go nis mos que já pa re ce ram in con ci liá ve is.
Res sal to aqui, par ti cu lar men te, a cor ri que i ra opo-
sição en tre pro gres so e na tu re za – en tre cres ci men -
to eco nô mi co, de um lado, e equi lí brio eco ló gi co, de
ou tro.

Enga nam-se os que ima gi nam que o me lhor
equa ci o na men to pos sí vel en tre es ses dois pó los seja
o de um ar mis tí cio ten so e mu tu a men te des con fi a do.
Afi nal, o sub de sen vol vi men to gera gra ves pro ble mas
eco ló gi cos. O de sen vol vi men to tec no ló gi co e a dis po -
ni bi li da de de re cur sos fi nan ce i ros, por sua vez, per mi -
tem re pa rar da nos am bi en ta is e, ain da mais im por -
tan te, evi tar no vas agres sões ao meio am bi en te. Tan-
to o cres ci men to eco nô mi co como o equi lí brio eco ló -
gi co in te res sam à so ci e da de, que não pode pres cin dir 
de qual quer de les para o seu bem-estar e se gu ran ça.
O que ver da de i ra men te im por ta é que a so ci e da de te-
nha cons ciên cia des sa du pla ne ces si da de e faça uma
op ção cla ra por tor nar tal cons ciên cia efe ti va.

É com gran de ale gria, por tan to, que cons ta to
que o de sen vol vi men to sus ten tá vel já não é ape nas
um belo e im por tan tís si mo con ce i to que pos si bi li ta a
con ci li a ção des ses opos tos, re co men da do por am pla
bi bli o gra fia es pe ci a li za da, mas co me ça a tor nar-se
uma re a li da de tan gí vel em nos so País. É o que se
pode afir mar, sem re ce io de exa ge ro, quan do um ator
par ti cu lar men te im por tan te nes sa ques tão – ou seja,
o pró prio se tor em pre sa ri al – co me ça a ado tar o de-
sen vol vi men to sus ten tá vel como di re triz de suas
ações.

As mo ti va ções que es tão le van do a essa mu-
dan ça da cul tu ra em pre sa ri al são di ver sas, mas cer-
ta men te re fle tem o ama du re ci men to da cons ciên cia
am bi en tal no País, que pos sui uma le gis la ção abran-
gen te e avan ça da nes se se tor – em bo ra pos sa e deva
ser aper fe i ço a da. Entre tan to, mu i to mais ur gen tes
são as ações prá ti cas e con cre tas que de vem ser im-
ple men ta das, ações es sas que de vem so mar e en glo -
bar as di ver sas for ças da so ci e da de.

A pri o ri za ção da ges tão am bi en tal e a ado ção
da te o ria e prá ti ca do de sen vol vi men to sus ten tá vel
ape nas co me çam a se tor nar re a li da de nas em pre sas 
bra si le i ras. Mas que bela no tí cia, afi nal, que tal pro-
ces so te nha se ini ci a do e já se de li ne ie com ni ti dez.
Às ve zes é ne ces sá ria uma dura apren di za gem para
que se pos sa al can çar esse ní vel de cons ciên cia.

Isso ocor reu com a Pe tro bras, que, após o gran-
de der ra ma men to de óleo na Baía de Gu a na ba ra, em
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ja ne i ro de 2000, foi le va da a aper fe i ço ar a se gu ran ça
de suas ati vi da des, cri an do, con for me Luiz Cla u set,
as ses sor de co mu ni ca ção da área de Se gu ran ça, Sa-
ú de e Meio Ambi en te, ”o ma i or pro gra ma de se gu ran -
ça e meio am bi en te da in dús tria pe tro lí fe ra em todo o
mun do“. Os R$2,5 bi lhões in ves ti dos  que vi a bi li za -
ram con si de rá vel re for ço da pro te ção con tra va za -
men tos , a cri a ção de nove cen tros de de fe sa am bi en -
tal e de um cor po de bom be i ros es pe ci a li za do já re-
sul ta ram na ob ten ção, por 19 uni da des da que la ins-
titui ção, do cer ti fi ca do ISO 14.001, de ges tão am-
bi en tal, e BS 8.800, de ges tão de se gu ran ça e sa ú -
de ocu pacio nal.

Não são ne ces sá ri os, no en tan to, de sas tres am-
bi en ta is para que nos sas em pre sas pas sem a dar pri-
o ri da de ao de sen vol vi men to de suas ati vi da des com
mi ni mi za ção das in ter fe rên ci as so bre a na tu re za. Nos
úl ti mos sete anos, che gou a 270 o nú me ro de cer ti fi -
ca dos da sé rie ISO 14.001, de qua li da de em ges tão
am bi en tal, emi ti dos no Bra sil. A Con fe de ra ção Na ci o -
nal da Indús tria (CNI) ava lia que o grau de res pon sa -
bi li da de am bi en tal das em pre sas está em fran co
cres ci men to.

A CNI não se tem li mi ta do, en tre tan to, a cons ta -
tar o cres ci men to da cons ciên cia do im pe ra ti vo da
sus ten ta bi li da de em nos so meio em pre sa ri al. Ela tem
atu a do ati va men te na di fu são des sa cons ciên cia –
pos tu ra que veio a se cris ta li zar re cen te men te na De-
cla ra ção de Prin cí pi os da Indús tria para o De sen vol vi -
men to Sus ten tá vel. Ela bo ra da pela CNI, a De cla ra -
ção abran ge onze prin cí pi os a se rem se gui dos pe las
em pre sas do se tor in dus tri al, mas que im pli cam a
par ti ci pa ção da so ci e da de, num es for ço co mum pela
qua li da de de vida para nós mes mos e para nos sos
des cen den tes.

Assim, o pri me i ro des ses prin cí pi os con cla ma a
”pro mo ver a efe ti va par ti ci pa ção pró-ativa do se tor in-
dus tri al, em con jun to com a so ci e da de, os Par la men ta -
res, o Go ver no e Orga ni za ções Não-Governamentais,
no sen ti do de de sen vol ver e aper fe i ço ar leis, re gu la -
men tos e pa drões am bi en ta is“.

Re co men do, sem dú vi da, a le i tu ra in te gral da
De cla ra ção, mas que ro ci tar, no mo men to, ape nas
mais um prin cí pio, o de nº 6, que con sis te em ”apo i ar
e re co nhe cer a im por tân cia do en vol vi men to con tí nuo 
e per ma nen te dos tra ba lha do res e do com pro me ti -
men to da su per vi são nas em pre sas, as se gu ran do
que os mes mos te nham o co nhe ci men to e o tre i na -
men to ne ces sá ri os com re la ção às ques tões de na tu -
re za am bi en tal“.

A ma té ria da re vis ta Indús tria Bra si le i ra de no-
vem bro de 2001, que abor dou o tema, traz de cla ra -

ções da en ge nhe i ra ci vil sa ni ta ris ta Lê nia de Sou za
Vi e i ra, que me le va ram a per ce ber a real im por tân cia
des se prin cí pio. Uma de suas afir ma ções é que ”a
edu ca ção (am bi en tal) nas em pre sas tem um pa pel
mu i to im por tan te, por que des per ta cada fun ci o ná rio
para a ação e a bus ca de so lu ções con cre tas para os
pro ble mas am bi en ta is que ocor rem no seu dia-a-dia,
em seu lo cal de tra ba lho. (...) É aí que ele tem po der
de atu a ção para me lho rar a qua li da de do seu am bi en -
te e dos co le gas“.

Exis te aqui uma apli ca ção da que la no ção de
que as pes so as que vi ven ci am os pro ble mas, li dan do
di a ri a men te com eles, são as mais in di ca das para iden-
ti fi cá-los e re sol vê-los, des de que ca pa ci ta das para tan-
to. A des cen tra li za ção da ges tão am bi en tal nas em pre -
sas apon ta para a ne ces si da de de mais am pla di fu são
da cons ciên cia am bi en ta lis ta, que pas se a per me ar
toda a so ci e da de, cri an do uma pos tu ra crí ti ca e pro po si -
ti va a par tir da in fân cia. Res sal te-se que al gu mas em-
pre sas já es tão in ves tin do em pro pa gan das ou em pro-
gra mas de edu ca ção am bi en tal para fora de seus mu-
ros, fre qüen te men te em par ce ria com go ver nos mu ni ci -
pa is, es ta du a is e es co las par ti cu la res.

Srªs e Srs. Sena do res, es ta mos no meio de uma
ca mi nha da em que mu i to há que se fa zer para pre ser -
var nos sos mag ní fi cos re cur sos na tu ra is, ao mes mo
tem po em que é im pres cin dí vel ace le rar o de sen vol vi -
men to. Nada mais sig ni fi ca ti vo do que cons ta tar que
um an ti go sím bo lo da ação des tru ti va do pro gres so
in dus tri al, al ta men te de le té ria para o meio am bi en te e
para a sa ú de da po pu la ção, te nha se trans for ma do
num exem plo da pos si bi li da de de uma con ci li a ção
har mô ni ca e res pon sá vel.

Como V. Exª sabe; no bre Pre si den te, re cen te -
men te hou ve a pri me i ra ta xa ção de água dos rios. O
rio Pa ra í ba do Sul ven de rá suas águas para a Com-
pa nhia Esta du al de Água e Esgo tos  Ce dae, do Rio de
Ja ne i ro, e para ou tras em pre sas gran des con su mi do -
ras de água. Ini ci al men te, a taxa será mo des ta, mas,
se os eflu en tes des sa água não fo rem de vi da men te
tra ta dos, as ta xas au men ta rão mu i to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, a par tir des se pri me i ro
pas so de pa gar as águas ex tra í das do rio Pa ra í ba do
Sul, evi den te men te, do ra van te, toda a po pu la ção bra-
si le i ra ha ve rá de ter en car gos ma i o res no que con cer -
ne à qua li da de e ao uso da água em nos so País.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Car los
Pa tro cí nio?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Con ce do a apar te ao ilus tre Se na dor La u ro Cam pos.
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O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Emi-
nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio, é com enor me sa-
tis fa ção que ouço o pro nun ci a men to de V. Exª, que,
como sem pre, tra ta de as sun tos da má xi ma re le vân -
cia. Ao so li da ri zar-me com al guns pon tos do seu dis-
cur so, lem bro que, em re la ção à pre ser va ção dos
ecos sis te mas, é im por tan tís si mo per ce ber mos o ca-
rá ter agres si vo que um sis te ma eco nô mi co, po lí ti co e
so ci al, que se move pelo e para o lu cro, re a li za com o
ho mem e com a na tu re za. O pró prio ho mem vi rou ba-
ga ço ina pro ve i ta do, nós da ter ce i ra ida de so mos des-
car tá ve is, as cri an ças es tão nas ruas e 50 mi lhões de
bra si le i ros não che gam se quer a um dó lar por dia,
enquan to es ta mos cri an do uma mon ta nha de re ser -
va. O Bra sil tem mu i ta re ser va, tem os ex ce den tes
pri má ri os. São R$40 bi lhões pa ra dos à es pe ra de que
o FMI e o Sis te ma Fi nan ce i ro Inter na ci o nal ve nham
co mer a sua par te. São R$40 bi lhões de ex ce den tes
pri má ri os do or ça men to, de acor do com as de ter mi -
na ções do Go ver no, para pa gar ban que i ro e ami gos
do Pre si den te do Ban co Cen tral, Sr. Fra ga, e da tur ma 
do Ge or ge So ros, o ma i or es pe cu la dor do mun do.
Esse sis te ma agres si vo e des tru ti vo, essa fan tás ti ca
de mo cra cia nor te-americana ago ra re a li za mais um
avan ço nas ogi vas nu cle a res e ame a ça nove pa í ses
de des tru i ção atô mi ca. O Sr. Pre si den te Ge or ge
Bush, en tre ou tras co i sas, ne gou-se a as si nar o Tra ta -
do de Kyo to. S. Exª pre fe riu cor rer o ris co de ser con si -
de ra do o su jis mun do do mun do, aque le que po lui a
na tu re za e o mun do, ne gan do-se a as si nar o Tra ta do
de Kyo to – e os Esta dos Uni dos são cam peões mun-
di a is de po lu i ção e, por tan to, de ata que à na tu re za,
aos sis te mas eco ló gi cos e ao pró prio ho mem. S. Exª
se nega, por que não lhe in te res sa o que pos sa acon-
te cer com o res to do mun do. Ele quer ver se con se gue 
res ta be le cer, ride aga in, como o seu pai e ou tros Pre-
si den tes da Re pú bli ca, pro ve ni en tes do Te xas, re-
cém-desembarcados de ca va los fan tás ti cos, ani ma is
be lís si mos, go ver nan do o mun do por meio da pre si -
dên cia dos Esta dos Uni dos. So li da ri zo-me com V.Exª
com es sas pa la vras que se cun dam não ape nas o seu
dis cur so, mas o ar ti go do emi nen te, tal vez o ma i or
em pre sá rio bra si le i ro, Antô nio Ermí rio de Mo ra es. Le-
rei ape nas o tí tu lo do úl ti mo ar ti go que ele pu bli cou na
Fo lha de S.Pa u lo: ”Deu a lou ca no mun do?“ Quem
per gun ta não é um en ra i ve ci do po lí ti co, Se na dor de
opo si ção sis te má ti ca; quem per gun ta ”Deu a lou ca no
mun do?“ é o ma i or em pre sá rio bra si le i ro, Antô nio
Ermí rio de Mo ra es. Se ele per gun ta isso, o que nós
tra ba lha do res bra si le i ros, do sub mun do, ire mos per-
gun tar e res pon der? Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Agra de ço, emi nen te Se na dor La u ro Cam pos, a in ter -
ven ção de V. Exª, como sem pre mu i to ilus tra ti va e re-
ple ta de en si na men tos. Na re a li da de, a ques tão do
meio am bi en te pre o cu pa-nos mu i to e essa não é a
pri me i ra vez que tra ze mos este as sun to à ba i la no
ple ná rio des ta Casa.

V. Exª tem ra zão ao di va gar um pou co em re la -
ção ao nos so pro nun ci a men to, para fa lar so bre o
acor do de Kyo to. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so tem fe i to al gu mas re u niões para que o Bra sil
possa to mar uma po si ção mais in ci si va com re la ção
a esse tra ta do que os Esta dos Uni dos não quis re fe -
ren dar.

Emi nen te Se na dor La u ro Cam pos, tive a opor-
tu ni da de de par ti ci par da ECO-92, quan do mais de
uma cen te na de Che fes de Esta do de todo o mun do
es te ve pre sen te no Rio de Ja ne i ro. A Agen da 21 pra ti -
ca men te não foi cum pri da e tor nou-se ape nas um
pro to co lo de in ten ções que não saiu no pa pel. Espo-
ra di ca men te, ve mos al gu mas ações no sen ti do de se
be ne fi ci a rem aque les pa í ses que ain da con ser vam o
seu ecos sis te ma de ma ne i ra me nos des tru í da para
não di zer mais pre ser va da.

Tem mu i ta per ti nên cia com o nos so dis cur so o
ar ti go men ci o na do por V. Exª, do Sr. Antô nio Ermí rio
de Mo ra es, em que de mons tra a pre o cu pa ção com
es sas pro pa la das in ves ti das no mun do do ter ro ris mo,
quan do o Go ver no dos Esta dos Uni dos está am pli an -
do o seu ar se nal nu cle ar. No ar ti go, o em pre sá rio cita
que os Esta dos Uni dos têm mi lha res de ogi vas nu cle a -
res, quan do ape nas seis se ri am ca pa zes de des tru ir
toda a vida so bre a ter ra. Evi den te men te V. Exª abor da -
rá esse as sun to que me pre o cu pa e que foi abor da do
por vá ri os pe rió di cos que ti ve mos opor tu ni da de de ler.

Tal vez mu i tos bra si le i ros ain da ig no rem que
93% das fon tes po lu i do ras da ci da de de Cu ba tão es-
tão atu al men te sob con tro le, com pre vi são de que
esse per cen tu al atin ja 100% no ano de 2008.

A Co si pa, em pre sa pi o ne i ra nes se pro ces so, foi
a ter ce i ra si de rúr gi ca in te gra da no mun do a re ce ber o
ISO 4001 para o seu sis te ma de ges tão am bi en tal.
Obser ve-se que a se gun da si de rúr gi ca a re ce bê-lo foi
tam bém uma em pre sa bra si le i ra, a Usi mi nas. Os
US$200 mi lhões in ves ti dos pela Co si pa pos si bi li ta -
ram des po lu ir todo o pro ces so in dus tri al, re sul tan do
tam bém numa mu dan ça nos va lo res e na ma ne i ra de
tra ba lhar dos seus em pre ga dos. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Cu ba tão,
que já foi si nô ni mo de po lu i ção e in sa lu bri da de, pas-
sou a ser re co nhe ci da pela Orga ni za ção das Na ções
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Uni das como mo de lo de re cu pe ra ção am bi en tal. Isso
sig ni fi ca que as ações ali em pre en di das, que con ju -
ga ram Po der Pú bli co e em pre sas, são re co men da das 
como exem plo para ou tros pa í ses.

Te mos as sim con vic ção, Sr. Pre si den te, de que
os gra ves pro ble mas que atin gem o nos so meio am-
bi en te e de que as ame a ças ain da ma i o res que so bre
ele pa i ram pos sam ser re sol vi dos não pela ab di ca ção 
ao de sen vol vi men to, mas pelo ama du re ci men to da
cons ciên cia am bi en tal e pe los es for ços con ju ga dos
da so ci e da de bra si le i ra, a gran de be ne fi ciá ria de todo
esse pro ces so.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do pela to le rân cia.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias pelo pra zo de
vin te mi nu tos.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ano ele i to ral
sem pre des per ta ex pec ta ti vas em re la ção às pro pos -
tas da que les que se apre sen tam com o ob je ti vo de di-
ri gir o País. Os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca 
de vem es ta be le cer como pri o ri da de de ação a apre-
sen ta ção de pro pos tas que di gam res pe i to à as pi ra -
ção na ci o nal de de sen vol vi men to eco nô mi co com
jus ti ça so ci al.

Pa re ce-me da ma i or im por tân cia a co bran ça in-
sis ten te no sen ti do de que es ses com pro mis sos es-
sen ci a is se jam re al men te as su mi dos por aque les que
pos tu lam o voto da po pu la ção bra si le i ra nes te mo-
men to.

Ouso fa zer al gu mas ob ser va ções so bre o que
ima gi no que vem ocor ren do no País nos úl ti mos anos:
as po lí ti cas so ci o e co nô mi cas, que mu dam o per fil
bra si le i ro, so bre tu do no que se re fe re à or ga ni za ção
ge o grá fi ca dos pó los de pro du ção e dos flu xos dos
pro du tos. Pas sou a exis tir uma re la ção mais es tre i ta
com as ques tões vin cu la das à glo ba li da de da eco no -
mia in ter na ci o nal, que está in ter li ga da a uma rede de
flu xos fi nan ce i ros de bens e ser vi ços que co bre o
mun do e une as eco no mi as mais im por tan tes do pla-
ne ta.

Sur ge, no Bra sil, além dos tra di ci o na is pó los de
desen vol vi men to, uma sé rie de lo ca li da des, que ga-
nham des ta que no novo pro ces so eco nô mi co em ra-
zão do cres ci men to de po ten ci a li da des vin cu la das à
tec no lo gia, à ca pa ci da de de pes qui sa, à in fra-estrutura 
so ci al, à edu ca ção, à qua li da de de vida e à ap ti dão
para a atra ção e o ge ren ci a men to de ne gó ci os. 

As no vas ten dên ci as de re or ga ni za ção es pa ci al
do de sen vol vi men to eco nô mi co bra si le i ro, ten do em

vis ta o pro ces so de frag men ta ção eco nô mi ca do ter ri -
tó rio na ci o nal, im pli cam am pli a ção dos nú cle os de
de sen vol vi men to in dus tri al, an tes re pre sen ta dos pela
re gião me tro po li ta na de São Pa u lo, em um po lí go no
ter ri to ri al que se es ten de por lar ga fa i xa da re gião
Cen tro-Sul do País e tem como vér ti ces São Pa u lo,
Belo Ho ri zon te, Triân gu lo Mi ne i ro, Ri be i rão Pre to,
nor te do Pa ra ná, Por to Ale gre, Cu ri ti ba, Re zen de e
no va men te São Pa u lo. São nú cle os di nâ mi cos da
eco no mia na ci o nal, por tan to, con fi gu ran do uma re du -
ção na con cen tra ção, até en tão bru tal, no eixo São
Pa u lo – Rio de Ja ne i ro. 

Sur gi ram al gu mas no vas me tró po les emer gen tes
no in te ri or de São Pa u lo, e San ta Ca ta ri na in ten si fi cou a
sua vo ca ção tu rís ti ca e in dus tri al, al can çan do de sen vol -
vi men to, afir man do-se eco no mi ca mente exata men te
pe los re cur sos na tu ra is dis po ní ve is, que pos si bi li ta ram
o de sen vol vi men to tu rís ti co e in dus tri al.

O Pa ra ná, meu Esta do, pe las po ten ci a li da des
que pos sui – lo ca li za ção ge o grá fi ca, ri que zas na tu ra -
is, cli ma, in fra-estrutura por tuá ria e de trans por tes –,
tem que ser de ter mi nan te de qual quer es for ço para
co lo car o Bra sil en tre as na ções ou en tre os blo cos
eco nô mi cos im por tan tes do mun do. Ape sar da exis-
tên cia, no Pa ra ná, de dois vér ti ces do po lí go no de de-
sen vol vi men to na ci o nal, como eu dis se há pou co –
es ses dois vér ti ces se ri am cons ti tu í dos pela re gião
me tro po li ta na de Cu ri ti ba e pela me tró po le li ne ar do
nor te do Pa ra ná, com pre en di da en tre Lon dri na e Ma-
rin gá, as duas ci da des mais im por tan tes do nor te do
Esta do – ape sar da exis tên cia des ses dois vér ti ces
no po lí go no do de sen vol vi men to na ci o nal, ape nas um
de les, aque le com pre en di do pela re gião me tro po li ta -
na de Cu ri ti ba, tem-se afir ma do eco no mi ca men te,
para o bem e para o mal. Por que, se Cu ri ti ba cres ce
eco no mi ca men te em ra zão de uma con cen tra ção
bru tal da eco no mia pa ra na en se, que re fle te uma dis-
tor ção no pro ces so de de sen vol vi men to do Esta do e,
mais do que isso, cons ti tui a re ver são per ver sa de um
es for ço de 20 anos, quan do se bus cou dis tri bu ir de
for ma eqüi ta ti va a ri que za pa ra na en se en tre as di ver -
sas re giões do Esta do, essa con cen tra ção ab sur da
traz pro ble mas so ci a is in crí ve is para a re gião me tro -
po li ta na de Cu ri ti ba. Por tan to, não faz bem, nem mes-
mo para aque les que vi vem nes sa re gião, a au sên cia
de pla ne ja men to no pro ces so de cres ci men to eco nô -
mi co do Pa ra ná. 

Com essa con cen tra ção des me di da, sur gi ram
fa ve las, ocu pa ções ir re gu la res. Hoje, são 70 mil fa mí -
li as vi ven do num ce ná rio de in jus ti ças so ci a is: a vi o -
lên cia cres cen do de for ma avas sa la do ra, a cri mi na li -
da de as sus tan do a to dos, pro ble mas ha bi ta ci o na is,
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de trân si to, e até mes mo com os atu a is pro ble mas de
abas te ci men to de água, que já não aten de às ex pec -
ta ti vas da po pu la ção. Ou seja, com essa con cen tra -
ção da ri que za pa ra na en se na re gião me tro po li ta na,
as sis ti mos ao com pro me ti men to da qua li da de de vida
da que les que es co lhe ram aque la re gião para vi ver.

Essa con cen tra ção tam bém vem pro mo ven do
uma es tag na ção eco nô mi ca nas de ma is re giões do
Esta do. As po ten ci a li da des do nor te, oes te e su do es -
te do Pa ra ná não es tão sen do de vi da men te ex plo ra -
das. A per ver sa re ver são de tudo que vi nha sen do tra-
ba lha do por 20 anos, para uma me lhor dis tri bu i ção da
ri que za en tre as di ver sas re giões do Esta do, pro mo -
veu o in cre men to da cri se so ci al no Esta do. 

Aqui, um dado sur pre en den te, por que o Pa ra ná
tem con ce i to na ci o nal de Esta do com pe ten te, de pri-
me i ro mun do, e nós ve ri fi ca mos que os in di ca do res
eco nô mi cos e so ci a is di zem exa ta men te o con trá rio.
Se, no Bra sil, na dé ca da de 90, não as sis ti mos a uma
me lho ria na dis tri bu i ção de ren da. Não as sis ti mos
tam bém a um re tro ces so. Hou ve uma pa ra li sa ção,
uma es tag na ção dos in di ca do res.

Com re la ção ao Pa ra ná não po de mos di zer o
mes mo. Nos úl ti mos anos, o Pa ra ná as sis tiu a um re-
tro ces so ina cre di tá vel. A taxa de ati vi da de da po pu la -
ção foi re du zi da em 0,9%. Por tan to, uma re du ção
superi or àque la ve ri fi ca da no Bra sil, que foi de 0,5%.
As dis tor ções so ci a is se avo lu ma ram. As in jus ti ças
so ci a is cres ce ram. A dis tri bu i ção de ren da no Esta do
re tro ce deu, não avan çou. A par ce la cor res pon den te a
50% dos mais po bres per deu 10,6% da par ti ci pa ção
na ren da; e a par ce la dos 1% mais ri cos do Esta do au-
men tou em 13% a sua par ti ci pa ção na ren da es ta du al.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res,
o Pa ra ná em po bre ceu; tor nou-se um Esta do ain da
mais in jus to nos úl ti mos anos, apro fun dan do, de for-
ma per ver sa e dra má ti ca, a enor me di fe ren ça exis ten -
te en tre os mais ri cos e os mais po bres. Um por cen to
da po pu la ção mais rica do meu Esta do re ce be 94,4%
do que per ce bem os 50% mais po bres. Ou seja, há
uma dis tân cia des co mu nal en tre os que ga nham pou-
co e os que per ce bem mu i to no Pa ra ná.

O fe nô me no é na ci o nal, mas a sua per ver si da -
de, nos úl ti mos anos, tor nou-se ma i or do que o fe nô -
me no na ci o nal. Tan to é que, em fun ção des ses in di -
ca do res, o Pa ra ná hoje está em 10º lu gar em ter mos
de dis tri bu i ção in jus ta da ri que za. Ape nas os Esta dos
do Nor te, do Nor des te e o Dis tri to Fe de ral, do Se na -
dor La u ro Cam pos, têm uma dis tri bu i ção de ren da
pior que o meu Esta do. Os pa ra na en ses vi vem hoje
num dos Esta dos mais in jus tos do País. Essa si tu a -
ção foi pro vo ca da exa ta men te pela po lí ti ca ca o lha de

de sen vol vi men to eco nô mi co ado ta da pelo Go ver no
pa ra na en se. Uma po lí ti ca que não le vou em con ta a
ne ces si da de de uma dis tri bu i ção eqüi ta ti va dos re cur -
sos, dos ins tru men tos pro mo to res do de sen vol vi men -
to eco nô mi co en tre as mais di ver sas re giões do Esta-
do. Se no Bra sil as dis tor ções são enor mes, as di fe -
ren ças são la ten tes en tre as mais di ver sas re giões,
no con tex to do Esta do do Pa ra ná essa si tu a ção tam-
bém se faz pre sen te com a con tun dên cia que que re -
mos re je i tar.

Esta mos a exi gir, por tan to, uma nova di nâ mi ca
eco nô mi ca que re ver ta essa des co mu nal con cen tra -
ção da ri que za para, aten den do às pe cu li a ri da des re-
gi o na is, às ne ces si da des e às po ten ci a li da des de
cada re gião, pro mo ver mos o de sen vol vi men to de for-
ma har mô ni ca e sus ten ta da.

O que se bus ca ago ra – pelo me nos é o que es-
ta mos pre ten den do fa zer, es ta mos fa zen do e que re -
mos con ti nu ar a fa zer, como re pre sen tan tes do Esta-
do – é ou vir a po pu la ção, para aten der as as pi ra ções
que se di fe ren ci am em fun ção das pe cu li a ri da des re-
gi o na is; é ou vir idéi as, pro pos tas, su ges tões in te li -
gen tes que per mi tam a ela bo ra ção de um pro je to de
de sen vol vi men to eco nô mi co que al can ce to das as re-
giões, com as suas pe cu li a ri da des, to das as ci da des,
com suas ne ces si da des, en fim, toda a po pu la ção
com as suas mais jus tas as pi ra ções.

Essa nova di nâ mi ca eco nô mi ca tem que pri o ri zar 
a ade qua ção do anel de in fra-estruturas re gi o na is, a
rea de qua ção ur ba nís ti ca am bi en tal da Re gião Me tro -
po li ta na de Cu ri ti ba, a oti mi za ção do eixo ur ba no Lon-
dri na-Maringá e das ci da des-pólos como Pon ta Gros-
sa, Cas ca vel, Fran cis co Bel trão, Pato Bran co, União
da Vi tó ria, Gu a ra pu a va, Ja ca re zi nho, San to Antô nio
da Pla ti na, pro mo ven do a des con cen tra ção do de-
sen vol vi men to e a ir ra di a ção para o in te ri or das po-
ten ci a li da des eco nô mi cas, ge ran do uma onda de
com pe ti ti vi da de e atra ção de in ves ti men tos com o ob-
je ti vo de dis tri bu ir de for ma in te li gen te a po pu la ção no
es pa ço ge o grá fi co, mo ti van do-a pe las opor tu ni da des
de tra ba lho, de sa lá rio, de ren da, com a pers pec ti va
de um cres ci men to eco nô mi co har mo ni o so, al can -
çan do to das as re giões.

Um go ver no não tem o di re i to de obri gar a po pu -
la ção a vi ver onde ela não de se ja, mas pos sui o ins-
tru men to con fe ri do às po lí ti cas pú bli cas para es ti mu -
lar a po pu la ção a vi ver, ocu pan do de for ma ade qua da 
o es pa ço ge o grá fi co exis ten te. Tra ta-se de in du zir o
de sen vol vi men to eco nô mi co ge ne ra li za do e au-
to-sustentado, com o ofe re ci men to de al ter na ti vas de
con for mi da de com as po ten ci a li da des re gi o na is.
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O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Per-
mi te V. Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Ou-
ço-o com mu i to pra zer, pois V. Exª con tri bui com a sua
in te li gên cia, a sua ex pe riên cia e a sua com pe tên cia
com o nos so pro nun ci a men to.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Qu e ro 
con gra tu lar-me com V. Exª e tam bém com o povo do
Pa ra ná, que ofe re ceu a esta Casa, ao Se na do Fe de ral, 
a pre sen ça dos ir mãos Dias, to dos dig nos dos ma i o -
res en cô mi os; Se na do res com pe ten tes e cum pri do -
res de seus de ve res que são, fora aqui lo que não pre-
ci sa ria ser men ci o na do por que acho que de ve ria ser
uma obri ga ção de to dos nós, a qual V. Exªs cum prem
ri go ro sa men te: a ho nes ti da de, a dig ni da de com que
atu am e sem pre atu a ram na vida pú bli ca. 

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Se rei
mu i to bre ve, ape nas para di zer que a si tu a ção nos sa
– do Pa ra ná e do res to do Bra sil, pois es ta mos to dos
no mes mo bar co da per di ção – é ir ma na da por es sas
des gra ças. E não adi an ta ta par o sol com a pe ne i ra
das te le vi sões. Não adi an ta ta par o sol com os re cur -
sos ofi ci a is lan ça dos em pro fu são para ten tar ma qui -
ar, com rí mel, pó-de-arroz, ba tom, ruge, a face das
men sa gens do Go ver no. Mas a co i sa che ga a tal pon-
to, que a ver da de sobe: até mes mo au to ri da des e en-
ti da des go ver na men ta is afir mam o que V. Exª aca ba
de di zer. Vou ler:

Pes qui sa pon ta a pon ta do Ipea ava lia
em de ta lhes a per da do po der aqui si ti vo do
tra ba lha dor nos anos do Pla no Real.

O Ipea é um ór gão ofi ci al mu i to res pe i ta do.
Assim sen do, é o con trá rio do que Sua Exce lên cia diz
na te le vi são ofi ci al. Hou ve, por tan to, per da do po der
aqui si ti vo do tra ba lha dor nos anos do Pla no Real.

Ren di men to cai 8,9 e bate re cor de no
Real. Não é ser alar mis ta, mas mos trar que
a si tu a ção do mer ca do de tra ba lho é um
pou co pior do que a mé dia re ve la“, diz o Sr.
La u ro Ra mos, eco no mis ta do Ipea. S. Sª si-
na li za para o fato de que: ”O po der de bar-
ga nha dos em pre ga dos for ma is está mu i to
fra co. Na com pa ra ção pon ta a pon ta, o pes-
so al sem car te i ra as si na da per deu 6,7.
Quem tra ba lha por con ta pró pria, 5,8.

Avan ça, Bra sil! Avan ça so bre a po pu la ção, so-
bre os tra ba lha do res, a dig ni da de, a ver da de. Re al -
men te, há que ter mu i ta pa ciên cia para agüen tar a an-

ti pro pa gan da que, pa re ce-me, está sen do co pi a da
dos Esta dos Uni dos, que ago ra es ta vam no ca mi nho
de cri ar um ser vi ço de an ti in for ma ção, uma es pé cie
de mi nis té rio da men ti ra que foi fe liz men te des mon ta -
do de vi do à re a ção do povo nor te-americano di an te
da que la pro pos ta. Acre di to que V. Exª está co ber to de
ra zão. Pres sen ti mos que V. Exª já co me ça a pre pa rar
as ar mas, os ar gu men tos e fa zer bri lhar a in te li gên cia
no sen ti do de en fren tar a ba ta lha a que o povo do Pa-
ra ná as sis ti rá com o seu in ten to de vol tar a ser go ver -
na dor do povo pa ra na en se. Mu i to obri ga do.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Agra-
de ço Se na dor La u ro Cam pos. O apar te de V. Exª
como sem pre – e cre io que vou tor nar-me até re pe ti ti -
vo – en gran de ce esta Casa pelo bri lhan tis mo e in te li -
gên cia. Aliás, nós que es ta mos ago ra vi ven do mo-
men tos que an te ce dem o ple i to ele i to ral, cer ta men te
con ta mos com a in te li gên cia da po pu la ção do Dis tri to
Fe de ral que não per de rá a opor tu ni da de de tê-lo no-
va men te como Se na dor da Re pú bli ca re e le i to; des sa
for ma V. Exª po de rá con ti nu ar, com suas qua li da des,
hon ran do a po pu la ção que aqui vive.

Da nos sa par te, Sr. Se na dor La u ro Cam pos,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io que ao
fi nal des te pro nun ci a men to se ria im por tan te fa zer
um ape lo a to dos os can di da tos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca es pe ci al men te – e nes sa es te i ra tam bém
aos can di da tos aos go ver nos es ta du a is: o Bra sil
pre ci sa mu dar evi den te men te, e quem quer mu dar o
Bra sil pre ci sar con ver sar com o Bra sil. Esse é o mo-
men to de se con ver sar com o País, bus can do na in-
te li gên cia da nos sa so ci e da de a ins pi ra ção para a
ela bo ra ção dos pro je tos que deve ser a ra zão dos
com pro mis sos as su mi dos du ran te a cam pa nha ele i -
to ral para as trans for ma ções que só po de rão ad vir
de uma ação de com pe tên cia da que les que, por
ven tu ra, se jam os es co lhi dos pela po pu la ção para
ad mi nis trar a Na ção e os Esta dos bra si le i ros.

Da nos sa par te, que re mos cum prir esse de si de -
ra to de ou vir. É o que es ta mos fa zen do: du ran te todo o
ano pas sa do per cor re mos as mais di fe ren tes re giões
do Pa ra ná ou vin do sin di ca tos, as so ci a ções, uni ver si -
da des, li de ran ças po lí ti cas de to dos os par ti dos para
bus car mos os ca mi nhos a fim de cor ri gir ru mos e pro-
mo ver, por meio de um pro je to de de sen vol vi men to
eco nô mi co e har mô ni co, a me lho ria da qua li da de de
vida da po pu la ção do Pa ra ná. E va mos con ti nu ar, até
a me ta de des te ano, mu i to mais ou vin do do que afir-
man do, bus can do a ver da de que bro ta com au ten ti ci -
da de do co ra ção da po pu la ção que vive no dia-a-dia o
dra ma de di fi cul da des cres cen tes, com as in jus ti ças
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que se avo lu mam no pla no so ci al, como de cor rên cia
da in com pe tên cia dos que go ver nam em pro mo ver
de sen vol vi men to para to dos com ge ra ção de em pre -
gos e com jus ti ça so ci al. Esse é o nos so ob je ti vo e
que re mos com par ti lhá-lo com to dos os que pos tu lam, 
com to dos os que con cor rem por que cer ta men te será
aci ma de tudo uma ma ni fes ta ção de res pe i to àque les
que se cons ti tu em os ver da de i ros pro pri e tá ri os des ta
Na ção, que são os bra si le i ros. Por tan to, Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs. Se na do res, que Deus pos sa ins pi rar a
to dos os pos tu lan tes à Pre si dên cia da Re pú bli ca des-
te País a fim de que sa i bam ou vir e que, ou vin do,
apren dam a li ção que cer ta men te bro ta na pa la vra e
na sa be do ria de to dos os bra si le i ros.

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias,
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con-
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF.Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, para aque les
que, como eu, per ma ne ce ram em suas ca sas go zan -
do des se si lên cio, des sa qua se so li dão de Bra sí lia, eu
cos tu mo di zer que es co lhi ser pri si o ne i ro de uma obra
de Ni e me yer vi vi fi ca da pela in te li gên cia e in qui e ta ção
de Darcy Ri be i ro. 

Tran quei-me du ran te cer ca de 30 anos – de di ca -
ção ex clu si va, tem po in te gral – na Uni ver si da de de
Bra sí lia e saio de lá para ir a casa. É raro quan do não
há al guns pa pa raz zi, re pór te res, fo to gra fan do a mi-
nha re si dên cia. Na fo to gra fia não sai o que ela me
cus tou, nem a mi nha ho nes ti da de e co e rên cia; mi nha
e da mi nha mu lher, com pa nhe i ra que, apro va da duas
ve zes em dois con cur sos, che gou ao fi nal de car re i ra
na Câ ma ra dos De pu ta dos. Eu, tam bém por meio de
con cur so, se ti ves se ti ra do o 2º lu gar não se ria o ca te -
drá ti co que sou.

E vou avi sar o se guin te: eu não sou dono da ver-
da de. Acho que a éti ca deve ter um con te ú do so ci al.
Eu não con cor do mu i to com aque le prin cí pio de Kant
se gun do o qual nós de ve mos agir de tal ma ne i ra que
a nos sa ação in di vi du al pos sa se con ver ter em uma
nor ma uni ver sal de con du ta. 

Essa bela afir ma ção de Kant peca por trans for -
mar uma ação de um in di ví duo in de ter mi na do em
uma nor ma uni ver sal de con du ta.

Aqui lo que é éti co deve ser so ci al men te éti co,
deve ser um pro du to his tó ri co-cultural no pro ces so ci-
vi li za tó rio. A éti ca é es pé cie de pro te ção de um ins tin -
to so ci al de de fe sa da vida e da na tu re za, que nós fo-

mos apren den do a cons tru ir de 1.800 mil anos para
cá, por meio do pro ces so ci vi li za tó rio. Não me atre vo
a trans for mar aqui lo que con si de ro éti co, mo ral,
como, por exem plo, re ce ber au xí lio-moradia por uma
casa que sei quan to me cus tou. Ape sar de sa ber que
23 mil fun ci o ná ri os pú bli cos re ce bem au xí lio-moradia,
quan do vi, a par tir da que la fo to gra fia da re vis ta Veja,
que tal vez eu fos se o úni co sol da do com o pas so cer-
to, abri mão do meu au xí lio-moradia. E faz mu i to tem-
po que to mei essa de ci são. Nun ca achei que ti ves se
re ce bi do algo in de vi do – cer ca de R$ 2.300,00 por
mês –, mas mes mo as sim, para vi ver em paz, abri
mão des sa im por tân cia. 

Sem pre es ti ve em Bra sí lia, go zan do as ma ra vi -
lhas des sa so li dão, in clu si ve nes te fim de se ma na. Eu
e mi nha es po sa ti ve mos a opor tu ni da de, duas ve zes,
de ir ao Hran para acom pa nhar o es ta do de sa ú de do
fi lho da Se na do ra He lo í sa He le na, que, atro pe la do na
W3, sex ta-feira, teve tra u ma tis mo cra ni a no e, fe liz -
men te, es tá-se re cu pe ran do. Por tan to, bre ve men te
es ta rá de vol ta, com sua ener gia re vi ta li za da, nos sa
bri lhan te com pa nhe i ra He lo í sa He le na. 

Esses te mas de que tra ta mos aqui e que con si -
de ra mos da má xi ma re le vân cia vêm-nos acom pa -
nhan do di u tur na men te. Dois de les fo ram abor da dos
num bri lhan te ar ti go pu bli ca do no dia 17 de mar ço de
2002, na Fo lha de S.Pa u lo: ”Deu a Lou ca no Mun-
do?“, per gun ta o ma i or em pre sá rio bra si le i ro. Se ria di-
fe ren te se a per gun ta par tis se de al guém que está há
cin qüen ta e qua tro se ma nas de sem pre ga do, cin-
qüen ta e qua tro se ma nas é a mé dia do de sem pre go
exis ten te, atu al men te, no Bra sil. Há anos, era de cin co 
dias, no má xi mo, uma se ma na, a mé dia do tem po que
um pe dre i ro, um car pin te i ro ou qual quer ou tra pes-
soa, após de i xar seu em pre go, le va va para en con trar
ou tro. Ago ra, são cin qüen ta e qua tro se ma nas sem di-
nhe i ro; cin qüen ta e qua tro se ma nas de pen den do do
se gu ro-desemprego, que to dos sa be mos – e eles sa-
bem mais do que nós – o quão pre cá rio, o quão so vi -
na, o quão in su fi ci en te é.

Há pou co apre sen tei um pro je to ten tan do
aumen tar o va lor do se gu ro– de sem pre go, por que se o
tra ba lha dor fica cin qüen ta e qua tro se ma nas pro cu ran -
do em pre go, ob vi a men te, esse tem po de ve ria ser co-
ber to pelo se gu ro-desemprego, mas não o é. Ape nas
es tou ten tan do mi no rar o so fri men to nes se pe río do
de com ple ta des va lia, de com ple to de ses pe ro e de
com ple ta fal ta de di nhe i ro e de re cur sos, em que se
co mem as pa ne las. Em vez de se ba ter nas pa ne las,
co mem-se as pa ne las, co me-se o te le fo ne, co me-se
a ge la de i ra. Vai-se co men do aqui lo que o sa lá rio ma-
gro con se guiu tra zer para casa.

Esta mos ven do par te do de ses pe ro dos tra ba -
lha do res, que co me çam a fa zer ba ru lho. Na Argen ti -
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na, o povo está gri tan do. Lá, há dez ou doze anos, os
apo sen ta dos re cla ma vam nas ruas. Pa re ci am es tar
fa zen do gre ve. Deu a lou ca no mun do? Apo sen ta do
fa zen do gre ve? Os apo sen ta dos es ta vam lá, nas
ruas, de ses pe ra dos, ten tan do re cu pe rar a dig ni da de
per di da em vir tu de do ne o li be ra lis mo que pro me te o
mer ca do, que pro me te a efi ciên cia, a sa be do ria e a
jus ti ça do mer ca do. Para o ban que i ro, exis te mer ca -
do? Ou exis te um go ver no que im põe até 49% de
juros? O mer ca do re cai so bre os tra ba lha do res
como uma chi ba ta, com a du re za me tá li ca que lhe é
pe cu li ar. Que mer ca do é esse? Na Argen ti na, o de-
sem pre go na PEA atin ge 28%. Esta mos ca mi nhan do
para isso.

Assim, com a quan ti da de de pes so as de sem -
pre ga das – há 900 mi lhões de de sem pre ga dos no
mun do –, o ne o li be ra lis mo diz que o mer ca do re sol ve -
rá. Os tra ba lha do res de sem pre ga dos, de ses pe ra dos, 
que es tão há cin qüen ta e qua tro se ma nas pro cu ran -
do em pre go, têm de se de fron tar com a ou tra par te do
mer ca do: o em pre sá rio com seus ad vo ga dos, com
seus as ses so res, com seu di nhe i ro de re ser va. Di ze -
mos que isso é de mo cra cia, que são duas par tes com
po de res igua is e li ber da de para con tra tar.

Deu a lou ca no mun do, sim, Dr. Antô nio Ermí rio
de Mo ra es. Ve mos que os pre go e i ros da li ber da de de
mer ca do, do ne o li be ra lis mo, lá nos Esta dos Uni dos,
em nome da li ber da de de ir e vir, da li ber da de de
comprar e ven der, da li ber da de ne o li be ral, não ape nas
ta xam a nos sa la ran ja, que já foi es ma ga da – os bra si -
le i ro não pre ci sam es ma gar a la ran ja para ven der o
suco, por que os ame ri ca nos es ma gam as nos sas la-
ran jas, avil tan do, acha tan do os pre ços de tal ma ne i ra
que so bra ba ga ço e, mu i tas ve zes, la ran ja po dre,
não-exportável. Essa é a li ber da de que cri a ram.

Pois bem, não vou fa lar da li ber da de para fi xar
os ju ros. Onde é que al guém, a não ser com agi o tas,
faz uma tra ta ti va para fi xar a taxa de ju ros, faz pro pos -
tas para re du zir as ta xas de ju ros? É o go ver no dos
ban que i ros, é a ”ban co cra cia“ bra si le i ra que co lo ca a
taxa de ju ros em 49%, 45% e, ago ra, cer ca de 19% de
ju ros ao ano, a mais alta do mun do. Para pro te ger
quem? Os tra ba lha do res, os em pre sá ri os da pro du -
ção, o Ermí rio de Mo ra es? Não. Para pro te ger eles
pró pri os, ban que i ros, a par tir dos ban que i ros do Ban-
co Cen tral. 

Não dá para en ga nar nin guém. Não há men ti ra
nem pro gra ma de te le vi são ca paz de mos trar que
este mun do, que eles vi ra ram de ca be ça para ba i xo,
está de ca be ça para cima, que não deu a lou ca no
mun do. Deu a lou ca no mun do quan do uma par te do
mun do co lo cou os ju ros nas al tu ras. 

Não te nho tem po para mos trar como, na eco no -
mia, evo lu iu o pen sa men to eco nô mi co. Du ran te mu i to 
tem po, os ban cos não ti ve ram mu i ta im por tân cia; o
que im por ta va era o con su mo da po pu la ção. Adam
Smith dis se: ”O que li mi ta a pro du ção é o con su mo“.

No Bra sil, em nome do com ba te à in fla ção, ele-
va ram a taxa de ju ros di zen do que era para li mi tar o
con su mo, con ge la ram a taxa de câm bio lá em ba i xo,
para os bra si le i ros im por ta rem de tudo, des tru in do as
em pre sas na ci o na is e o mer ca do – numa eco no mia
de mer ca do fez-se um pla no para des tru ir o mer ca do
por meio das im por ta ções, ar ru i nan do os se to res
prin ci pa is da eco no mia bra si le i ra. Eles, que fi ze ram o
di ag nós ti co – o mé di co e o mons tro numa só pes soa
–, dis se ram que o Bra sil con so me de ma is e que era
pre ci so re du zir o con su mo. Para isso, de sem pre ga -
ram fun ci o ná ri os, acha ta ram os sa lá ri os, au men ta -
ram os ju ros e os im pos tos. Vol ta mos à Ida de Mé dia.
Con su mir é pe ca do. Em ple na mo der ni da de, vol ta -
mos aos prin cí pi os me di e va is. Então, de ve mos re du -
zir o con su mo por meio de to das es sas me di das per-
ver sas.

Atu al men te, di zem que o con su mo e o ní vel de
vida do bra si le i ro au men ta ram du ran te esse pe río do
de su fo co an ti in fla ci o ná rio. Deu a lou ca no mun do,
sim! Às vés pe ras da ele i ção, que rem fa zer com que
nos es que ça mos da se guin te man che te: ”Ren di men -
to cai 8,9% e bate re cor de no Real“. O Pla no Real
que ria isso e con se guiu. O Pla no Real au men tou o
de sem pre go e a fome, deu 311% de lu cro aos ban-
que i ros. Deu cer to, sim, Sr. Armí nio Fra ga, seus ami-
gos es tão ten do um lu cro de 311% ao ano, como é o
caso do Ban co Itaú.

E no to can te aos tra ba lha do res, quan to re ce be -
ram a tí tu lo de au men to no sa lá rio mí ni mo? Deu a lou-
ca no mun do das co i sas e da di nhe i ra ma, su fo can do
e mas sa cran do a vida hu ma na. 

É ób vio que não po de mos pen sar em ra ci o na li -
da de nas res pos tas a esse mas sa cre in con tro lá vel,
que par te dos que aper tam os bo tões e re a li zam esse
eco no mi cí dio. 

Os jor na is de hoje es tão quen tes. Estou pro cu ran -
do uma luva de ami an to para fo lheá-los, por que o ca-
lor e o de ses pe ro da vida su bi ram para as pá gi nas
dos jor na is, que es tão in can des cen tes. 

Os fa tos são cla ros para al guns que têm cons-
ciên cia e pro cu ram de sen vol vê-la, não se de i xan do
amor da çar nem ven dar os olhos. Afir mou o ma i or em-
pre sá rio bra si le i ro, Dr. Anto nio Ermí rio de Mo ra es:
”No cam po in ter na ci o nal, a úl ti ma se ma na foi mar ca -
da por mo vi men tos an gus ti an tes.“ Eu o vi na Be ne fi -
cên cia Por tu gue sa, dan do o seu san gue, o seu suor,
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a sua con tri bu i ção. Ele não é só o ho mem do di nhe i ro;
ele é tam bém o ho mem da vida e da sa ú de, um vo lun -
tá rio.

E con ti nua: ”Logo no iní cio, sur giu a no tí cia se-
gun do a qual os Esta dos Uni dos es tão mo der ni zan do
seus ar te fa tos nu cle a res para ata car, em caso de ne-
ces si da de, a Chi na (se esta in ves tir con tra Ta i wan); a
Co réia do Nor te (se ata car a Co réia do Sul); o Ira que
(se avan çar con tra Isra el); o Irã, a Sí ria e a Lí bia (se se
so li da ri za rem com o Ira que); e a Rús sia (não se sabe
bem por quê)."

Deu a lou ca no mun do?
A úni ca co i sa em que se pode pen sar nes se ar ti -

go do Dr. Antô nio Ermí rio de Mo ra es é na in ter ro ga -
ção. Deu a lou ca no mun do? – per gun ta. Ele já está
res pon den do. A no tí cia des sas bom bas atô mi cas que
se ri am des pe ja das so bre es ses ad ver sá ri os su pos tos 
ca u sou es pan to mun di al. Deu foi um medo no mun do,
que fi cou pe ri go sís si mo. De modo que, en tão, qual-
quer pes soa pode nos ata car, pode en fren tar os Esta-
dos Uni dos, como fi ze ram aque les lou cos do Bin La-
den, com doze fa cas ata can do, ame dron tan do, apa-
vo ran do o im pé rio e jus ti fi can do o pla no, re ve la do o
de ta lhe do pla no nu cle ar dos Esta dos Uni dos. Esse
medo, esse pa vor, esse pâ ni co tem que ser man ti do
nos Esta dos Uni dos para que a eco no mia nor-
te-americana pos sa sair do bu ra co, de sen vol ven do os
se to res bé li cos que es ta vam pa ra dos des de o tem po
de Clin ton, fa zen do o es cu do an ti mís sel que des de
Bush pai, que co me çou a fa zer es sas des pe sas bé li -
cas, es ta vam pa ra dos e ago ra en con tram re for ço que
po de rá che gar a um tri lhão, du zen tos e cin qüen ta bi-
lhões de dó la res. 

“A no tí cia ca u sou um es pan to mun di al. Pa re cia
ir re al. Mas, em se gui da, o vi ce-presidente dos Esta-
dos Uni dos, Dick Che ney, em bar cou para o Ori en te
Mé dio e Eu ro pa em bus ca de ali a dos para a lou ca
aven tu ra.”

Será que é aque le Se na dor de Opo si ção do
PDT que está es cre ven do es sas co i sas? Não, é o Dr.
Anto nio Ermí rio de Mo ra es. Como diz ele, saiu o vi-
ce-presidente pro cu ran do ali a dos para essa lou ca
aven tu ra. 

“Inter na ci o nal men te, o Pen tá go no pe diu aos
ame ri ca nos que fi cas sem aten tos aos qua tro si na is
de aler ta.”

Ve jam só como são sá bi os. Eles têm uma alta
tec no lo gia e es tão pre o cu pa dos com o bem-estar hu-
ma no. Aten ção, te mos ago ra qua tro si na is de aler ta:
O azul, que sig ni fi ca ris co ge ral; o ama re lo, ris co sig-
ni fi can te; o la ran ja, alto ris co; e o ver me lho, ris co se-

ve ro. As pro vi dên ci as se rão cres cen tes e se gui rão
essa es ca la. 

Qu al quer cor é pe ri go sa, é si nal de pe ri go na
der ro ta da de mo cra cia nor te-americana.

Isso é mu i to as sus ta dor. Será que o
anún cio de tais me di das e a ar ti cu la ção bé li -
co-diplomática de Dick Che ney vão dis su a -
dir os pa í ses ci ta dos no ale ga do in ten to de
ata car ou tras na ções ou de pro mo ver atos
de ter ro ris mo nos Esta dos Uni dos?

Du vi do. Tais ma no bras po dem ex ci tar
ain da mais os des va i ra dos que es tão es pe -
ran do uma opor tu ni da de para usar seus ar-
te fa tos nu cle a res, sem con tar que um ata-
que ame ri ca no ao Ira que ou à Co réia do
Nor te, por exem plo, po de ria en gros sar o ca-
li bre do ”eixo do mal“, cu nha do pelo pre si -
den te Ge or ge W. Bush.

Não há tem po. Fa lei em qua tro si na is, e o ver-
me lho já me atin ge. Sr. Pre si den te, com a per mis são 
de V. Exª, le rei ape nas a fra se que en cer ra, com fe-
cho de ouro, este ar ti go do em pre sá rio Antô nio
Ermí rio de Mo ra es:

É uma gran de iro nia. A ciên cia e a tec-
no lo gia, que fi ze ram tan tas con quis tas para
os po vos vi ve rem me lhor, trou xe ram a hu-
ma ni da de até aqui para nos di zer que es ta -
mos di an te do mais ar ris ca do de to dos os
tem pos: o sé cu lo 21. É di fí cil ace i tar que
isso seja fe i to pelo mais in te li gen te in te gran -
te do re i no ani mal... Se ria o fim do mun do?
Acre di to que não.

Eu che guei, há mu i to tem po, à con clu são de
que, até 1930, o ca pi ta lis mo de sen vol via uma tec no -
lo gia eró ti ca, ca paz de au xi li ar o ho mem em sua
trans for ma ção do mun do, e que, a par tir de 1930,
essa tec no lo gia foi con ta mi na da. Trans for mou-se de
eró ti ca em ta ná ti ca, em des tru i do ra, em des tru ti va.
Alta men te re mu ne ra da, cri ou o es per to ca pi ta lis mo
para es ti mu lar os se to res bé li cos, os se to res des tru i -
do res da vida, da na tu re za e do mun do.

Por tan to, o que sur pre en de o Dr. Antô nio Ermí-
rio de Mo ra es, esse ser hu ma no de in te li gên cia pri vi -
le gi a da, há mu i to não me sur pre en de mais. Mi nhas lá-
gri mas se ca ram quan do, por meio do es tu do e da
aná li se, che guei à con clu são sin te ti za da na úl ti ma fra-
se do ar ti go de Antô nio Ermí rio de Mo ra es. Re al men -
te, de po is de tan ta be le za, de po is de tan ta trans for -
ma ção, de po is de tan to elã vi tal, a ciên cia e a tec no lo -
gia trans for ma ram-se prin ci pal men te em des tru i do -
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ras; vol ta ram-se con tra o ho mem e a na tu re za. E as-
sim, com uma fra se pa re ci da com essa é que ini cio o
úl ti mo dos li vros que es cre vi.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam-
pos, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 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 Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia lem bra ao Ple ná rio que o tem po des ti na do aos
ora do res da Hora do Expe di en te da ses são de li be ra ti -
va or di ná ria de ama nhã será de di ca do a ho me na ge ar
o 35º ani ver sá rio da Zona Fran ca de Ma na us, de
acor do com o Re que ri men to nº 4, de 2002, do Se na -
dor Gil ber to Mes tri nho e ou tros Srs. Se na do res.
Escla re ce ain da que con ti nu am aber tas as ins cri ções
para a re fe ri da ho me na gem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de fe re, nos ter mos do art. 41 do Re gi men to
Inter no, o Re que ri men to nº 62, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra en vi ou dis cur so à Mesa para ser
pu bli ca do na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)

– Sr. Pre si den te, Sras Se na do ras e Srs. Se na do res,
em 1961, três pa dres res pon sá ve is pela Cá ri tas Bra-
si le i ra, que fora fun da da em 1957, ide a li za ram cam-
pa nha para ar re ca dar fun dos para as ati vi da des as-
sis ten ci a is e pro mo ci o na is da ins ti tu i ção e tor ná-la,
as sim, au tô no ma fi nan ce i ra men te. A ati vi da de foi
cha ma da Cam pa nha da Fra ter ni da de e re a li za da,
pela pri me i ra vez, na qua res ma de 1962, em Na tal, Rio
Gran de do Nor te, com ade são de ou tras três Di o ce ses
e apo io fi nan ce i ro dos bis pos nor te-americanos. No
ano se guin te, 16 Di o ce ses do Nor des te re a li za ram a
Cam pa nha. Não teve êxi to fi nan ce i ro, mas foi o em-
brião de um pro je to anu al dos Orga nis mos Na ci o na is
da CNBB, a Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra-
sil, e das Igre jas Par ti cu la res no Bra sil. Esse pro je to
foi lan ça do, em todo o País, no dia 26 de de zem bro de
1963, sob o im pul so re no va dor do es pí ri to do Con cí lio 
Va ti ca no II, em an da men to na épo ca, e re a li za do pela
pri me i ra vez na qua res ma de 1964. Assim nas ceu a
Cam pa nha da Fra ter ni da de, há qua se qua ren ta anos.

Nes sas qua tro dé ca das, a Cam pa nha tor nou-se 
um re fe ren ci al para os que de se jam re pen sar o Bra sil, 
bus can do um de sen vol vi men to da so ci e da de fun da -
do na va lo ri za ção da pes soa hu ma na em to dos os
seus pla nos, es pi ri tu a is ou tem po ra is. Este ano, a

CNBB es co lheu como tema Fra ter ni da de e Po vos
Indí ge nas – Por uma Ter ra sem Ma les.

Sr. Pre si den te, mais do que nos pro por uma re-
fle xão e uma to ma da de po si ção so bre a ques tão dos
au tóc to nes bra si le i ros, a Cam pa nha nos ape la a re fle -
tir so bre nos sa his tó ria de ci vi li za ção e nos sa vi são de
so ci e da de mul tir ra ci al e plu ri cul tu ral. Quer per gun tar:
como le mos nos so pas sa do? como que re mos es cre -
ver nos so fu tu ro?

Antes de apro fun dar es sas ques tões de se jo re-
lem brar al guns as pec tos re la ti vos aos po vos in dí -
genas do Bra sil, que são fun da men ta is para a com-
pre en são da ex ten são e da gra vi da de das ques tões
pos tas.

Os po vos in dí ge nas do Bra sil, mais de 245 et ni as 
di fe ren tes, fa lam pelo me nos 185 lín guas, so mam uma
po pu la ção de apro xi ma da men te 350 mil pes so as vi-
ven do em co mu ni da des e 192 mil nos gran des cen-
tros ur ba nos. As es ta tís ti cas mais re cen tes in di cam
cres ci men to da po pu la ção in dí ge na. Dois fa to res po-
dem ser apon ta dos para ex pli car esse au men to: o pri-
me i ro, o fato de que, ha ven do hoje uma ma i or
consciên cia do va lor de sua ori gem, os in dí ge nas pas-
sa ram a se iden ti fi car como tal nos cen sos po pu la ci o -
na is; a se gun da é que co me ça a ha ver uma ma i or pro-
te ção das co mu ni da des sil ví co las, o que pos si bi li ta o
cres ci men to do nú me ro de seus mem bros.

Se ex ce tu ar mos o Rio Gran de do Sul e uns
pou cos ou tros bol sões dis per sos pelo País, a gran de 
ma i o ria dos in dí ge nas bra si le i ros atu a is es tão lo ca li -
za dos na re gião Cen tro-Norte, prin ci pal men te no in te -
ri or da Ama zô nia le gal. Não é por co in ci dên cia que
essa é a re gião mais tar di a men te ocu pa da pe los ho-
mens de ori gem não ame rín dia. É, tam bém, a re gião
onde se dá o pro ces so de ocu pa ção mais ace le ra do
da his tó ria bra si le i ra re cen te, com to das as im pli ca -
ções de or dem so ci al, eco nô mi ca e am bi en tal.
Está-se que bran do o equi lí brio de um ecos sis te ma
que exis tiu pra ti ca men te in to ca do por mi lha res de
anos. Tal pro ces so, se tem im pli ca ções po si ti vas para
o de sen vol vi men to na ci o nal, tem ób vi as con se qüên -
ci as de sa gra dá ve is para as co mu ni da des que sem pre 
vi ve ram nes se es pa ço.

Eis aí, Sras e Srs. Se na do res, o em ba te prin ci -
pal que ocor re no in te ri or do Bra sil e a raiz dos tor-
men tos por que pas sam as co mu ni da des in dí ge nas,
afe ta das pela che ga da do ho mem mo der no ao seu
ter ri tó rio. E quan do falo de che ga da, em pre go no sen-
ti do his tó ri co do ter mo, ou seja, uma che ga da que re-
mon ta ao sé cu lo XVI, com a vin da dos eu ro pe us para
o Bra sil e com a in te ri o ri za ção pa u la ti na e cres cen te -
men te mais ace le ra da que foi ocor ren do, prin ci pal -
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men te a par tir da se gun da me ta de no sé cu lo XX. O ín-
dio teve seu uni ver so es sen ci al de ses ta bi li za do pela
pre sen ça do que nós cha ma mos de ci vi li za ção.

Sr. Pre si den te, o lí der in dí ge na Xi cão Xu ku ru,
as sas si na do em 1998 na luta pela ter ra, ex pli ca a pro-
fun di da de do pro ble ma cri a do pela che ga da do bran-
co em suas ter ras: ”a gen te tem a ter ra como nos sa
mãe. Então, se ela é nos sa mãe, é ela quem nos dá
todo fru to de so bre vi vên cia, ela deve ser ze la da e pre-
ser va da a par tir das pe dras, das águas e das ma tas.“

Na il ton Mu niz, ín dio Pa ta xó Hã-Hã-Hãe, ex pli ca
como se con cre ti za esse modo de vi ver para seu
povo:

Di zem que nós não so mos ci vi li za dos.
Os ín di os são ci vi li za dos, mas não com ci vi -
li za ção dos bran cos. Te mos o je i to de ser de
cada povo. Hoje nós olha mos, quan do che-
ga mos numa ci da de, mu i ta gen te que se diz
ci vi li za da mas que mal tra ta seu se me lhan te, 
que de i xa suas cri an ças pe din do es mo la,
pas san do di fi cul da des.

Você en tra nos ór gãos pú bli cos, vê
tan to luxo, de po is, lá fora, vê gen te pas san -
do fome, gen te igual, só que po bre. Então, o
medo que nós te mos de per der nos sas ter-
ras é de ver re al men te o nos so povo na rua,
dor min do de ba i xo de vi a du to, ca í do em
mar qui ses, men di gan do. Por que essa não é
a nos sa ma ne i ra de ser ci vi li za do. Nós so-
mos de um pen sa men to di fe ren ci a do, não
en si na mos nos sos fi lhos a com pe tir, en si na -
mos a re par tir e a lu tar. Nós não de i xa mos
nos so povo so frer. Como vo cês po dem ver
suas cri an ças na rua? Como po dem ver fa-
mí li as sem ter o que co mer, re vi ran do lixo?
Nós não de i xa mos. Nós te mos ale gria em
re par tir. Se uma fa mí lia tem para co mer e
che ga ou tros que não têm ela faz ali men to
su fi ci en te para to dos. Nós não te mos co ra -
gem de de i xar um pa ren te sair com fome, se
te mos co mi da guar da da. A gen te come jun-
to, de po is se ape ga com Deus e vai, com
cer te za, ad qui rir. Por isso tam bém, se te mos 
a nos sa ter ra de mar ca da e na nos sa mão,
te mos con di ções de ad qui rir nos so ali men to 
e de re par tir en tre nós. Nós não te mos ca-
de ia nas nos sas al de i as, te mos con se lhos
para dar ao nos so povo e eles aca tam. Nós
pro cu ra mos edu car nos sos fi lhos para aca-
tar os con se lhos dos mais ve lhos. A so ci e -
da de bran ca tem que en ten der e res pe i tar o

nos so je i to de vi ver. Nós não es ta mos lu tan -
do con tra eles, so mos tam bém par te des sa
so ci e da de, só que com nos sas di fe ren ças. 

Uma das prin ci pa is ca u sas da vi o lên cia con tra
os ín di os é a co bi ça de suas ter ras. É pos sí vel afir-
mar que 85% das ter ras in dí ge nas (in clu in do-se as
de mar ca das) são ob je to dos mais di ver sos ti pos de
in va são, tais como a pre sen ça de pos se i ros, ga rim -
pe i ros, ma de i re i ros, pro je tos de co lo ni za ção, aber tu -
ra de es tra das, hi dre lé tri cas, li nhas de trans mis são,
hi dro vi as, fer ro vi as, ga so du tos, ole o du tos, mi ne ro du -
tos, cri a ção de uni da des de con ser va ção am bi en tal
e as sim por di an te.

Con tu do, Sr. Pre si den te, se ti ver mos a co ra jo sa
ati tu de de co nhe cer e apren der com os po vos in dí ge -
nas, po de mos des co brir ca mi nhos no vos que nos le-
vem à cons tru ção de uma so ci e da de mais so li dá ria,
de mo crá ti ca e hu ma na. 

Há uma di fi cul da de real de com pre en der mos
que os po vos in dí ge nas man têm uma re la ção mu i to
es pe ci al com a ter ra. Para ocu pá-la, não dis tri bu em tí-
tu los ou lo tes par ti cu la res, ocu pam-na de for ma co le -
ti va. A ter ra é pos se de todo o povo. Uma das mais ex-
pres si vas vi tó ri as na his tó ria re cen te dos ín di os no
Bra sil foi a con quis ta de um ca pí tu lo es pe ci al na
Cons ti tu i ção Bra si le i ra. O ar ti go 231, re fe ren te aos di-
re i tos in dí ge nas, re co nhe ce a pos se co le ti va das ter-
ras, o sig ni fi ca do do ter ri tó rio para as cul tu ras dos po-
vos. Afir ma se rem elas ”ina li e ná ve is e in dis po ní ve is“,
ou seja, não po dem ser ven di das, não es tão a ser vi -
ço do mer ca do, mas sim do usu fru to ex clu si vo dos
ín di os.

A ter ra para o ín dio ”é seu chão cul tu ral, ha bi ta -
da por suas tra di ções, re fe rên cia bá si ca dos seus va-
lo res vi ta is, pre nhe de mi tos, cam po de sua his tó ria.“
O re la ci o na men to dos ín di os com sua ter ra as se me -
lha-se ao modo como o povo he breu con ce bia a ter ra
pro me ti da. Para eles, a Pa les ti na não era igual às ou-
tras ter ras, por que era a ter ra da Pro mes sa. Fora da-
que la ter ra era im pos sí vel ce le brar a li tur gia, as fes tas 
e até mes mo can tar um dos cân ti cos de Sião. Da
mes ma ma ne i ra, os po vos in dí ge nas têm seus lu ga -
res sa gra dos, es pa ços de seus ri tu a is, de ma ni fes ta -
ção de suas cren ças e da for ça de seus an ces tra is. A
ter ra é o chão de sua his tó ria, de sua cul tu ra, de sua
co e são, de sua so bre vi vên cia.

Mas, Sr. Pre si den te, não de ve mos fi car ape nas
na ques tão da ter ra quan do fa la mos dos ín di os. Na
ver da de, são mu i tas e va li o sas as con tri bu i ções dos
po vos in dí ge nas na cons tru ção do Bra sil – na mú si ca, 
na lín gua, nas dan ças, na ali men ta ção, nas cren ças,
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nos ri tos e até na to po ní mia. Para acen tu ar os as pec -
tos po si ti vos re la ti vos à re a li da de dos po vos in dí ge -
nas, Pa dre Bar to meu Me liá es cre veu um ca pí tu lo ma-
ra vi lho so, no li vro O ros to ín dio de Deus, so bre a ex-
pe riên cia re li gi o sa dos gua ra ni. Diz ele, a cer ta al tu ra: 

A re la ti va in ca pa ci da de que os mis si o -
ná ri os ti ve ram em en trar em diá lo go com o
‘es pí ri to’ de so ci e da des in dí ge nas, tão acen-
tu a da men te mís ti cas como o gua ra ni, re pre -
sen ta um pro ble ma te o ló gi co de cer ta
impor tân cia que ques ti o na o tipo de ex pe -
riên cia re li gi o sa do mis si o ná rio. Os da dos
do cu mentais mos tram que os gua ra ni ti ve -
ram mais aber tu ra es pi ri tu al para in cor po rar
as for mas re li gi o sas dos mis si o ná ri os dos
que es tes a da que les. Esta aber tu ra e ‘to le -
rân cia’ não se ria de vi da à de bi li da de e in-
cons tân cia do ”pri mi ti vo“ em man ter e sa ber
defen der seus prin cí pi os re li gi o sos, como
se pen sou com fre qüên cia en tre os mis si o -
ná ri os, mas à pró pria con cep ção da ”Pa la -
vra“ que ca pa ci ta o gua ra ni para qual quer
diá lo go sin ce ro e ver da de i ro no Espí ri to. É o
que ad ver tiu o et nó gra fo dos gua ra ni, Curt
Ni mu en da ju, numa pá gi na me mo rá vel:
‘Embo ra na tu ral men te o gua ra ni, em seu ín-
ti mo, es te ja tão con ven ci do da ver da de da
sua re li gião quan to o cris tão mais fer vo ro so, 
ele nun ca é in to le ran te’.

Cre io que aqui to ca mos o cer ne da pro ble má ti ca 
da re la ção en tre os po vos in dí ge nas, ha bi tan tes ori gi -
na is do Bra sil, e os de ma is bra si le i ros, cu jas ori gens
são es tran ge i ras a es sas ter ras. Nós bra si le i ros de
ascen dên cia não-americana trou xe mos para um
ecos sis te ma já bem es ta be le ci do no vos pa drões de
re la ci onamen to in ter pes so al e com a na tu re za que se
cho cam com os aqui es ta be le ci dos há mi lê ni os. Não
ha ve ria como re sul tar em con se qüên ci as di fe ren tes
das que te mos, par tin do-se dos pres su pos tos que
sem pre nor te a ram esse tipo de ocu pa ção ter ri to ri al.
Aos in va so res é dado o di re i to de im por sua cul tu ra e
seu sis te ma de ges tão do mun do tem po ral e es pi ri tu al.
Os ban de i ran tes ocu pa ram os ter ri tó ri os, os mis si o -
ná ri os ocu pa ram os es pí ri tos. E as sim se es ta be le ceu 
o con fli to en tre duas cul tu ras.

Foi ne ces sá rio che gar mos ao fi nal do sé cu lo XX
para que, com o acir ra men to dos con fli tos e com o
des per tar da cons ciên cia dos po vos in dí ge nas so bre
seus di re i tos, co me çás se mos a re pen sar nos sas re la -
ções, ago ra em ter mos de ci vi li za ções que de vem co-
e xis tir e não se ex clu í rem. 

Con ti nu a mos com o con fli to cru ci al da dis pu ta
pela ter ra. Esse é um nó a ser de sa ta do com sa be do -
ria e dis cer ni men to. Não po de mos des tru ir ain da mais
as co mu ni da des in dí ge nas, des po jan do-as de suas
ter ras, mas tam bém não po de mos tra var o pro gres so
do País. E mais uma vez re tor na mos à ques tão da
con vi vên cia e da in te ra ção en tre duas cul tu ras que
têm que co e xis tir es pa ci al e tem po ral men te.

Pen sar os in dí ge nas com pa drões e pa ra dig mas 
da ci vi li za ção dita oci den tal, ou pen sá-los ape nas
com seus pró pri os pa drões, é que rer ne gar os fe i tos
da in te ra ção en tre as cul tu ras. Pen sar in dí ge nas e
oci den ta is com pa drões de in ter cul tu ra ção é algo que
faz sen ti do.

Achar que os ín di os po de rão con ti nu ar a vi ven -
ci ar seus an ti gos cos tu mes de modo in de pen den te da
pre sen ça dos de ma is bra si le i ros é ima gi nar pos sí vel
a cons tru ção de um pa re dão es tan que en tre as duas
cul tu ras. É ine xe qüí vel!

Pre ser var a his tó ria pes so al e co le ti va dos in dí -
ge nas é algo que pode ser fe i to mes mo den tro do ine-
vi tá vel pro ces so de as si mi la ção in ter cul tu ral que hou-
ve, há e ha ve rá num Bra sil cada vez mais po pu lo so.

Assim, Sr. Pre si den te, jul go mais do que opor tu -
na a Cam pa nha da Fra ter ni da de des te ano de 2002,
pois ela nos obri ga a re pen sar nos sas re la ções com
os di fe ren tes de nós. Obri ga-nos a re fle tir so bre nos-
sas re la ções com as di fe ren ças, so bre nos sa ca pa ci -
da de de to le rân cia e har mo ni za ção. E isso é sem pre
en ri que ce dor, pois nos faz in cor po rar va lo res no vos e
po si ti vos aos nos sos pró pri os.

Mu i to se tem fa la do so bre edu ca ção, tra ba lho e
sa ú de para os po vos in dí ge nas. Não es que ça mos
que eles já es ta vam no Bra sil an tes de nós e cons tru í -
ram uma ci vi li za ção, que, se é sim ples em sua es tru -
tu ra apa ren te, tem mi lha res de anos de con so li da ção
e não pode ser des car ta da como pri mi ti va. Ela é sim-
ples, mas rica e fe cun da em sua lon guís si ma his tó ria.
Me re ce res pe i to e con di ções de au to pre ser va ção,
mes mo den tro de um pro ces so de in ter pe ne tra ção
com nos sa cul tu ra eu ro pe i za da.

Sr. Pre si den te, as se gu re mos os di re i tos fun da -
men ta is aos po vos in dí ge nas de se de ter mi na rem
den tro de nos sa so ci e da de. Não adi an ta que rer mos
edu cá-los para se rem pe dre i ros se, em suas co mu ni -
da des, tudo se faz com pa lha e ma de i ra. Não adi an ta
que rê-los al fa i a tes se an dam des nu dos em suas al de -
i as. Se eles de vem in te ra gir co nos co, como deve ser
fe i to, de i xe mos os es pa ços de cri a ção para que eles
pos sam usá-los da for ma que sua cri a ti vi da de ins pi -
rar. Não so mos nós que de ve mos tra çar ca mi nhos
para ou tros tri lha rem.
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Se hou ver uma pos tu ra de res pe i to mú tuo, ha-
ve rá um tem po para a cons tru ção de uma so ci e da de
so li dá ria, na qual se rão pre ser va dos os va lo res es-
sen ci a is de cada gru po, abrin do-se es pa ço para a in-
te gra ção po si ti va e en ri que ce do ra.

Sr. Pre si den te, os in dí ge nas do Bra sil re sis ti ram
a 500 anos de mas sa cres e vi o lên ci as e hoje es pe ram 
con tar com nos so apo io e so li da ri e da de, para a ga-
ran tia de seus di re i tos fun da men ta is, prin ci pal men te,
o di re i to à vida. Nes te sen ti do, es tan do lon ge ou pró xi -
mo das co mu ni da des in dí ge nas, te mos mu i tas ma ne -
i ras de co la bo rar com suas lu tas.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.

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 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro-
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre-
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e con-
trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

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 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção de cla ra da.

– 2 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do Se gu ro-Safra e
ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Safra para os agri cul to res
fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do Esta do
de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de
ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do
fe nô me no da es ti a gem, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i nal do

Moreira, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu -
in do pela apre sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver -
são nº 2, de 2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a
15, apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 3 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i -
nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe-
ran te a Co mis são.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 4 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 13, de 2001, que cria o car go de Se cre tá rio de
Esta do de Co mu ni ca ção de Go ver no, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Ru bem Me-
di na, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta.

(Lida no dia 15 de mar ço úl ti mo, a ma té ria pas sa a
obs tru ir ime di a ta men te to das as de ma is de li be ra ções le-
gis la ti vas da Casa até que ul ti me sua vo ta ção, cujo pra zo
acha-se es go ta do des de o dia 14 de mar ço).

– 5 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 125, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com bi na do com o art. 353, pa rá gra fo úni co,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de ori-
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que, al-
te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro de
1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.
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– 6 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 1, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 28, de 2002 – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi-
va len te a até cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 7 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 2, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 29, de 2002 – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá,
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que
au to ri za a União a con ce der ga ran tia à ope ra ção de
cré di to ex ter no, a ser ce le bra da en tre o Ban co Na ci o -
nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES e o “Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on 
– JBIC”, no va lor equi va len te a até tre zen tos mi lhões
de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin-
ci pal.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 8 –
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 20,
de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, so li ci -
tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu são na Ordem do

Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de 2001, que
dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, do Nor-
des te e do Cen tro-Oeste, de que tra ta a Lei nº 7.827,
de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras pro vi dên ci as,
cujo pra zo na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos se
en con tra es go ta do.

Vo ta ção adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Ra di o clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.
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Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 12 –
PARECER Nº 76, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 76, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, so bre a Men sa gem nº 4, de 2002 (nº 1.441/2001,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Te nen te-Brigadeiro-do-Ar Hen ri -
que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car go de Mi nis tro
do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de cor ren te da
apo sen ta do ria do Te nen te-Brigadeiro-do-Ar João Fe-
lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 13 –
PARECER Nº 77, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 77,
de 2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia, so bre a Men sa gem nº 71, de 2002 (nº
73/2002, na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te
à de li be ra ção do Se na do o nome do Dou tor Re na to
de La cer da Pa i va, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra-
ba lho da 2ª Re gião, para com por o Tri bu nal Su pe ri or 
do Tra ba lho, no car go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga
re ser va da a ju í zes de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba -
lhis ta e de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro
José Luiz Vas con ce los.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 14 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 99, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa
de ori gem), que au to ri za do a ção de imó vel de pro-
pri e da de do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de 2001, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re-
la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃONº 3, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as

Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12,
de 2000, e 14, de 2001)

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 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de
das Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de
2000, e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃONº 12, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as

Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3,
de 2000, e 14, de 2001)

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 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa-
u lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de
fun ci o na men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar
o re ces so cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de
ja ne i ro e es ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo
será de fi ni do por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal
e con tem pla rá pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con-
gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.
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– 17 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as

Pro pos tas de Emen da à
Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, 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 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres -
so Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12,
de 2000, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer-
nan des.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 19 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi-
ran da.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 20 –
REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 754,
de 2001, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, so li ci -
tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do pa re cer 
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001, de
sua au to ria, cujo pra zo se en con tra es go ta do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 21 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 27, DE 2001

Pri me i ra 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 27, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o 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 Re vi ta li za ção Hi dro am -
bi ental e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do
Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 22 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 26, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 26, de 1999 (nº 3.961/97, na Casa de ori-
gem), que es ta be le ce nor mas para o uso mé di co das
pró te ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 33, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro-
cha, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAS
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 23 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 105, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº 1.477/99, na Casa de ori-
gem), que dis põe so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra 
do Mer co sul, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.490, de 2001, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 24 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 291, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 291, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar fa tos
en vol ven do as as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998, com a re da ção dada pela Lei nº 9.981, de 14 de
ju lho de 2000, e pela Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de
23 de agos to de 2001. (Lei Pelé).

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 25 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 371, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 371, de 2001 (nº 963/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va con-
ces são ou tor ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda.
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 São José do Rio Pre to,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.420, de 2001, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 26 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 389, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 389, de 2001 (nº 871/2001, 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 Vale do Ua tu mã a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Pre si den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo -
nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 27 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 396, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 396, de 2001 (nº 943/2001, 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 Rá dio Di fu são
Ci da de FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de For ta le za dos No gue i ras, Esta do
do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 28 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 399, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 399, de 2001 (nº 741/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re-
no va a con ces são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí
S.. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 47, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia
Fer nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar -
do Su plicy e Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 29 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 401, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 401, de 2001 (nº 798/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Fun da ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên -
cia So ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ere chim, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra
Emí lia Fer nan des.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.
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– 30 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 404, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 404, de 2001 (nº 1.022/2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal-
da ner.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 31 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 416, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 416, de 2001 (nº 1.035/2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são
Edu ca ti va de Sons e Ima gens para exe cu tar ser vi ço

de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Pin-
da mo nhan ga ba, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 92, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Se bas tião
Ro cha, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 32 –
REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 688,
de 2001, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, so li ci -
tan do, nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, a in clu são em Ordem do Dia do Pro je to de Lei
do Se na do nº 254, de 1999, que tra mi ta em con jun to
com o Pro je to de Lei do Se na do nº 252, de 1997, cujo
pra zo na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos já se
en con tra es go ta do.

Vo ta ção adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 16 ho ras e 16 mi nu tos.)

(OS 11815/2002)
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Ata da 23ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 19 de mar ço de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res, 
Mo za ril do Ca val can ti, Jef fer son Pé res e Ca sil do Mal da ner

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Artur da Ta vo la – Bel lo
Par ga – Be ní cio Sam pa io – Car los Pa tro cí nio – Ca sil -
do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar -
do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer-
nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do Ri be i ro –
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff –
Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta –
Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – Iris Re zen de –
Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – José Agri pi no 
– José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge –
Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu-
in ta ni lha – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes –
Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va
– Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des –
Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Pa u lo Sou to –
Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri-
car do San tos – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no 
– Ro bin son Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma –
Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio
Ma cha do – Te ot onio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir
Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to –

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 65 Srs. Se na do res.

Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

A Hora do Expe di en te da pre sen te ses são des ti -
na-se a ho me na ge ar o 35º ani ver sá rio da Zona Fran-
ca de Ma na us, de acor do com o Re que ri men to nº 4,
de 2002, do Se na dor Gil ber to Mes tri nho e ou tros Srs.
Se na do res.

Con vi do o Dr. Ozi as Mon te i ro Ro dri gues, Pre si -
den te da Su fra ma, para fa zer par te da Mesa.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM.
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, Srs.
Con vi da dos es pe ci a is que pres ti gi am este ato, Dr.
Ozi as Mon te i ro Ro dri gues, Su pe rin ten den te da Su-
fra ma, para nós, da Ama zô nia, é mo ti vo de ex tre ma
sa tis fa ção ce le brar, nes ta au gus ta Casa, os 35 anos
da Zona Fran ca de Ma na us, no es pa ço no bre de sua
Hora do Expe di en te.

Nós, Se na do res da re gião, que jun tos re que re -
mos este ato, ge ne ro sa men te de fe ri do por V. Exª, Sr.
Pre si den te, sa be mos o que sig ni fi cou a cri a ção da
Zona Fran ca de Ma na us e a ação de sen vol vi men tis ta
que esse mo de lo vem re a li zan do ao lon go des tes
anos, sob a co or de na ção com pe ten te da Su pe rin ten -
dên cia da Zona Fran ca de Ma na us, a Su fra ma, e que
se es pra ia por toda a Ama zô nia Oci den tal.

Per mi tam-me, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res e Srs. Con vi da dos, te cer al gu mas con si de ra -
ções pre li mi na res so bre a his tó ria e ra zões da sua cri-
a ção. Des de o de clí nio do Ci clo da Bor ra cha, pe río do
em que a Ama zô nia res pon deu por apro xi ma da men te 
45% do PIB na ci o nal, a União tem adi a do a for mu la -
ção de um pro je to na ci o nal de in te gra ção da Ama zô -
nia que pos sa co lo car o País no rumo do se le to gru po
de na ções de sen vol vi das pelo apro ve i ta men to ra ci o -
nal de suas ri que zas na tu ra is.

So men te no Go ver no Ge tú lio Var gas, cin co dé-
ca das após o es va zi a men to da eco no mia go mí fe ra, é
que a Fe de ra ção en sa i ou a cri a ção de um pro je to de
apro ve i ta men to e va lo ri za ção da re gião, com a cri a -
ção da SPEVEA – Su pe rin ten dên cia do Pla no de Va-
lo ri za ção Eco nô mi ca da Ama zô nia –, em 1953, a des-
pe i to da Cons ti tu i ção de 1946 já ha ver pos to em seu
art. 119 os me ca nis mos le ga is para essa me di da, por
meio de uma emen da do De pu ta do pelo Ama zo nas,
Cons ti tu in te na épo ca, Le o pol do Pé res. 

A Ama zô nia de pen dia, en tão, do ex tra ti vis mo e
da cul tu ra pri mi ti va de al guns pro du tos de sua flo res ta 
para a so bre vi vên cia de sua po pu la ção. Ha vía mos
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per di do toda a es tru tu ra pro du ti va pela que da dos
pre ços in ter na ci o na is e ape nas al guns pro du tos re-
pre sen ta vam algo sig ni fi ca ti vo que sus ten ta va o que
ha via res ta do da dé bâ cle da eco no mia da Ama zô ni ca 
Oci den tal e es pe ci al men te do Esta do do Ama zo nas.

A par tir dos anos 60, en tre tan to, o mun do in-
gres sou ace le ra da men te na era dos sin té ti cos, com
uma ex plo são ge ne ra li za da na pro du ção de plás ti cos. 
Para quem de pen dia de pro du tos de cul ti vo ar te sa nal
usa dos pela in dús tria, como a juta e a mal va, o sur gi -
men to da in dús tria plás ti ca e de em ba la gens foi mor-
tal. Àque la al tu ra, não res ta va ou tra sa í da eco nô mi ca
para ci da des como Ma na us, já com 200 mil ha bi tan -
tes. A si tu a ção era pre o cu pan te. A sor va, para dar al-
guns exem plos, ma té ria-pri ma úni ca da goma de
mas car, po pu la ri za da como chi cle te, fora subs ti tu í da
por um de ri va do do pe tró leo, o po li i so bu ti le no. O
pau-rosa, usa do na fi xa ção de per fu mes, ce deu lu gar
aos fi xa do res de la bo ra tó rio e se jun tou à juta e à mal-
va, que já ha vi am con tri bu í do com mais de 50% da re-
ce i ta do Esta do e ge ra vam mi lha res de em pre gos.
Per de ram mer ca do para o te ci do de po li pro pi le no e
tam bém de vi do ao apa re ci men to dos na vi os gra ne le i -
ros, que pres cin di am de sa ca ri as para em ba la gens. O
avan ço tec no ló gi co teve um lado cru el na des va lo ri za -
ção eco nô mi ca dos pro du tos pri má ri os da Ama zô nia.

Faço um pa rên te se, Sr. Pre si den te, para sa u dar
a che ga da ao re cin to do emi nen te Mi nis tro Arthur Vir-
gí lio Neto, De pu ta do pelo Esta do do Ama zo nas. 

Se nho ras e se nho res, im pu nha-se a to ma da de
me di das ur gen tes para res ga tar o ce ná rio so ci o e co -
nô mi co re gi o nal. As en ti da des de clas se da re gião,
prin ci pal men te a Asso ci a ção Co mer ci al do Ama zo -
nas, a Fe de ra ção da Agri cul tu ra e de ma is ór gãos re-
pre sen ta ti vos, fi ze ram, à épo ca, in sis ten tes ape los ao
Pre si den te da Re pú bli ca, Ma re chal Hum ber to de
Alen car Cas tel lo Bran co, para que fos se en con tra da
uma so lu ção para aque la par te es que ci da do Bra sil.

Fe liz men te o Ma re chal Cas tel lo Bran co, que
fora Co man dan te da 8ª Re gião Mi li tar, co nhe cia bem
os pro ble mas lo ca is e, mais do que isso, ti nha cons-
ciên cia da im por tân cia es tra té gi ca da Ama zô nia para
o Bra sil. Ele, en tão, en car re gou o seu Mi nis tro do Pla-
ne ja men to, o sa u do so Emba i xa dor Ro ber to Cam pos,
da mis são de en con trar uma so lu ção que evi tas se o
co lap so imi nen te da re gião e, es pe ci al men te, que
des se sus ten ta ção a Ma na us.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Peço li cen ça ao no bre ora dor para con vi dar o
Mi nis tro Arthur Vir gí lio para com por a Mesa, o que
será uma hon ra para to dos nós do Se na do Fe de ral.
(Pa u sa.)

Con ti nua com a pa la vra o no bre ora dor.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)

– O Mi nis tro Ro ber to Cam pos re par tiu a ta re fa que o
Pre si den te lhe con fi a ra com o seu che fe de ga bi ne te e
ami go pes so al, o en ge nhe i ro Artur Amo rim, ama zo -
nen se, fi lho de pi o ne i ros, que bem co nhe cia sua ter ra. 
Artur Amo rim lem brou que ha via um pro je to do De pu -
ta do Pe re i ra da Sil va que cri a va o Por to Fran co de
Ma na us e que po de ria ser vir de base para os es tu dos
pre li mi na res. Daí, em pou cos dias, o Mi nis tro Ro ber to
Cam pos le vou ao Pre si den te Cas tel lo Bran co o do cu -
men to que se trans for mou no De cre to-Lei nº 288, de
28 de fe ve re i ro de 1967, que cri a va um pólo de de sen -
vol vi men to com in cen ti vos fis ca is des ti na dos à im-
plan ta ção de co mér cio, in dús tria e ati vi da des agro-
pas to ris na ci da de de Ma na us.

Insta la da a Zona Fran ca de Ma na us, ini ci ou-se
uma in ten sa ati vi da de co mer ci al, ba se a da em im por -
ta ções, se gui da da im plan ta ção do pólo in dus tri al,
que se foi con so li dan do a par tir dos anos 80. Sua so-
bre vi vên cia cons ti tu ci o nal está as se gu ra da até 2013,
gra ças ao em pe nho do De pu ta do e hoje Se na dor
Ber nar do Ca bral, Re la tor bri lhan te da Cons ti tu i ção de
1988, que fez cons ta rem do Ato das Dis po si ções
Tran si tó ri as da Car ta Mag na as prer ro ga ti vas fis ca is
do mo de lo. 

Ami gos da Ama zô nia aqui pre sen tes, a ce le bra -
ção dos 35 anos da Zona Fran ca de Ma na us re ves -
te-se, pois, da ma i or im por tân cia no con tex to das po lí -
ti cas pú bli cas fe de ra is vol ta das para o de sen vol vi -
men to so ci o e co nô mi co da re gião ama zô ni ca e sua in-
te gra ção ao res to do País. Tra ta-se de um mo de lo em
avan ça do pro ces so de con so li da ção e que si na li za, a
des pe i to das pres sões e per cal ços pre sen tes des de a
pri me i ra hora de sua im plan ta ção, a ini ci a ti va mais
bem-su ce di da do po der cen tral no de sa fio de re du zir
ou ate nu ar as de si gual da des re gi o na is de um País
em que ape nas uma re gião de tém 58% do PIB, en-
quan to as qua tro res tan tes di vi dem 42%, e em que
10% dos bra si le i ros usu fru em de 47% da ren da na ci -
o nal e 50% dos bra si le i ros têm de se con ten tar com
ape nas 13,5% des sa ren da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di fe ren te -
men te da Spe vea, de po is trans for ma da em Su dam,
Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia,
cu jos re cur sos fo ram cri a dos para im ple men tar me ca -
nis mos de de sen vol vi men to com ên fa se no fi nan ci a -
men to da pro du ção, e que fo ram uti li za dos em al guns
mo men tos da sua his tó ria por aven tu re i ros e opor tu -
nis tas de oca sião, a Zona Fran ca de Ma na us não se
va leu de fun dos cons ti tu ci o na is para fo men tar o pro-
ces so pro du ti vo do mo de lo que se im plan tou há 35
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anos. As in dús tri as ins ta la das no âm bi to da Zona
Fran ca de Ma na us são be ne fi ci a das com in cen ti vos
tão-so men te quan do de mons tram na prá ti ca seus in-
ves ti men tos na ge ra ção de em pre go e ren da. Não há
in cen ti vo à in dús tria; há in cen ti vo ao pro du to. Se exis-
te o pro du to, ele é in cen ti va do. Se não há pro du to, não
exis te in cen ti vo.

Um con jun to de exi gên ci as e de au di to ri as per-
ma nen tes, com a par ti ci pa ção da so ci e da de e dos mi-
nis té ri os re la ci o na dos à pro du ção, as se gu ra a trans-
for ma ção de in cen ti vos fis ca is em be ne fí ci os so ci a is e
eco nô mi cos para a re gião. Com efe i to, a Zona Fran ca
tem con tri bu í do, com o ba ra te a men to dos pro du tos lá
fa bri ca dos, para toda a so ci e da de bra si le i ra. Qu an do
co me çou a fa bri ca ção de te le vi so res na Zona Fran ca,
um te le vi sor de 20 po le ga das cus ta va de US$500 a
US$ 550. Hoje, o mes mo te le vi sor cus ta algo na fa i xa
de US$155 a US$160.

A des pe i to da re nún cia tri bu tá ria, a Zona Fran ca 
de Ma na us é a prin ci pal res pon sá vel por 55% de to-
dos os im pos tos que a União ar re ca da na re gião Nor-
te. Ape nas o Esta do do Ama zo nas con tri bui com 55%
da re ce i ta ar re ca da da pela União na Re gião Nor te.
Assim, não é vá li do o pre con ce i to de que se tra ta de
um pa ra í so fis cal. 

Mi nhas se nho ras e meus se nho res, pres sões
de toda or dem mar ca ram a tra je tó ria des ses 35 anos,
e pres sões não fal tam para in ter rom per sua con ti nu i -
da de. Enquan to é per mi ti do, em to dos os qua dran tes
do ter ri tó rio na ci o nal, pro du zir li vre men te qual quer
item no se tor in dus tri al, es ta be le ceu-se, no âm bi to da
Zona Fran ca, o cha ma do Pro ces so Pro du ti vo Bá si co
(PPB), que obri ga as em pre sas do Pólo Indus tri al de
Ma na us ao aten di men to de um ri go ro so ri tu al tec no -
ló gi co para cada pro du to, cuja apro va ção fi nal pas sa
a de pen der de um gru po in ter mi nis te ri al de Bra sí lia. O
pro ble ma é que, além da ab sur da exi gên cia, as em-
pre sas che gam a pas sar qua se um ano para que o tal
PPB seja apro va do. 

Nos úl ti mos anos, o Go ver no es ta du al foi obri-
ga do a en trar, em três opor tu ni da des, com ações de
in cons ti tu ci o na li da de no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
para de fen der a so bre vi vên cia do mo de lo, ame a ça da
por ações or di ná ri as do Po der Exe cu ti vo. Gra ças ao
em pe nho do Go ver na dor Ama zo ni no Men des, com
apo io das li de ran ças em pre sa ri a is e po lí ti cas da re-
gião, fo ram res pe i ta dos os di re i tos cons ti tu ci o na is da
Zona Fran ca e, por una ni mi da de, to das as Adins fo-
ram con ce di das pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. 

Não omi ti mos a ação ines cru pu lo sa de fal sos
em pre sá ri os do Sul do País que de sem bar cam em
Ma na us para a prá ti ca de ile ga li da des. Pelo con trá rio,

apo i a mos as me di das enér gi cas de com ba te a es sas
ações. Re cen te men te, al gu mas em pre sas do Cen-
tro-Sul do Bra sil fo ram fla gra das na prá ti ca do con tra -
ban do, com a co ni vên cia de maus fun ci o ná ri os da
Re ce i ta. Fe liz men te, a ação po li ci al foi com pe ten te e
tra tou de co i bir, com os ri go res da lei, esse ilí ci to, cuja
ocor rên cia ja ma is ser vi rá, como pre ten dem al guns
de sa fe tos da Zona Fran ca, para ame a çar a con sis tên -
cia e a re le vân cia do seu de sem pe nho eco nô mi co e
so ci al na Ama zô nia e no Bra sil. 

Se nho ras e se nho res, a Zona Fran ca de Ma na -
us foi cri a da para subs ti tu ir im por ta ções, uma fun ção
ne ces sá ria na óti ca do in te res se na ci o nal, que foi
cum pri da a con ten to e com um le que in ve já vel de be-
ne fí ci os para a eco no mia bra si le i ra, pela boa le gis la -
ção que trou xe para a ati vi da de in dus tri al. Atu al men -
te, os pó los ele tro e le trô ni cos, de duas ro das, re lo jo e i -
ro e de des car tá ve is es tão en tre os mais mo der nos
do Pla ne ta e subs ti tu em, de modo sa tis fa tó rio, a im-
por ta ção des ses pro du tos. Ao lado dis so, a Zona
Fran ca en trou por in te i ro no de sa fio de equi li brar a ba-
lan ça co mer ci al bra si le i ra, pri o ri zan do as ex por ta -
ções. Com mais de duas cen te nas de em pre sas cer ti -
fi ca das pelo pa drão de qua li da de ISO 9000 e ISO 14
000, re fe rên cia am bi en tal de qua li da de e com pe ti ti vi -
da de, o que co lo ca o Ama zo nas en tre os Esta dos que
mais se ha bi li ta ram na dis pu ta de opor tu ni da des no
mer ca do in ter na ci o nal.

A Zona Fran ca de Ma na us che gou per to da mar-
ca de US$1 bi lhão em 2001 e vai ba ter, se gu ra men te,
na casa dos US$2 bi lhões no pró xi mo ano em ex por -
ta ção de seus pro du tos, in clu si ve para os Esta dos
Uni dos, atu al men te nos so ma i or im por ta dor de te le vi -
so res – o que mos tra a qua li da de e a com pe ti ti vi da de
dos pro du tos da Zona Fran ca de Ma na us. Em bre ve,
mu i to an tes do que po de ri am pre co ni zar seus opo si -
to res, o mo de lo ZFM terá um pa pel de ci si vo e ne ces -
sá rio no equi lí brio da ba lan ça co mer ci al bra si le i ra.
Seu de sem pe nho ul tra pas sa com fol ga as ta xas de
cres ci men to das ex por ta ções do País.

Adi ci o nal men te ao seu de sem pe nho ex por ta -
dor, o mo de lo ins ta la do em Ma na us se trans for mou
em re fe rên cia am bi en tal para o pa drão de pro gres so
ado ta do por esta ci vi li za ção. Encra va do no co ra ção
da ma i or flo res ta tro pi cal do mun do, o Pólo Indus tri al
de Ma na us cres ce a uma taxa de de pre da ção am bi -
en tal pró xi ma de zero. O Esta do do Ama zo nas con-
ser va in tac ta, in to ca da, ver de, 98% de sua co ber tu ra
ori gi nal – os res tan tes 2% fo ram usa dos para fa zer as
ci da des, es tra das, vi las, en fim, para o ho mem po der
vi ver –, a des pe i to de ser o Esta do que cres ceu 122%
na dé ca da pas sa da, um re cor de na ci o nal, se gun do
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da dos re cen te do IBGE. Por tan to, du ran te a dé ca da
de 90, quan do o País qua se teve cres ci men to nulo, o
Ama zo nas cres ceu 122%.

Com es sas pre o cu pa ções e co e ren te com os
pa râ me tros de sus ten ta bi li da de pre vis tos na Agen da
21, o mo de lo ZFM ca mi nha a pas sos lar gos na ins ta -
la ção de um pólo de bio-in dús tri as, prin ci pal men te no
que se re fe re ao se tor de cos mé ti cos, vi san do a apro-
ve i tar ra ci o nal men te sua bi o di ver si da de em fa vor da
ho mo di ver si da de e da so ci o di ver si da de lo cal e na ci o -
nal. Nes te ano, o Cen tro de Bi o tec no lo gia da Ama zô -
nia já pode ser con si de ra do uma re a li da de, gra ças à
de ter mi na ção da Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca
de Ma na us e de seus vá ri os par ce i ros, en tre os qua is
se des ta ca o go ver no es ta du al. Com re cur sos pró pri -
os, ori un dos das ta xas co bra das das em pre sas lo ca -
is, a Su fra ma tem in ves ti do nas par ce ri as com as pre-
fe i tu ras da Ama zô nia Oci den tal na ge ra ção de ati vi -
da des cri a do ras de em pre go e ren da. São ações que
bus cam ofe re cer al ter na ti vas ra ci o na is e pro mis so ras
de apro ve i ta men to sus ten tá vel dos re cur sos na tu ra is
da re gião, o que exi ge, por sua vez, in ves ti men tos
cres cen tes na qua li fi ca ção e tre i na men to de re cur sos
hu ma nos. A Su fra ma en ve re dou por um ca mi nho ex-
tre ma men te pro mis sor, mar ca do pe las par ce ri as ins-
ti tu ci o na is e com o se tor pri va do, para as se gu rar
avan ços e re sul ta dos em fa vor do ho mem da Ama zô -
nia – prin ci pal re cur so na tu ral que te mos –, daí nos so
apla u so e re co nhe ci men to pú bli co. 

Os trin ta e cin co anos da Zona Fran ca de Ma na -
us, Srªs e Srs. Se na do res e con vi da dos, é a ce le bra -
ção de uma ini ci a ti va que está dan do mu i to cer to para
a Ama zô nia Oci den tal e para o Bra sil. Con vi da mos
cada um dos se nho res a co nhe cer de per to a per for -
man ce com pe ten te des se mo de lo e sua im por tân cia
es tra té gi ca na re du ção das de si gual da des re gi o na is,
na ge ra ção de opor tu ni da des para cen te nas de mi-
lha res de bra si le i ros e para a ocu pa ção ra ci o nal e
sus ten tá vel de uma par te im por tan te da re gião ama-
zô ni ca e sua in te gra ção har mo ni o sa no ce ná rio na ci -
o nal, que to dos que re mos ver prós pe ro, jus to e cada
vez e sem pre mais bra si le i ro.

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

res) – Antes de pas sar a pa la vra ao pró xi mo ora dor
ins cri to, eu gos ta ria de fa zer o re gis tro da pre sen ça de
pes so as ilus tres nes ta ses são de ho me na gem aos 35
anos da exis tên cia da Zona Fran ca de Ma na us.

Do Esta do de Ser gi pe, es tão pre sen tes os ad vo -
ga dos, in te gran tes da Sec ção Re gi o nal da OAB, Drs.
Cé sar Bri to, Clo vis Bar bo sa, Edson Ulis ses, e o Pro-

cu ra dor do Co nal, Dr. João Fon tes. Já re gis tra mos a
pre sen ça, nes ta ses são, do Su pe rin ten den te Ozi as
Mon te i ro.

Te nho o pra zer de con vi dar para fa zer par te da
nos sa Mesa o Exmº Sr. Pre si den te da Assem bléia Le-
gis la ti va do Ama zo nas, José Lu pér cio Ra mos.

Re gis tra mos, com mu i ta hon ra, as pre sen ças do
Dr. José Nas ser, Pre si den te da Fe de ra ção das Indús-
tri as do Ama zo nas, do Sr. Ma u rí cio Lou re i ro, Pre si -
den te do Cen tro da Indús tria do Ama zo nas, do Dr.
José Car los Res ton, Su pe rin ten den te do Se brae, e
do Dr. Anto nio Sér gio de Melo, ex-Su pe rin ten den te da
Su fra ma.

Re gis tra mos tam bém, com ale gria, a pre sen ça
dos De pu ta dos Fe de ra is Fran cis co Gar cia e Eu ler Ri-
be i ro, e dos De pu ta dos Esta du a is Alfre do Alme i da e
Be lar mi no Lino.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Te nho o pra zer de con ce der a pa la vra, nes ta
ses são de ho me na gem aos 35 anos de cri a ção da
Zona Fran ca de Ma na us, ao no bre Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti, mem bro da Mesa do Se na do Fe de ral.
(Pa u sa.) 

Cons ta to que o Se na dor Mo re i ra Men des está
pre sen te. Peço des cul pas a S. Exª e o con vi do para fa-
lar. Em se gui da, con ce de rei a pa la vra ao Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ilus tre Mi nis tro,
ilus tre Su pe rin ten den te da Su fra ma, de ma is con vi da -
dos aqui pre sen tes, como Se na dor pelo Esta do de
Ron dô nia, não po de ria, nes ta ses são em que se co-
me mo ra o tri gé si mo quin to ani ver sá rio de cri a ção da
Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us, a nos-
sa Su fra ma, de i xar de te cer al guns co men tá ri os. E
que ro fazê-los em nome de todo o povo de Ron dô nia,
em nome do Go ver na dor do Esta do e, se gu ra men te,
em nome de to dos os Pre fe i tos dos cin qüen ta e dois
Mu ni cí pi os do meu Esta do.

Ten ta rei, en tão, con tar um pou co da his tó ria da
Su fra ma, da sua or ga ni za ção, ci tar os seus ob je ti vos
e o que ver da de i ra men te le vou a sua cri a ção, até para
que o Bra sil co nhe ça um pou co so bre o que ela ver-
da de i ra men te sig ni fi ca.

Como já dis se, es ta mos co me mo ran do o tri gé si -
mo quin to ani ver sá rio de cri a ção da Su fra ma, ocor ri -
do no dia 28 de fe ve re i ro, e essa data su ge re-nos,
como re pre sen tan te do Esta do de Ron dô nia, que se
in clui em sua área de atu a ção, al gu mas bre ves con si -
de ra ções, pois não é ex ces si vo que so bre ela se dis-
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cor ra, re no van do a his tó ria de seus gran des e re pe ti -
dos êxi tos, nes sa ain da jo vem e tão fe cun da exis tên -
cia - ape sar de to das as ten ta ti vas no sen ti do de in vi a -
bi li zá-la que se co lo ca ram quan do se dis cu tiu, em
1988, a Cons ti tu i ção hoje vi gen te.

A Su fra ma, au tar quia vin cu la da ao Mi nis té rio do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, foi
ins ti tu í da pelo De cre to-Lei nº 288, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, que al te rou dis po si ções da Lei nº 3.173, de
1957, ten do en tre ou tras atri bu i ções a de con ce der
van ta gens tri bu tá ri as às em pre sas que lá se ins ta las -
sem e exe cu tar ações es tra té gi cas de sus ten ta ção e
pro gres so do mo de lo que en tão se ado ta va.

O pro je to da Su fra ma, com a abran gên cia dos
Esta dos do Ama zo nas, Acre, Ron dô nia e Ro ra i ma, na
área da Ama zô nia Oci den tal, e das áre as de li vre co-
mér cio de Ma ca pá e San ta na, no Ama pá, e de Gu a ja -
rá-Mi rim, em Ron dô nia, de fi ne-a como agên cia de in-
ves ti men tos res pon sá vel pela iden ti fi ca ção de al ter -
na ti vas eco nô mi cas de pro gres so e de atra ção de
em pre en di men tos para a re gião, de for ma a pro mo ver 
a ge ra ção de em pre go e ren da.

Em Ma na us, o mo de lo é re pre sen ta do pelo fun-
ci o na men to de um par que fa bril, um cen tro co mer ci al
e um dis tri to agro in dus tri al. Nos de ma is Esta dos e no
com ple xo Ma ca pá/San ta na e ain da Gu a ja rá-Mi rim, a
Su fra ma pro mo ve a apli ca ção de re cur sos ad vin dos
de ta xas ar re ca da das de em pre sas ins ta la das no
Pólo Indus tri al de Ma na us, be ne fi ci a das pe los in cen ti -
vos fis ca is de fe ri dos pelo Go ver no Fe de ral.

Os in ves ti men tos são pro ces sa dos pe los con vê -
ni os fir ma dos en tre a Su fra ma, os Esta dos e Mu ni cí -
pi os da re gião, com ên fa se nos pro je tos di ri gi dos para
a ins ta la ção de in fra-es tru tu ra bá si ca, com o fim de
pro mo ver o de sen vol vi men to eco nô mi co sus ten tá vel
e o apro ve i ta men to do po ten ci al na tu ral da re gião.

Para tan to, a Su fra ma in ves te em tec no lo gia na
for ma ção de ca pi tal in te lec tu al e na in ser ção in ter na -
ci o nal com pe ti ti va dos pro du tos fa bri ca dos na Zona
Fran ca de Ma na us; pes qui sa e iden ti fi ca as po ten ci a -
li da des re gi o na is e pro mo ve con di ções para trans for -
mar em re a li da de os pro je tos de ne gó ci os, bus can do
sem pre re fle tir o com pro mis so do Go ver no com o de-
sen vol vi men to har mô ni co e sus ten tá vel da Ama zô nia
Oci den tal, pre ser va das as suas con di ções de meio
am bi en te e de qua li da de de vida.

É tam bém vá li da a re fe rên cia, Srªs e Srs. Se na -
do res, Srs. Con vi da dos, Sr. Mi nis tro, de que o pro ces -
so de de sen vol vi men to da Ama zô nia Oci den tal ini ci -
ou-se com a im plan ta ção do pro je to da Zona Fran ca e
de sua ex ten são para os de ma is Esta dos da Ama zô -
nia Oci den tal, e de Ma ca pá e San ta na.

Para dar con se qüên cia à am pli a ção da Su fra ma 
e con so li dá-la como ór gão re gi o nal de de sen vol vi -
men to, es ta be le ceu-se par ce ria com a Fun da ção Ge-
tú lio Var gas – FGV para a re a li za ção do Estu do de
Po ten ci a li da des Re gi o na is, as sim como para a iden ti -
fi ca ção de opor tu ni da des de ne gó ci os e da dis po ni bi -
li da de de in fra-es tru tu ra na área ob je to da pes qui sa.

As ati vi da des as sim es co lhi das pas sa ram a ser
su ge ri das a in ves ti do res lo ca is, na ci o na is e in ter na ci -
o na is, que de mons tras sem in te res se em ne gó ci os na
re gião, que, des sa for ma, pas sou a con tar com ori en -
ta ção e in for ma ções am plas so bre a po ten ci a li da de
dos em pre en di men tos.

A Su fra ma, como se vê, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, por igual, tem como ob je ti vo pro mo -
ver a as so ci a ção dos Esta dos de sua área de atu a -
ção. Para isso, pro cu ra vi a bi li zar a im plan ta ção de in-
fra-es tru tu ra eco nô mi ca bá si ca, vol ta da para a ge ra -
ção de con di ções de com pe ti ti vi da de dos pro du tos
se le ci o na dos; am pli ar a in te gra ção in tra e in ter-re gi o -
nal, en fa ti zan do a ne ces si da de de ma i or efi ciên cia
dos fa to res de pro du ção; e alar gar a in te gra ção re gi o -
nal com as na ções vi zi nhas. 

Nes se úl ti mo caso, tem como pri o ri da de a uti li -
za ção do trans por te ro do flu vi al, ca paz de ge rar ex-
pec ta ti vas de ma i or ex por ta ção, prin ci pal men te para
a Argen ti na, os Esta dos Uni dos, a Co lôm bia, a Ve ne -
zu e la e o Mé xi co, im pul si o nan do, con se qüen te men te, 
o de sen vol vi men to re gi o nal.

Há cer ca de dois anos, a Su fra ma pas sou a ela-
bo rar pro je tos pi lo to de de sen vol vi men to, prin ci pal -
men te os de po ten ci al con fir ma do. Para isso, me di an -
te con vê ni os, es ta be le ceu par ce ri as com Esta dos e
com Mu ni cí pi os e pro mo veu a des ti na ção de re cur sos 
fi nan ce i ros.

Sr. Pre si den te, em Ron dô nia, eu di ria que essa
ques tão foi um di vi sor de águas. Po de mos de fi nir o
de sen vol vi men to, so bre tu do dos Mu ni cí pi os do Esta-
do, an tes e de po is da par ti ci pa ção fir me da Su fra ma
como ve tor de de sen vol vi men to re gi o nal. Foi exa ta -
men te a par tir daí que os Mu ni cí pi os do Esta do de
Ron dô nia co me ça ram a cres cer, ten do uma nova vida
rumo ao de sen vol vi men to.

Tais pro je tos pi lo to, em ple na exe cu ção, têm ca-
rac te rís ti cas ino va do ras, pro me ten do, ao fi nal de qua-
tro anos, ge rar cer ca de 65 mil no vos em pre gos di re -
tos, mais de 93 mil in di re tos e uma ren da anu al aci ma
de R$2 bi lhões.

Ade ma is, es ses pro je tos e par ce ri as apre sen -
tam um gran de efe i to mul ti pli ca dor de ocu pa ções, de
ren da e de pro du ção, con tri bu in do de for ma con cre ta

02434 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

MARÇO 200242    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



para a me lho ria da qua li da de de vida das co mu ni da -
des en vol vi das. Assim tem sido no meu Esta do. 

Estão em ple no fun ci o na men to os pro je tos do
se tor mo ve le i ro e os de ar te fa tos de ma de i ra; de pro-
du ção in dus tri al da fa ri nha de man di o ca; de pro ces -
sa men to de fru tas tro pi ca is; de pis ci cul tu ra; de be ne fi -
ci a men to da cas ta nha-do-Bra sil; de aqüi cul tu ra; de
cri a ção de ca ma rões; de eco tu ris mo; de gua ra ná; de
grãos de den dê; de café; de pal mi to de pu pu nha, que
tem sido um su ces so; de ca cau; e de ami do de man di -
o ca, en tre tan tos ou tros.

Con for me es ta be le ci do, mais de 28 mil pro du to -
res se rão aten di dos nos qua tro pri me i ros anos de vi-
gên cia dos pro je tos, pre ven do-se que ve nham a al-
can çar 650 mil hec ta res de áre as im plan ta das ou re-
cu pe ra das com as cul tu ras de grãos, fru tas, ca cau,
gua ra ná e ou tros pro du tos.

No cur so do seu Pro gra ma de Inte ri o ri za ção e
De sen vol vi men to, com pre en den do o pe río do de 1997
a 2001, a Su fra ma pro ces sou in ves ti men tos para os
Esta dos da Ama zô nia Oci den tal e para os Mu ni cí pi os
de Ma ca pá e San ta na, no Ama pá, e Gu a ja rá-Mi rim,
em Ron dô nia, há pou co re fe ri dos.

No to tal, o nos so Esta do, Ron dô nia, re ce beu
pou co mais de R$72,4 mi lhões; o Acre, cer ca de
R$47,9 mi lhões; o Ama pá, R$25,1 mi lhões; o Ama zo -
nas, R$129,2 mi lhões; e Ro ra i ma, R$73,4 mi lhões, to-
ta li zan do mais de R$348 mi lhões apli ca dos na re gião, 
Sr. Pre si den te.

Com pre en de-se as sim, Srªs e Srs. Se na do res,
de nos sa re su mi da ex po si ção, a inex ce dí vel im por -
tân cia das re a li za ções da Su fra ma, que são, por cer-
to, con se qüên cia do rumo de fi ni do por suas ope ro sas
di re to ri as – a atu al e as an te ri o res – e da de di ca ção
de sua equi pe de téc ni cos e de ma is ser vi do res, que a
le vam fir me men te a su pe rar toda sor te de obs tá cu los
e a fa zer pros pe rar a Ama zô nia e o País.

Ao re gis trar, por tan to, a nos sa par ti ci pa ção nas
jus ti fi ca das ce le bra ções dos 35 anos da Su pe rin ten -
dên cia da Zona Fran ca de Ma na us, hoje in ques ti o na -
vel men te al ça da ao pa ta mar de ex ce lên cia das ma i o -
res, mais atu an tes e pro du ti vas ins ti tu i ções pú bli cas
na ci o na is, trans mi ti mos à di re ção e aos de ma is ser vi -
do res do ór gão os agra de ci dos cum pri men tos de todo
o povo de Ron dô nia, Esta do que te nho a hon ra de re-
pre sen tar.

Sr. Pre si den te, ao fi na li zar, que ro fa zer esta ho-
me na gem não ape nas em meu nome, mas tam bém
em nome de to dos os pre fe i tos do Esta do, prin ci pal -
men te na pes soa do Pre fe i to Lin do mar Gar çom, do
Mu ni cí pio de Can de i as do Ja ma ri, que se faz aqui

pre sen te, acom pa nha do de to dos os Ve re a do res da-
que le mu ni cí pio. Na pes soa dele, re gis tro que Ron dô -
nia pres ta ho me na gem à Su fra ma, por me re ci men to,
uma vez que há, no Esta do, um di vi sor de águas: an-
tes e de po is da par ce ria com a Su fra ma.

Pa ra béns à Su fra ma. Na pes soa do Dr. Ozi as
Mon te i ro, es ten do esta ho me na gem a to dos aque les
ser vi do res, do mais gra du a do ao mais sim ples de les,
que fa zem da que la ins ti tu i ção um exem plo para o
Bra sil.

Obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – O Mi nis tro Arthur Vir gí lio pe diu-me para co mu -
ni car às Srªs e aos Srs. Se na do res e aos pre sen tes
que, la men ta vel men te, terá de au sen tar-se em face
de com pro mis sos ina diá ve is de sua agen da, as su mi -
dos para o dia de hoje.

Agra de ço em nome da Mesa a pre sen ça de V.
Exª.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

Con vi do para pre si dir a ses são, en quan to aten-
de rei a um com pro mis so ur gen te e ina diá vel, o no bre
Se na dor Jef fer son Pé res, emi nen te Se na dor do Esta-
do do Ama zo nas.

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, de po is
de ter ou vi do as pa la vras do Se na dor Gil ber to Mes tri -
nho, do Ama zo nas, e do Se na dor Mo re i ra Men des, de
Ron dô nia, tra go ago ra a pa la vra de um Se na dor de
mais um Esta do da Ama zô nia Oci den tal, que é o meu
que ri do Esta do de Ro ra i ma.

Vá ri os even tos es tão mar can do, nes ta se ma na,
no Se na do da Re pú bli ca e na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, o 35º ani ver sá rio de uma ex pe riên cia exi to sa de
de sen vol vi men to re gi o nal. 

Nes ta tar de, aco lhen do re que ri men to de ini ci a ti -
va do ilus tre ama zô ni da, Se na dor Gil ber to Mes tri nho,
e de ou tros Pa res, o Se na do Fe de ral re a li za esta ses-
são es pe ci al, des ti na da a re gis trar esse even to que é
im por tan te não só pela quan ti da de de anos que ex-
pres sa, mas pelo con te ú do e pelo mé ri to de seu sig ni -
fi ca do para o equi lí brio re gi o nal do País.

E, aqui, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de re pe tir um
pou co as pa la vras do no bre Se na dor Mo re i ra Men-
des, quan do S. Exª fri sou a im por tân cia da Su fra ma,
por que eu te nho cer te za de que a ma i o ria do País,
prin ci pal men te o País do Sul e do Su des te, quan do
ou vem fa lar em Zona Fran ca de Ma na us, têm aque la
im pres são de que se tra ta ape nas de uma área den tro 
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da ci da de de Ma na us, des ti na da, por tan to, a im por tar
e a pro du zir mu i to pou co. Na ver da de, eles pen sam
que há uma sé rie de in cen ti vos fis ca is be ne fi ci an do –
como dis se o no bre Se na dor Gil ber to Mes tri nho – o
que se ria, tal vez, um ”pa ra í so fis cal“. Não é essa a re-
a li da de exis ten te na Zona Fran ca de Ma na us. 

Por tan to, na pes soa do Su pe rin ten den te, Sr.
Ozi as Mon te i ro, que ro cum pri men tar todo o cor po
téc ni co di ri gen te da Zona Fran ca de Ma na us e dar o
meu tes te mu nho. Imi tan do o que fez o no bre Se na dor
Mo re i ra Men des, re gis tro a pre sen ça do Pre fe i to Jo a -
quim Ruiz, que, aqui, por sua vez, está re pre sen tan do 
os Pre fe i tos de Ro ra i ma. Re al men te, a Su fra ma é um
mar co, não só para Ron dô nia, como dis se o Se na dor
Mo re i ra Men des, mas para toda a Ama zô nia Oci den -
tal, do que re pre sen ta va a pre sen ça do Po der Pú bli co
na que la re gião an tes e o que é hoje, de po is da Su fra -
ma.

Qu an do con tem plo o mapa e as es ta tís ti cas do
Bra sil, a re gião Nor te se des ta ca com uma área cor-
res pon den te a 45,27% do ter ri tó rio na ci o nal, abri gan -
do 7,6% da po pu la ção, vi ven do em 449 mu ni cí pi os –
cer ca de 8,15% dos mu ni cí pi os bra si le i ros –, ge ran do
4,45% do nos so Pro du to Inter no Bru to, com da dos de
1999.

Esses da dos nos le vam à re fle xão so bre o quan-
to pre ci sa mos ain da ca mi nhar na tri lha do de sen vol vi -
men to re gi o nal para bus car um me lhor equi lí brio nas
con di ções de vida e de tra ba lho dos que mo re jam fora
dos ei xos tra di ci o na is de ge ra ção eco nô mi ca, de edu-
ca ção, de sa ú de e de la zer. 

É nes se con tex to que vejo o pro je to da Su pe rin -
ten dên cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia – Su fra -
ma.

A Su fra ma tem sob sua res pon sa bi li da de o de-
sen vol vi men to de pro gra mas e ações para o de sen -
vol vi men to sus ten tá vel de uma re gião que é, sem
som bra de dú vi da, um dos prin ci pa is íco nes de re pre -
sen ta ção do Bra sil mun do afo ra, des per tan do gran de
in te res se pela sua bi o di ver si da de, uma cer ta co bi ça e
mes mo um pou co de pa ra nóia de mu i tos que não cu i -
da ram ade qua da men te do seu meio am bi en te e que
ago ra vol tam os seus olhos e cons ciên cia pre ser va ci -
o nis ta para a Ama zô nia bra si le i ra como sal va ção
para a hu ma ni da de. 

Um pou co mais res tri ta em sua abran gên cia re-
gi o nal, a Su fra ma nas ceu em 1967, no bojo do De cre -
to-Lei nº 288, de 28 de fe ve re i ro, para ala van car um
pro ces so de cres ci men to e de sen vol vi men to re gi o na -
is, ge ren ci an do os in cen ti vos cri a dos para a im plan ta -
ção de um pólo in dus tri al, co mer ci al e agro pe cuá rio. 

Esses be ne fí ci os fo ram ex pan di dos pelo De cre -
to-Lei nº 356, de 15 de agos to de 1968, às áre as pi o -
ne i ras, zo nas de fron te i ra e ou tras lo ca li da des da
Ama zô nia Oci den tal, cons ti tu í da pe los Esta dos do
Ama zo nas e Acre e os en tão Ter ri tó ri os Fe de ra is de
Ron dô nia e Ro ra i ma, e in cor po ra ram, mais tar de, a
re gião da Área de Li vre Co mér cio de Ma ca pá/San ta -
na, no Esta do do Ama pá, cri a da pela Lei nº 8.387, de
30 de de zem bro de 1991, re gu la men ta da pelo De cre -
to nº 517, de 8 de maio de 1992.

Numa pri me i ra fase, a Su fra ma tra ba lhou com li-
ber da de de im por ta ções e pre do mi nân cia da ati vi da -
de co mer ci al. Na se gun da fase, fo ram es ta be le ci dos
ín di ces mí ni mos de na ci o na li za ção para os pro du tos
in dus tri a li za dos na Zona Fran ca de Ma na us e li mi tes
má xi mos de im por ta ção. Na ter ce i ra fase, com a cha-
ma da nova po lí ti ca in dus tri al e de co mér cio ex te ri or e
a aber tu ra do co mér cio bra si le i ro para as im por ta -
ções, a Zona Fran ca de Ma na us foi for te men te im pac -
ta da, pas san do a re que rer me di das ob je ti vas para
sua re cu pe ra ção. 

Atu al men te, tem-se bus ca do a auto-sus ten ta -
ção do pro je to de Zona Fran ca, har mo ni zan do-o com
os de ma is seg men tos da in dús tria bra si le i ra, de vi do a
sua im por tân cia para o de sen vol vi men to da re gião.
Nes se sen ti do, a Su fra ma tem ten ta do avan çar no
apo io às ações go ver na men ta is da re gião, me di an te
um pro gra ma de in te ri o ri za ção que con tem ple o apro-
ve i ta men to das ma té ri as-pri mas lo ca is e da bi o di ver -
si da de exis ten tes na Ama zô nia. 

Uma das fa ce tas de atu a ção da Su fra ma que
cer ta men te im pli ca rá a pe re ni za ção de seu tra ba lho,
está no in cen ti vo aos ins ti tu tos e cen tros de pes qui sa, 
no in ves ti men to para me lho ria do do mí nio tec no ló gi -
co e da qua li da de dos re cur sos hu ma nos no es tí mu lo
à trans fe rên cia de tec no lo gia, pro cu ran do dis po ni bi li -
zar a com pe tên cia téc ni co-ci en tí fi ca ca paz de ge rar
uma base tec no ló gi ca efi ci en te, com po ten ci al para
aten der à de man da da in dús tria. O efe i to mul ti pli ca dor 
des se in ves ti men to hu ma no vai mu i to além das es ta -
tís ti cas in dus tri a is e se es pra i a rá pe los seg men tos vi-
ta is, con so li dan do o co nhe ci men to das pe cu li a ri da -
des e po ten ci a li da des da re gião.

Pas sa do o im pac to ini ci al da che ga da dos no vos 
in ves ti men tos à re gião, vol ta-se ago ra a Su fra ma para
o aden sa men to das ca de i as pro du ti vas, bus can do
me ca nis mos e ações que pos si bi li tem fun ci o na men to 
mais di nâ mi co dos com ple xos agro-in dus tri a is e dos
pro du tos po ten ci a is da re gião. De ou tro lado, tem es ti -
mu la do a subs ti tu i ção com pe ti ti va da im por ta ção de
com po nen tes, en vol ven do seg men tos para os qua is o
Bra sil im por ta va lo res ex pres si vos e di na mi zan do a
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pro du ção lo cal de com po nen tes de me nor es ca la,
com o en vol vi men to de um gran de nú me ro de pe que -
nas e mé di as em pre sas.

Mu i to se tem fa la do na atra ção des per ta da no
Bra sil e no ex te ri or pela bi o di ver si da de da Ama zô nia,
cu jas es sên ci as na tu ra is in te res sam para a for mu la -
ção de me di ca men tos, va ci nas e cos mé ti cos. Nes se
sen ti do, a cri a ção do Cen tro de Bi o tec no lo gia da
Ama zô nia, com fun ci o na men to es pe ra do ain da para
o cor ren te exer cí cio, com um com ple xo de la bo ra tó ri -
os vol ta dos para pes qui sas bá si cas e apli ca das,
trans fe rên cia de tec no lo gi as, in cu ba ção de em pre sas
e pres ta ção de ser vi ços, como a cer ti fi ca ção de pro-
du tos, pa ten te a men to e con tro le de pro pri e da de in-
dus tri al, cri a rá as con di ções ne ces sá ri as para que as
em pre sas pas sem a in ves tir com ma i or con tro le e se-
gu ran ça nes sa nova al ter na ti va de pro du ção, em par-
ce ria com ins ti tu i ções de en si no e pes qui sa na ci o na is 
e do ex te ri or, com as co mu ni da des lo ca is, ex tra ti vis -
tas e in dí ge nas, to man do como base o co nhe ci men to
das po pu la ções tra di ci o na is, cri an do no vas opor tu ni -
da des de qua li fi ca ção pro fis si o nal e abrin do um enor-
me le que de ati vi da des in dus tri a is e co mer ci a is na re-
gião.

De i xan do seu nú cleo cen tral de atu a ção mais
vol ta do para as tec no lo gi as de pon ta, a Su fra ma tem
ob ti do êxi to na atu a ção des cen tra li za da, me di an te
alo ca ção de re cur sos aos Go ver nos Esta du a is e Mu-
ni ci pa is, para in ves ti men to em in fra-es tru tu ra eco nô -
mi ca e so ci al, ge ra ção de em pre go e in te ri o ri za ção da
ati vi da de eco nô mi ca. Nes sa bus ca das vo ca ções re-
gi o na is en con tra mos o tu ris mo, com des ta que para o
eco tu ris mo ou tu ris mo eco ló gi co, que as so cia o la zer
a ações ob je ti vas de pre ser va ção do meio am bi en te.

Os re la tó ri os re cen tes da Su fra ma per mi tem a
iden ti fi ca ção cla ra dos re sul ta dos des se pro je to de
de sen vol vi men to re gi o nal, com a mu dan ça da ten-
dên cia ve ri fi ca da na dé ca da de 60, quan do a es tru -
tu ra pro du ti va da Re gião Nor te era do mi na da pela
agri cul tu ra ex tra ti vis ta ru di men tar, com uma in dús -
tria in ci pi en te de pro du tos tra di ci o na is e ín fi ma par ti -
ci pa ção do se tor de ser vi ços. A par tir dos anos 80, o
Esta do do Ama zo nas, de vi do à atu a ção da Su fra ma, 
pas sa a des ta car-se em ter mos de dis tri bu i ção se to -
ri al de ren da, pre do mi nan do o se tor in dus tri al. Che-
gou-se à dé ca da de 90 com a con so li da ção da par ti -
ci pa ção dos se to res se cun dá rio e ter ciá rio e re du -
ção do se tor pri má rio na com po si ção se to ri al da ren-
da ge ra da. A ex pec ta ti va de toda a re gião se vol ta
para a me lho ria das con di ções de vida da po pu la -
ção. A Su fra ma, cer ta men te, con tri bu i rá, com os ins-
tru men tos de que dis põe, para a con ti nu i da de de

evo lu ção do Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no,
que re fle te a mé dia dos ín di ces de es pe ran ça de
vida, edu ca ção, es co la ri da de e ren da per ca pi ta.
Como re sul ta do da ação da Su fra ma, cer ca de 50
mil em pre gos di re tos são ge ra dos no pólo in dus tri al
de Ma na us, ou tros 250 mil in di re tos se dis tri bu em
pela Ama zô nia Oci den tal e Ama pá, e mais 200 mil,
pelo me nos, dis tri bu em-se em ou tras re giões, em
ati vi da des re la ci o na das com a pro du ção e co mer ci a -
li za ção de seus pro du tos.

Esta, Sr. Pre si den te, é a Su fra ma, ama du re ci -
da nos seus 35 anos de exis tên cia, hoje sob a su pe -
rin ten dên cia com pe ten te do Dr. Ozi as Mon te i ro Ro-
dri gues, ama zô ni da com pro fun dos co nhe ci men tos
re gi o na is, tes ta dos e com pro va dos nas vá ri as fun-
ções que exer ceu no Go ver no Fe de ral e em ou tros
Esta dos. S. Sª con duz uma equi pe com pro me ti da
com a mis são des sa au tar quia: a de ser ”uma Agên-
cia de Pro mo ção de Inves ti men tos na Zona Fran ca
de Ma na us, Ama zô nia Oci den tal e ou tras áre as sob
sua ad mi nis tra ção, me di an te iden ti fi ca ção de opor-
tu ni da des, atra ção de em pre en di men tos e for ma ção 
de par ce ri as, ob je ti van do a auto-sus ten ta bi li da de, a
ge ra ção de em pre go e ren da e a me lhor dis tri bu i ção 
de ri que zas na re gião“.

Ela mu i to tem apre sen ta do re sul ta dos em con-
tra par ti da à con tri bu i ção que os bra si le i ros de to dos
os rin cões nos con ce dem, para que, me di an te nos-
so pró prio es for ço, pos sa mos en cur tar po si ti va men -
te as dis tân ci as do de se qui lí brio re gi o nal.

Pa ra béns aos di re to res, fun ci o ná ri os e in te -
gran tes do Con se lho de Admi nis tra ção da Su fra ma
pe los pro gra mas que im ple men ta ram até aqui. Pa ra -
béns aos em pre sá ri os que acre di ta ram na Ama zô -
nia e nas suas po ten ci a li da des e opor tu ni da des. Pa-
ra béns aos Go ver na do res, Pre fe i tos mu ni ci pa is e di-
ri gen tes de en ti da des de pes qui sa e ca pa ci ta ção
pela ca pi la ri za ção das ações da Su fra ma.

Para fi na li zar, como dis se o Se na dor Mo re i ra
Men des, res sal to as ações da Su fra ma como algo
fun da men tal para o de sen vol vi men to dos Mu ni cí pi os 
do in te ri or do Esta do. Qu e ro tam bém pe dir aos De-
pu ta dos Fe de ra is – há vá ri os aqui pre sen tes – que
apro vem um pro je to de lei de mi nha au to ria – já
apro va do no Se na do Fe de ral –, que dá aos Pre fe i -
tos do in te ri or re pre sen ta ção no Con se lho da Su fra -
ma, no qual, hoje, só têm as sen to os Pre fe i tos das
ca pi ta is. É o ape lo que de i xo no dia do ani ver sá rio
da Su fra ma.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.

O Sr. Jef fer son Pe res, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo-
za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Dr.
Ozi as Mon te i ro Ro dri gues, De pu ta do Lu pér cio Ra-
mos, Srªs e Srs. Se na do res, con vi da dos, meus con-
ter râ ne os, se rei bre ve, por que o Se na dor Gil ber to
Mes tri nho já fa lou pela Ban ca da do Ama zo nas. 

Mas não po de ria de i xar de dar meu de po i men to
nes ta ses são so le ne. Entre as pou cas van ta gens de
en ve lhe cer, en con tra-se a de ser mos tes te mu nhas vi-
vas da his tó ria. Só por isso sou dos pou cos aqui que
pode ates tar o que era o Ama zo nas em me a dos dos
anos 60: uma eco no mia es tag na da e de ca den te. A
bor ra cha ha via ex pe ri men ta do a sua se gun da der ro -
ca da após o bre ve sur to da Se gun da Gu er ra Mun di al;
os de ma is pro du tos ex tra ti vos, com seus pre ços em
de clí nio. A úni ca agri cul tu ra co mer ci al que lo gra ra êxi-
to, a juta, co me ça va a en trar em cur va de cli nan te, de-
vi do à as cen são das fi bras sin té ti cas; os fi lhos da eli te
mi gra vam para os gran des cen tros do Sul e Su des te.
O Ama zo nas era um Esta do sem pers pec ti vas e pa re -
cia es tar con de na do a ser, como al guns ou tros, um
Esta do pen si o nis ta da União.

Eis que, um ges to de lu ci dez, pelo qual se re mos 
eter na men te gra tos, o Pre si den te Cas tel lo Bran co,
com o apo io do seu po de ro so Mi nis tro do Pla ne ja -
men to – faça-se jus ti ça à sua me mó ria –, Ro ber to de
Oli ve i ra Cam pos, por sua vez, es ti mu la do e ins ti ga do
por al guns ama zo nen ses, como Arthur Amo rim e
Arthur Cé sar Fer re i ra Reis, en tão Go ver na dor do
Esta do, teve o des cor ti no de re for mu lar a lei que já
com ple ta va 10 anos, dan do-lhe efi cá cia, o que o ins-
tru men to an te ri or não ti nha.

Hoje, de cor ri dos 35 anos, o Bra sil de ve ria es tar
em fes ta. Aqui de ve ri am es tar re pre sen ta dos os três
Po de res da Re pú bli ca, a co me mo rar o mais exi to so
mo de lo de de sen vol vi men to re gi o nal do Bra sil e pro-
va vel men te do mun do, su pe ra do, tal vez, só pelo da
Ten nes see Va ley Aut ho rity – TVA, que con se guiu
re er guer uma re gião pa u pér ri ma dos Esta dos Uni dos, 
nos anos 30, du ran te a era Ro o se velt. Nem a ex pe -
riên cia do mez zo gi or no ita li a no con se guiu igual su-
ces so; no Bra sil, ne nhum ou tro, Sr. Pre si den te.

Não gos to do nome Zona Fran ca de Ma na us.
Tal vez, essa de no mi na ção in fe liz seja res pon sá vel,
em gran de par te, pe los equí vo cos e pre con ce i tos em
re la ção ao mo de lo. Infe liz men te, o nome é esse e vai
fi car, ina de qua da men te por que o ró tu lo não faz jus à
na tu re za do con te ú do. O que lá exis te é um pólo in-
cen ti va do.

É pre ci so que se diga que o mo de lo Zona Fran-
ca nada tem a ver com os mo de los Su dam e Su de ne.
To dos os pre sen tes sa bem da di fe ren ça, mas, como
es tou fa lan do para todo o Bra sil, é pre ci so que isto
seja men ci o na do. Lá foi er gui do um ver da de i ro par-
que in dus tri al sem di nhe i ro pú bli co. Não é como a Su-
dam e a Su de ne, cap ta ção de in cen ti vos fis ca is de
Impos to de Ren da, de di nhe i ro sub tra í do ao Te sou ro
Na ci o nal e des vi a do an tes que as em pre sas se ins ta -
las sem, dan do ori gem aos es que le tos tão com pro me -
te do res que se es pa lham na Ama zô nia e no Nor des -
te. To das as em pre sas do Ama zo nas lá se es ta be le -
ce ram com re cur sos pró pri os. Os in cen ti vos – cla ro -
só co me çam a fun ci o nar, ou seja, só de i xam de re co -
lher uma par te des ses im pos tos, de po is que en tram
em fun ci o na men to. É por isso que no dis tri to in dus tri al 
de Ma na us não exis te ne nhum es que le to. Po dem
exis tir gal pões aban do na dos de em pre sas de sa ti va -
das por for ça de mu dan ças mer ca do ló gi cas, mas não
por des vio de di nhe i ro pú bli co, por que não exis te.
Nem se quer isso es pan ta quan do eu digo re cur sos,
Dr. Ozi as Mon te i ro, como V. Exª mu i to bem sabe, re-
cur sos do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco-
nô mi co e So ci al. Mu i to pou co. 

Con se guiu-se, em ple no co ra ção da Ama zô nia,
a 1.500km do li to ral, num Esta do po bre, sem pers pec -
ti va ne nhu ma, er guer um par que in dus tri al que é o
ma i or, aci ma de Sal va dor. 

O Bra sil não se or gu lha dis so. O que se ouve
aqui, o que se lê nos co lu nis tas do jor na lis mo eco nô -
mi co são equí vo cos, são mal-en ten di dos – pre fi ro di-
zer que são por for ça de mal-en ten di do para não acu-
sar nin guém de má-fé. Mas pen sar que a Zona Fran ca 
é um pa ra í so fis cal! Mas que es tra nhís si mo pa ra í so
fis cal que co lo ca o Ama zo nas en tre os cin co Esta dos
de ma i or ar re ca da ção per ca pi ta do Bra sil! Que país
se ria o Bra sil, se to dos os pa ra í sos fis ca is fos sem as-
sim em to das as re giões do País, Dr. Ozi as!

Ma ra cu ta i as! Ili ci tu des! Va mos fe char o Por to de
San tos por que a Re ce i ta Fe de ral, vez por ou tra, de-
tec ta con têi ne res com mer ca do ri as con tra ban de a -
das? E não de tec ta nem 10% do con tra ban do que por
lá pas sa. Mas, quan do se de tec tam ir re gu la ri da des
na Zona Fran ca, o dedo acu sa dor apon ta para nós
como cen tro de ma ra cu ta i as, san gra dou ro de di vi sas.
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Como dis se o Se na dor Gil ber to Mes tri nho, a Zona
Fran ca foi cri a da numa eco no mia fe cha da, como mo-
de lo subs ti tu ti vo de im por ta ções. Mu dou o Bra sil, com
a aber tu ra, e ela está se adap tan do à mu dan ça; já ca-
mi nha mos, cé le res, para al can çar US$1 bi lhão em
ex por ta ções. Ilha iso la da den tro do Bra sil, im por ta
US$3bi lhões. E quan to com pra de São Pa u lo, do Rio
de Ja ne i ro, de Mi nas e do res to do Bra sil? É con cor -
ren te do Bra sil, ou é uma eco no mia com ple men tar à
do res to do País?

Mon tar em Ma na us, er guer em Ma na us um par-
que in dus tri al que fa tu ra US$10 bi lhões por ano – já
al can çou US$12 –, qua se o PIB do Pa ra guai, e nós,
em vez de apla u sos, ou vi mos in vec ti vas! Esta ses são, 
por exem plo, tem na pla téia qua se que ex clu si va men -
te pes so as do Ama zo nas. 

O que nos fal ta, Dr. Ozi as, é di vul ga ção. Se na -
dor Edi son Lo bão, o que nos fal ta mes mo é com pe -
tên cia para mos trar o que o Bra sil con se guiu fa zer ali
no co ra ção da Ama zô nia. E mais, como tam bém já
acen tu ou o Se na dor Mes tri nho, além de ser um par-
que não po lu en te, já que a po lu i ção hí dri ca é mí ni ma,
mas a po lu i ção at mos fé ri ca ne nhu ma, por que não
são in dús tri as de cha mi nés, tem co la bo ra do e mu i to
para pre ser var o meio am bi en te. Por isso o Ama zo nas 
se or gu lha de ter mais de 90% da sua flo res ta pri má -
ria pre ser va da. Não fora a exis tên cia des se gran de
par que in dus tri al em Ma na us, ge ran do re ce i tas para
o in te ri or e atra in do mão-de-obra, tal vez o Ama zo nas
es ti ves se mais de vas ta do do que o sul do nos so vi zi -
nho Esta do do Pará. So men te por isso, não fos sem
ou tras as vir tu des da Zona Fran ca, de ve ría mos me re -
cer o apla u so do res to do Bra sil. 

E mais, o Pre si den te da Re pú bli ca, que tan to vi-
a ja ao ex te ri or – não o con de no por isso, vi a ja tam-
bém di vul gan do o Bra sil – de ve ria in clu ir em seus pro-
nun ci a men tos de vi a gem, men ção a este êxi to al can -
ça do pelo País que pre si de, de ter con se gui do le var
de sen vol vi men to ao co ra ção da Ama zô nia bra si le i ra,
pre ser van do, como nos co bra o mun do, a pre ci o sís si -
ma Flo res ta Ama zô ni ca. 

Mas acre di to que es ses equí vo cos se rão es cla -
re ci dos. Tal vez no 40º ani ver sá rio da Zona Fran ca,
quem sabe, te nha mos um ses são mu i to mais so le ne,
mu i to mais fes ti va do que esta que de hoje.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Se nho res, 
por me te rem ou vi do. 

Era o que eu ti nha a di zer. (Pal mas)

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. 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, Dr. Ozi as Mon te i -
ro, Su pe rin ten den te da Su fra ma, quan do co me mo ra -
mos os 35 anos de uma pes soa que ri da, cos tu ma mos 
di zer que essa pes soa está, de fato, ini ci an do a vida
em sua ple ni tu de.

É as sim que vejo os 35 anos da Zona Fran ca de
Ma na us: uma idéia que nas ceu ob je ti van do ven cer
de sa fi os e que, ade quan do-se às na tu ra is mu dan ças
so ci o e co nô mi cas ha vi das no tem po, con ti nua com o
mes mo vi gor de ou tro ra, isto é, ven cen do de sa fi os,
mos tran do vi a bi li da de, ge ran do di vi sas e, me lhor ain-
da, im pon do-se como uma ver da de i ra ala van ca no
des bra va men to da mais rica, pu jan te e, ao mes mo
tem po, ain da inós pi ta re gião ama zô ni ca.

Ide a li za da, na ver da de, pelo en tão De pu ta do
Fe de ral Fran cis co Pe re i ra da Sil va, o Por to Li vre de
Ma na us foi cri a do pela Lei nº 3.173, de 6 de ju nho de
1957.

So men te 10 anos de po is, em 28 de fe ve re i ro de
1967, foi que o Go ver no Fe de ral, por meio do De cre -
to-Lei nº 288, am pli ou e re gu la men tou aque la le gis la -
ção que, de fato, vi vi fi cou, deu cor po e fez ca mi nhar
essa au tar quia que, gra ças a Deus e aos ho mens de
boa von ta de, hoje é mo ti vo de jú bi lo e pela qual nos
re u ni mos para co me mo rar seus 35 anos.

Na que le ano de 1967, fo ram es ta be le ci dos os
in cen ti vos fis ca is por 30 anos, di re ci o na dos para a im-
plan ta ção de um pólo in dus tri al, co mer ci al e agro pe -
cuá rio.

A par tir daí, sem pre se ade quan do às exi gên ci -
as so ci a is e da mo der ni da de, che ga mos ao atu al mo-
de lo de de sen vol vi men to, que en glo ba uma área to tal
de 10 mil qui lô me tros qua dra dos e que tem como
cen tro a ci da de de Ma na us.

Fi nal men te, com o De cre to-Lei nº 291, de fe ve -
re i ro de 1967, o Go ver no Fe de ral de fi niu a Ama zô nia
Oci den tal tal qual a co nhe ce mos nos dias atu a is, isto
é, abran gen do os Esta dos do Ama zo nas, do Acre, de
Ro ra i ma e de Ron dô nia.

Sr. Pre si den te, meus no bres Co le gas, para nós,
da Re gião Nor te, é fá cil fa lar e en ten der o sig ni fi ca do
da Su fra ma em nos sas vi das. Bas tam pou cos mi nu -
tos, a quem que i ra uma cons ta ta ção, para en con trar
mi lha res e mi lha res de ama zô ni das oci den ta is, no
cam po e nas ci da des, dan do gra ças pela exis tên cia
des se ór gão que lhes deu opor tu ni da de de tra ba lhar,
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de edu car os fi lhos, de pos su ir um ne gó cio ou de po-
der plan tar, co lher e ven der.

Fá cil tam bém é esse en ten di men to para al gu -
mas cen te nas de em pre sá ri os que, mes mo fora da re-
gião, lá in ves tem e, gra ti fi ca dos, so mam o re tor no de
seus in ves ti men tos. Tal vez não o sa i bam, ain da, ou-
tros mi lhões de bra si le i ros, re si den tes no Sul, no Su-
des te, no Cen tro-Oes te e Nor des te, que de vem seu
sus ten to, seus em pre gos, seus lu cros e suas ri que -
zas aos in con tá ve is pro du tos que lá são fa bri ca dos e
dis tri bu í dos aos qua tro can tos des te País.

Assim é a Su fra ma.
Atu an do nas mais di ver si fi ca das áre as so ci a is,

são inú me ros os pro je tos que be ne fi ci am mi lha res e
mi lha res de bra si le i ros ins ta la dos na Ama zô nia Oci-
den tal. Entre eles, o Pro gra ma de Inte ri o ri za ção do
De sen vol vi men to, que fi nan cia açu des para pis ci cul -
tu ra; fá bri cas de fa ri nha, de ra ção, de açú car e de bor-
ra cha; pe que nos fri go rí fi cos; gran jas co mu ni tá ri as;
aba te dou ros bo vi nos; mini-usi nas de do ces, de su cos
e de pas te u ri za ção de le i te; ola ri as; pó los de con fec -
ções e de cal ça dos; pó los mo ve le i ros, etc.

Além des ses pe que nos em pre en di men tos, que
ga ran tem a sub sis tên cia de mi lha res de bra si le i ros,
ou tros re cur sos são ain da des ti na dos para bol sas de
es tu dos; para cur sos de dou to ra do em Enge nha ria de
Pro du ção e em Bi o tec no lo gia; para se mi ná ri os e fe i -
ras; para tre i na men to das as so ci a ções e das co o pe -
ra ti vas, etc.

Mais além, vale res sal tar que a Su fra ma, di an te
do vas to po ten ci al da re gião para o tu ris mo, em es pe -
ci al para o tu ris mo eco ló gi co – fa tor que des per ta pro-
fun do in te res se de in ves ti do res pri va dos –, di re ci o nou 
re cur sos es pe cí fi cos para a re a li za ção de pro je tos
vol ta dos para a me lho ria das in fra-es tru tu ras bá si ca e
tu rís ti ca da re gião, en tre as qua is des ta ca mos os
com ple xos tu rís ti co e eco tu rís ti co de Bar ce los e da
Orla de Sil ves, no Ama zo nas; o eco tu ris mo no Cu ri aú, 
em Ma ca pá, e a re es tru tu ra ção do Iga ra pé Pre to, no
Acre. E o me lhor: pa ra le lo a es ses e ou tros in ves ti -
men tos no tu ris mo, acon te cem ex tra or di ná ri os be ne -
fí ci os, de pro fun do cu nho so ci al, que são os in ves ti -
men tos em ener gia elé tri ca e ele tri fi ca ção ru ral; em
obras de re cons tru ção e pa vi men ta ção as fál ti ca; na
cons tru ção de ter mi na is de pas sa ge i ros; na ur ba ni za -
ção de or las; na re cu pe ra ção de es tra das e na ur ba ni -
za ção de áre as por tuá ri as e ae ro por tuá ri as. Enfim, há
um con jun to de ações que, além de pro mo ver mais
uma de nos sas vo ca ções re gi o na is – o tu ris mo –, traz
o pro gres so, gera di vi sas, pro mo ve o con for to e o me-
lhor para o nos so povo: a cri a ção de no vos em pre gos
e a ge ra ção de ren da.

Um es tu do fi nan ce i ro nos dá con ta de que du-
ran te cin co anos, no pe río do com pre en di do en tre
1997 a 2001, a Su fra ma apli cou exa tos
R$354.967.721,66 nos Esta dos e Mu ni cí pi os da
Ama zô nia Oci den tal.

Pa ra béns, por tan to, ao Dr. Ozi as Mon te i ro Ro-
dri gues, atu al Su pe rin ten den te da Su fra ma, que, não
sa tis fe i to ape nas com a con ti nu i da de, en xer gan do
aci ma da flo res ta e além das di fi cul da des, im pri me
no vas idéi as e no vos ru mos ao ór gão, man ten do in có -
lu me o prin ci pal ob je ti vo da Zona Fran ca de Ma na us:
a con so li da ção de uma eco no mia mo der na, ra ci o nal
e com pe ti ti va na Ama zô nia Oci den tal. Pa ra béns, tam-
bém, à equi pe de com pe ten tes e ze lo sos ser vi do res
da atu al su pe rin ten dên cia, do mais qua li fi ca do ao
mais hu mil de, que com par ti lham com as atu a is idéi-
as, não de sa ni mam di an te das di fi cul da des e, sem os
qua is, se ria im pos sí vel a qual quer di ri gen te ad mi nis -
trar tão com ple xa au tar quia.

Mu i tas fo ram as fa ses pe las qua is pas sou a Su-
fra ma. A pri me i ra, con si de ra da de 1967 a 1976, cons-
ti tu iu o cha ma do ”pe río do de li ber da de ple na de im-
por ta ções“, à ex ce ção de ar mas, mu ni ção, fumo, be-
bi das al coó li cas, per fu mes e au to mó ve is de pas sa ge -
i ros.

A se gun da fase, com pre en di da en tre 1977 e
1990, teve como tô ni ca o es ta be le ci men to de ín di ces
mí ni mos de na ci o na li za ção para pro du tos in dus tri a li -
za dos na Zona Fran ca e co mer ci a li za dos nas de ma is
uni da des da Fe de ra ção. Essa fase, ape sar das li mi ta -
ções im pos tas por lei, re gis trou acen tu a do cres ci -
men to do se tor in dus tri al, quan do hou ve, em 1990,
um fa tu ra men to de US$8,4 bi lhões e ge rou 80 mil em-
pre gos.

A ter ce i ra fase teve iní cio em 1991 com a cha-
ma da Nova Po lí ti ca Indus tri al e de Co mér cio Exte ri or
do Go ver no Fe de ral. Foi quan do se pro mo veu a aber-
tu ra do mer ca do bra si le i ro às ex por ta ções e en vol -
veu-nos o ape lo de bus ca da pro du ti vi da de ali a da à
qua li da de. Sob for te re ces são eco nô mi ca e uma ver-
da de i ra en xur ra da de pro du tos es tran ge i ros do mi -
nan do nos so mer ca do, o Go ver no edi tou a Lei nº
8.387, de 30 de de zem bro de 1991, que, en tre ou tras
me di das, pro pôs: a cri a ção de no vas áre as de li vre
co mér cio, pri o ri zan do fa i xas de fron te i ras; a eli mi na -
ção dos li mi tes má xi mos glo ba is anu a is de im por ta -
ção; a subs ti tu i ção do cri té rio dos ín di ces mí ni mos de
na ci o na li za ção e a cri a ção do Entre pos to Inter na ci o -
nal da Zona Fran ca de Ma na us.

Como vi mos, o pró prio Go ver no Fe de ral pro pôs
e cum priu a de ter mi na ção da cri a ção de áre as de li-
vre co mér cio. Hoje, te mos em ple no fun ci o na men to
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as áre as de li vre co mér cio de Ta ba tin ga, de Gu a ja -
rá-Mi rim e de Ma ca pá-San ta na. Isso, com o in tu i to de
sal va guar dar nos sa eco no mia e ir ra di ar o mo de lo da
Zona Fran ca de Ma na us. Ou tras fo ram vis lum bra das.

O pró prio Exe cu ti vo, em 04 de abril de 1990, en-
vi ou ao Con gres so Na ci o nal a Men sa gem nº 247 pro-
pon do a cri a ção de uma área de li vre co mér cio em
Pa ca ra i ma, no Mu ni cí pio de Boa Vis ta, Ro ra i ma. Sur-
giu, en tão, o Pro je to de Lei da Câ ma ra dos De pu ta dos 
nº 4.790, de 1990.

Nes te pon to, Sr. Pre si den te, faço uma re fle xão
com V. Exª, com meus no bres Pa res, tam bém di ri gin -
do-me ao meu ami go, aqui pre sen te, Dr. Ozi as Mon te -
i ro: que ro fa lar exa ta men te so bre a re gu la men ta ção
da Lei nº 8.256, de 25 de no vem bro de 1991, ori gi ná -
ria de um subs ti tu ti vo de mi nha au to ria, que cri ou as
áre as de li vre co mér cio em Pa ca ra i ma e Bon fim, no
meu que ri do Esta do de Ro ra i ma.

Onze anos já se pas sa ram após a pro mul ga ção
des sa lei e, mes mo após mil e uma pro mes sas de au-
to ri da des cons ti tu í das, da união po lí ti ca ro ra i men se
em to dos os ní ve is, do apo io das clas ses em pre sa ri a -
is de meu Esta do e de ou tros, da sis te má ti ca atu a ção
da Asso ci a ção Co mer ci al de Ro ra i ma, do in te res se
da co mu ni da de e das pro mes sas ema na das do Po der 
Exe cu ti vo Cen tral, essa re gu la men ta ção ja ma is saiu.

Re cor do-me como se fos se hoje quan do, em
1991, fui in for ma da por téc ni cos es pe ci a lis tas de que
o pro je to que pro pu nha a cri a ção de nos sas áre as de
li vre co mér cio cor ria sé rio ris co de, ao ser apro va do,
ser ve ta do pelo Exe cu ti vo. Isso por que o pro je to con ti -
nha as mes mas in cons ti tu ci o na li da des apon ta das no
pro je to de Gu a ra já-Mi rim, ve ta do an te ri or men te.

Não per di tem po. Pro cu rei a quem de di re to e,
após mi nu ci o sos es tu dos, in clu si ve as ses so ra da por
di re to res e téc ni cos da Su fra ma, apre sen tei subs ti tu ti -
vo cor ri gin do o que de via. O subs ti tu ti vo foi apro va do
nas co mis sões téc ni cas e, le va do a ple ná rio, ob te ve a
apro va ção unâ ni me dos co le gas Se na do res.

Re tor nan do à Câ ma ra dos De pu ta dos por for ça
re gi men tal, em 18 de se tem bro de 1991, tam bém os
Srs. De pu ta dos apro va ram de fi ni ti va men te a pro pos -
ta. Enca mi nha do à san ção pre si den ci al, ori gi nou a Lei
nº 8.256, de 1991. De po is, tudo pa rou.

As ma ni fes ta ções de ale gria e ver da de i ra eu fo -
ria dos ro ra i men ses, quan do lhes foi co mu ni ca da a
san ção da lei, em 25 de no vem bro de 1991, hoje re-
sul tam em frus tra ção. Na que le dia, in dis tin ta men te,
em voz unís so na, em pre sá ri os, es tu dan tes, ser vi do -
res pú bli cos, pro fis si o na is li be ra is, en fim, toda a co-

mu ni da de agra de cia e abra ça va a es pe ran ça de um
fu tu ro mais pro mis sor.

Para re su mir a V. Exªs a im por tân cia do fato, in-
for mo que nos so povo che gou a clas si fi car a nor ma
como a Lei da Re den ção Eco nô mi ca do Esta do.

Infe liz men te, até hoje não te mos sua re gu la -
men ta ção. E não fo ram ra ras as ve zes que, de tan to
ou vir, tam bém pas sei a in da gar: onde re si dem in te -
res ses tão po de ro sos que te i mam – e con se guem –
em man ter todo um povo à mar gem de suas re a is e
subs tan ti vas con quis tas? Se a ques tão é do in te res se 
do Go ver no e é um pro gra ma da Su fra ma, por que
não re gu la men tar o que já é lei?

Essas in da ga ções, Sr. Pre si den te, que ro de i -
xá-las, de novo, em aber to. 

Mi nha in ten ção, nes te dia de co me mo ra ções,
não é sus ci tar po lê mi ca nem ofus car o bri lho do mo-
men to. Ao con trá rio, Dr. Ozi as Mon te i ro, faço um ape-
lo para que, as sim como Gu a ja rá-Mi rim foi ve ta da no
iní cio, mas pos te ri or men te teve ins ta la da a sua área
de li vre co mér cio, to dos nós da Ama zô nia, jun tos, lu-
te mos para a ins ta la ção das áre as de li vre co mér cio
de Ro ra i ma.

Te nho cons ciên cia de que, ao ins ti tu ir a Zona
Fran ca de Ma na us, o Bra sil se pre pa rou para res pon -
der a um dos ma i o res de sa fi os que o mun do con tem -
po râ neo nos pre pa rou para a pas sa gem do mi lê nio: a
for mu la ção de uma po lí ti ca de de sen vol vi men to
auto-sus ten ta do, ca paz de per mi tir a in te gra ção eco-
nô mi ca do in te ri or da Ama zô nia, sem pre ju í zo do seu
pa tri mô nio am bi en tal.

Nós con se gui mos. E se digo as sim, co lo can do
no plu ral essa con quis ta, faço-o cons ci en te de que,
an tes do nós, está um bra si le i ro a quem an tes de ve -
mos apla u dir e, com hu mil da de, agra de cer. Mu i to
obri ga da, Dr. Ozi as Mon te i ro.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT - AP) – Se-
na do ra Mar lu ce Pin to, an tes de V.Exª con clu ir, gos ta -
ria de pe dir um apar te.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB - RR) – Con-
ce do um apar te a V. Exª, Se na dor Se bas tião Ro cha,
com mu i ta hon ra. V. Exª tam bém teve o pri vi lé gio de
ver ins ta la da a área de li vre co mér cio de Ma ca -
pá-San ta na, cuja lei foi apro va da pos te ri or men te à
nos sa.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Agra de ço a V. Exª, Se na do ra Mar lu ce Pin to. Em pri-
me i ro lu gar, mi nhas es cu sas, por que, uma vez ins cri -
to, não pude che gar a tem po de me pro nun ci ar para
par ti ci par, da tri bu na do Se na do, des ta gran de ho me -
na gem à Su fra ma. Qu e ro con gra tu lar-me com os Se-
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na do res do Ama zo nas, prin ci pal men te o Se na dor Gil-
ber to Mes tri nho, au tor da ini ci a ti va, con jun ta men te
com o Se na dor Jef fer son Pé res, e tam bém com os
Se na do res de Ro ra i ma e meus co le gas do Ama pá,
que não po de ria fi car de fora da ho me na gem, haja
vis ta que a par tir de 1991, como bem fri sou V. Exª, Se-
na do ra Mar lu ce Pin to, o Ama pá pas sou a in te grar a
Su fra ma por meio da Área de Li vre Co mér cio de Ma-
ca pá-San ta na. Embo ra as ex pec ta ti vas em re la ção
ao de sen vol vi men to do Esta do ain da não se te nham
tor na do uma gran de re a li da de no Ama pá, no co me ço, 
pelo me nos nos pri me i ros anos, a área de li vre co-
mér cio ser viu para ala van car a eco no mia, para ge rar
mais em pre gos e para que mais re cur sos pu des sem
cir cu lar em nos so Esta do. Mas, como dis se V. Exª,
não vi e mos, aqui, fa lar de pro ble mas. Hoje é dia de
ho me na ge ar mos a Su fra ma. No en tan to, é ne ces sá -
rio que o Go ver no Fe de ral e os go ver nos es ta du a is,
con jun ta men te, pos sam de sen vol ver me ca nis mos
para a con so li da ção des sas áre as de li vre co mér cio
que fi cam fora do Esta do do Ama zo nas, mas vin cu la -
das à Zona Fran ca de Ma na us. Há um gra ve pro ble ma 
com re la ção ao Ama pá. Estou es tu dan do a le gis la ção 
e gos ta ria da con tri bu i ção do Dr. Ozi as Mon te i ro – a
quem cum pri men to, como tam bém a to dos que, na
tar de de hoje, se fa zem pre sen tes nes te ple ná rio –,
pois o Ama pá, por ser da Ama zô nia Ori en tal, fica de
fora da ma i o ria dos be ne fí ci os da Zona Fran ca de Ma-
na us. Essa é uma po lê mi ca que pre ci sa ser re sol vi da, 
pois as leis re me tem os be ne fí ci os à Ama zô nia Oci-
den tal. Assim, na hora em que que re mos usu fru ir
des ses be ne fí ci os no Ama pá, vem a ale ga ção de que
o nos so Esta do não per ten ce à Ama zô nia Oci den tal,
mas à Ama zô nia Ori en tal. Então, toda a le gis la ção
que es tru tu rou a Su fra ma, so bre tu do a par tir de 1991,
pre ci sa ser cor ri gi da e ade qua da, para que a Área de
Li vre Co mér cio de Ma ca pá-San ta na seja in clu í da. E
em bo ra esta seja uma tar de de ho me na gem à Su fra -
ma, es ta mos di an te de um pro ble ma que tem de ser
co lo ca do. Sou um ár duo de fen sor da Zona Fran ca de
Ma na us e, como ama zô ni da, não pos so de i xar de
apo i ar, de fen der e lu tar para que a Zona Fran ca de
Ma na us seja pe re ni za da. Pre ci sa mos re pen sar a le-
gis la ção, por que pre ci sa mos ter cada vez mais me ca -
nis mos in du to res da eco no mia da Ama zô nia. Ape sar
de a lei de i xar cla ro que os pro du tos re gi o na is po dem
ser in dus tri a li za dos usu fru in do de be ne fí ci os fis ca is,
no Ama pá, e acre di to que em Ro ra i ma tam bém, es ta -
mos com as nos sas in dús tri as que tra ba lham e ope-
ram as ma té ri as-pri mas re gi o na is sen do mul ta das
pela Re ce i ta Fe de ral por que não re co lhe ram os im-
pos tos. Ou seja, a re gra é cla ra, no nos so en ten di -

men to, nas áre as de li vre co mér cio, tam bém na de
Ma ca pá-San ta na: a in dus tri a li za ção das ma té ri as-pri -
mas es ta ria isen ta, me re cen do os mes mos in cen ti vos 
fis ca is atri bu í dos à co mer ci a li za ção. Esse é um as-
sun to que va mos ter opor tu ni da de de con ver sar. Já
es ta mos, in clu si ve, tra tan do des se pro ble ma na Re-
ce i ta Fe de ral. Eu, de cer ta for ma, res pon sa bi li zo o go-
ver no do meu Esta do pelo fato de a nos sa área de li-
vre co mér cio não ter avan ça do mais. Hoje, po de ría -
mos ter uma área de li vre co mér cio mais vi go ro sa,
com um co mér cio mu i to mais in ten so, já que te mos
um dos ma i o res por tos da Ama zô nia, es ta mos na foz
do rio Ama zo nas, te mos todo um mer ca do con su mi -
dor às nos sas por tas e tam bém es ta mos pró xi mos
das áre as pro du to ras, onde a fa ci li da de de im por ta -
ção nos fa vo re ce. La men ta vel men te, no en tan to, não
te mos tido o apo io ne ces sá rio do go ver no es ta du al
para que a nos sa área de li vre co mér cio se for ta le ça e
se con so li de como esse ins tru men to que a po pu la ção 
do Ama pá es pe ra, ca paz de ge rar em pre gos, de me-
lho rar a qua li da de de vida da nos sa po pu la ção. É
essa a ex pec ta ti va que man te nho e é nes se sen ti do
que con ti nu a rei lu tan do para que seja su pri mi da da
le gis la ção essa di vi são de Ama zô nia Oci den tal e
Ama zô nia Ori en tal. Não é pos sí vel que sem pre que
se tra tar de le gis la ção re fe ren te à Zona Fran ca de Ma-
na us, o Ama pá fi que de fora por que não faz par te da
Ama zô nia Oci den tal. Isso tem que ser re vis to. Estou
es tu dan do a le gis la ção, de for ma a con tri bu ir para
que o Ama pá seja in clu í do, de uma vez por to das, na
nos sa Zona Fran ca de Ma na us. Pa ra béns, Dr. Ozi as
Mon te i ro!

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Se na do ra
Mar lu ce Pin to, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Com
pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) - Peço per-
mis são a V. Exª para in se rir um pe que no apar te em
seu bri lhan te dis cur so e tam bém pres tar mi nhas ho-
me na gens à Zona Fran ca de Ma na us pelo trans cur so
do 35º ani ver sá rio de sua im plan ta ção. Des de o iní cio, 
acom pa nhei o pro ces so de im plan ta ção da Zona
Fran ca de Ma na us, pois sem pre tran si ta va por Ma na -
us, al gu mas ve zes indo a Be lém para fa zer com pras
para os se rin ga is que tí nha mos no Mu ni cí pio de Ta ra -
u a cá, no Acre. Acom pa nha mos todo aque le mo vi -
men to e eu fo ria ini ci a is da Zona Fran ca de Ma na us,
quan do não se en con tra vam va gas nos ho téis, sem-
pre lo ta dos por con ta des sa gran de con quis ta do
Ama zo nas e da Ama zô nia Oci den tal, de modo ge ral.
Qu e ro tam bém con sig nar o nos so re co nhe ci men to ao
apo io que a Zona Fran ca de Ma na us sem pre deu ao
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nos so Esta do do Acre. Bas ta di zer que toda a es tru tu -
ra do cam pus uni ver si tá rio da Uni ver si da de Fe de ral
do Acre foi fi nan ci a da, a cus to zero, pela Zona Fran ca
de Ma na us, por in ter mé dio do Su pe rin ten den te Rui
Lins, cujo pai foi co le tor fe de ral em vá ri os Mu ni cí pi os
do Acre. Ele con tri bu iu de ci si va men te para que ti vés -
se mos o cam pus uni ver si tá rio, onde fun ci o nam qua-
se 20 cur sos su pe ri o res. Além do mais, a Su fra ma
tem aju da do os Mu ni cí pi os, apro van do pro je tos que
ala van cam o de sen vol vi men to das ci da des. Na ges-
tão do Dr. Ozi as Mon te i ro, têm sido li be ra dos re cur sos 
para a pa tru lha ro do viá ria, pa tru lha me ca ni za da e
cons tru ção de gal pões para os pro du to res co mer ci a li -
za rem seus pro du tos. Por tan to, não po de ría mos de i -
xar de ex pres sar o nos so re co nhe ci men to e de apre-
sen tar nos sos cum pri men tos pelo trans cur so des ses
35 anos de fun da ção da Zona Fran ca de Ma na us. Mu-
i to obri ga do a V. Exª.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Agra-
de ço aos no bres Se na do res Se bas tião Ro cha e Na-
bor Jú ni or pe los apar tes que com ple men ta ram o meu
dis cur so.

Qu e ro de i xar cla ro que, mes mo que não te nha -
mos con se gui do a im ple men ta ção de nos sas áre as
de li vre co mér cio, so mos gra tos por to dos os re cur sos 
alo ca dos ao nos so Esta do. Se não fos se a atu a ção da
Su fra ma, não te ría mos o de sen vol vi men to que es ta -
mos ten do. Como fa lou o no bre Se na dor Na bor Jú ni -
or, vá ri os Mu ni cí pi os, por meio de ver bas da Su fra ma, 
re ce be ram pa tru lhas ro do viá ri as, ve í cu los e até mes-
mo bar cos. 

Sei que já es tou ul tra pas san do o meu tem po,
mas, an tes de en cer rar, que ro des ta car as pa la vras
do Dr. Ozi as Mon te i ro que, para en fa ti zar a im por tân -
cia da re a li za ção da Pri me i ra Fe i ra Inter na ci o nal da
Ama zô nia, que irá acon te cer nos dias 10 a 13 de se-
tem bro, dis se, li te ral men te: ”Esta, sem dú vi da, será
uma das mais sig ni fi ca ti vas ini ci a ti vas para es ti mu lar
as ex por ta ções e atra ir no vos in ves ti men tos para a
Zona Fran ca de Ma na us. Se rão con vi da dos mais de
200 in ves ti do res em po ten ci al, com chan ces con cre -
tas de re a li zar ne gó ci os na re gião“. Esse con vi te, Sr.
Pre si den te, te nho cer te za de que é di ri gi do tam bém a
nós e a to dos os bra si le i ros.

Tam bém não po de ria de i xar de res sal tar o nome
do ex-Su pe rin ten den te da Su fra ma, Dr. Ma u ro Cos ta,
hoje pre si den te da Fu na sa, que re a li zou sua ad mi nis -
tra ção com sen si bi li da de, com pe tên cia e jus ti ça so ci al. 

São de ho mens como Dr. Ozi as e Dr. Ma u ro que
a nos sa Ama zô nia, re gião tão rica e am bi ci o na da pe-

los es tran ge i ros, ne ces si ta para con ti nu ar o seu de-
sen vol vi men to. 

Dr. Ozi as Mon te i ro, que ro di zer para to dos os
que es tão me ou vin do não só nes te ple ná rio, mas
tam bém pela TV Se na do, que a nos sa Ama zô nia pre-
ci sa mais do que do gran de em pe nho da Su fra ma. Já
fa lei vá ri as ve zes des ta tri bu na que não são ape nas
os par la men ta res do Nor te que têm res pon sa bi li da de
so bre a Ama zô nia, são to dos os 81 Se na do res e os
513 De pu ta dos Fe de ra is. To dos sa be mos que é uma
re gião mu i to rica, mas na que le solo ain da há mu i tos
bra si le i ros que vi vem aba i xo da li nha de po bre za. Tem
ha vi do um des cu i do por par te de to dos nós em não
ad mi nis trar mos a nos sa Ama zô nia como ela me re ce
e não dar mos o va lor que ela tem. Se esta si tu a ção
per du rar, tal vez den tro de pou cos anos ou tros es te -
jam usu fru in do das suas ri que zas. 

Qu e ro pa ra be ni zar um gran de ama zô ni da, o no-
bre Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que go ver nou o
Ama zo nas por três ve zes e, quem sabe, go ver na rá
pela quar ta vez. Sa be mos da luta de S. Exª pela Ama-
zô nia. 

Va mos unir nos sos es for ços!
Sr. Pre si den te Ra mez Te bet, tam bém a re gião

de V. Exª é mu i to rica, mas va mos so mar es for ços e
dar pri o ri da de à re gião ama zô ni ca. Não pen so que as
ou tras re giões de vam ser des pre za das, mas acre di to
que a Ama zô nia po de rá ti rar nos so País do es ta do de
po bre za em que se en con tra. 

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te?

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Se-
na do ra Mar lu ce Pin to, como Se na dor de Ron dô nia,
gos ta ria de en dos sar as pa la vras de V. Exª. Há pou-
cos dias, quan do to mei pos se como Se na dor pelo
Esta do de Ron dô nia, dis se que tí nha mos que nos
jun tar com os ou tros 80 Se na do res do Bra sil para re ti -
rar a ima gem ne ga ti va de Ron dô nia e da Ama zô nia.
Esses Esta dos só apa re cem na te le vi são quan do a
no tí cia é ruim. E o mun do in te i ro fala na Ama zô nia
como o pul mão do mun do. É ne ces sá rio que seja re a -
li za do um tra ba lho não só na Ama zô nia, mas tam bém 
no Acre, em Ron dô nia, no Ama pá, em Ma ca pá, por-
que vi vem nes sas re giões bra si le i ros que, com ver go -
nha na cara, sa í ram de ou tros Esta dos, tal vez mas sa -
cra dos pe los ju ros ex tor si vos dos ban cos que es ma -
gam o País. Agra de ço a V. Exª pela opor tu ni da de e
con gra tu lo-me com o atu al Pre si den te da Zona Fran-
ca de Ma na us, Dr. Osi as Mon te i ro Ro dri gues, que

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 02443

    51MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



mu i to tem aju da do a ci da de de Vi lhe na. Inclu si ve, o
seu ex-Pre si den te, Dr. Ma u ro Cos ta, be ne fi ci ou de vá-
ri as for mas mi nha ci da de, por meio da Su fra ma. Dr.
Osi as, ain da que re mos que mu i to mais seja fe i to pela
ci da de de Vi lhe na, as sim como por todo o Esta do de
Ron dô nia e pela Ama zô nia. Faço mi nhas as pa la vras
de V. Exª, as sim como a dos de ma is ora do res que a
an te ce de ram.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Agra-
de ço o apar te de V. Exª.

Eu não gos ta ria de de i xar esta tri bu na sem re-
gis trar a pre sen ça do Pre fe i to Jo a quim Ruiz, do Mu ni -
cí pio de Ira ce ma, que está re pre sen tan do to dos os
Pre fe i tos do Esta do de Ro ra i ma.

Du ran te o dis cur so da Sra. Mar lu ce
Pin to, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o no bre Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet; Sr. De pu ta do Lu-
pér cio Ra mos, Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va
do Esta do do Ama zo nas, a quem eu cum pri men to;
Srs. mem bros da Mesa; Srªs e Srs. Se na do res, Srªs e
Srs. con vi da dos, nes ta tar de, como re pre sen tan te do
Esta do do Pará, eu não po de ria de i xar de fa zer uso da
tri bu na. 

Estou nes ta Casa há ape nas três anos, mas te-
nho apren di do mu i to – e, com cer te za, vou apren der
mu i to mais – so bre a Ama zô nia. Hoje mes mo com pre -
en di que os nos sos pro ble mas, na ver da de, po dem e
de vem ser re sol vi dos até mes mo por nós. Se os Go-
ver na do res do Ama zo nas, do meu Pará e dos de ma is
Esta dos que fa zem par te da Su fra ma – Su pe rin ten -
dên cia da Zona Fran ca de Ma na us – de i xa rem de dis-
cu tir so bre a Ama zô nia Oci den tal e a Ama zô nia Ori-
en tal e apro ve i ta rem es sas di fe ren ças, com cer te za,
ao in vés de São Pa u lo for ne cer a ma té ria-pri ma para
a in dús tria do Ama zo nas, nós, do Esta do do Pará, po-
de re mos for ne cê-la. Nós po de mos uti li zar o Por to de
San ta rém, en cur tar mos dis tân ci as, eu di ria até con ti -
nen ta is, e re du zir o pre ço fi nal do pro du to, já que re-
du zi ría mos a dis tân cia em 450 mi lhas, o que re pre -
sen ta ria uma di fe ren ça – em bo ra eu te nha pou co co-
nhe ci men to quan to à pro du ção de ele tro e le trô ni co,
mas al gum co nhe ci men to na área de trans por tes –
de, pelo me nos, um ter ço no pre ço fi nal do pro du to.
Não po de mos ne gar que a pro du ção de sen vol vi da
hoje em São Pa u lo é de gran de es ca la, mas não te-

mos, na que le Esta do, os in cen ti vos que te mos na
Ama zô nia. Então, em vez de fi car mos dis cu tin do que
o Esta do “a” ou o Esta do “b” pre ci sa en trar, para se
be ne fi ci ar dos in cen ti vos, na Ama zô nia Ori en tal, va-
mos pro du zir na Ama zô nia Oci den tal, com o cus to, o
ga nho na par te de trans por te, de in fra-es tru tu ra. 

Hoje, te mos ener gia far ta em San ta rém e a pos-
si bi li da de de uti li zar mos a fi bra óti ca dis po ní vel em
nos so Esta do. Pre ci sa mos ape nas ter mi nar de pa vi -
men tar uma ro do via en tre San ta rém e Cu i a bá, que é
da ex ten são de três mil qui lô me tros, mas dois mil qui-
lô me tros já es tão as fal ta dos, fal tan do, por tan to, mil
qui lô me tros. E não se as fal ta por quê? Por que não se
dis cu te, em con jun to, a ne ces si da de de vi a bi li zar um
úni co pro je to para a Ama zô nia. É im pos sí vel acre di tar 
que não haja R$300 mi lhões para pa vi men tar a San-
ta rém-Cu i a bá, quan do esse va lor cor res pon de a 1km
de me trô aqui em Bra sí lia ou em São Pa u lo. Não sou
con tra o me trô e nem con tra São Pa u lo; ao con trá rio,
que ro apro ve i tar o que tem de bom em São Pa u lo
para uti li zar na Ama zô nia. 

O Se na dor Jef fer son Pé res fez re fe rên cia às
áre as de gra da das exis ten tes no sul do Pará. É ver da -
de, elas exis tem, mas são ape nas 18 mi lhões de hec-
ta res, en quan to há 120 mi lhões de hec ta res de áre as
pro du ti vas. Essas áre as de gra da das po dem tam bém
pro du zir grãos, aliás, al gu mas já es tão pro du zin do
grãos. O Ama zo nas já tem tec no lo gia por tuá ria. Exis-
tem al gu mas em pre sas que trans por tam, uti li zan do
equi pa men tos mo der nos, pro du tos de Ita qua ti a ra até
os por tos eu ro pe us e ame ri ca nos. Por tan to, se so-
mar mos aos nos sos in te res ses os po ten ci a is da Ama-
zô nia, com cer te za va mos ali vi ar a car ga do Go ver no
Fe de ral. E esse re sul ta do po de mos con se guir tra ba -
lhan do po li ti ca men te em con jun to, por que a nos sa
Ban ca da da Ama zô nia é efi ci en te, é pro du ti va. Dela
fa zem par te os Se na do res Ber nar do Ca bral, Gil ber to
Mes tri nho e Jef fer son Pé res, que são o es te io des ta
Casa. Além de res pe i tá-los, esta Casa os ouve quan-
do S. Exªs vêm à tri bu na de fen der a Ama zô nia. 

Por tan to, te nho cer te za que o Pre si den te des ta
Casa, que, como dis se a Se na do ra Mar lu ce Pin to, é
de uma re gião tam bém mu i to pa re ci da com a nos sa,
tam bém pode nos aju dar. 

Fes te ja mos hoje os 35 anos da Zona Fran ca de
Ma na us, agra de cen do, re co nhe cen do e vis lum bran -
do o fu tu ro que está por vir. Te mos ca pa ci da de de não
ape nas ad mi nis trar os Esta dos, mas de con ce der e
tro car in cen ti vos, tra zen do para essa re gião em pre -
sas como as que te mos em Ma na us – em pre sas que
são re fe rên ci as não só na ci o na is, mas mun di a is,
como a Semp Tos hi ba, Moto Hon da e até a
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Coca-Cola, que pro duz o xa ro pe que é ex por ta do
para toda a Amé ri ca La ti na –, des de que pos sa mos
jun tar es for ços. 

Ti nha pre pa ra do o meu dis cur so por es cri to e,
com cer te za, eu te ria opor tu ni da de de ler to das as fo-
lhas, até por que não é tão gran de, mas, ao ou vir fa lar
tan to da Zona Fran ca, sen ti-me tão en tu si as ma do, tão
em pol ga do que nem o li – e per do em-me aque les que
não têm essa mo ti va ção que nós, ama zô ni das, te-
mos, de acre di tar na nos sa ter ra, de sa ber que lá está
a so lu ção do País e o pro ble ma. 

Fi ze ram re fe rên cia ao fato de que há pou cas au-
to ri da des pre sen tes nes ta ses são. Ao con trá rio, pen-
so que há mu i tas, por que as au to ri da des da Ama zô -
nia es tão aqui, ago ra, nes ta ses são. Se o Go ver no Fe-
de ral, o Exe cu ti vo, o Ju di ciá rio ou quem quer que seja
de i xou de se fa zer pre sen te para não co nhe cer a re a -
li da de da Ama zô nia, te mos a TV Se na do que mos tra
a to dos os bra si le i ros o que tem e o que acon te ce na-
que la re gião.

Por tan to, fico cada vez mais sa tis fe i to e en tu si -
as ma do ao ver que po de mos mu dar a nos sa his tó ria,
des de que te nha mos a ca pa ci da de de nos unir, prin ci -
pal men te aque les que têm po der de man do, aque les
que es tão à fren te dos seus Esta dos, da di re ção do
nos so País. Quem sabe o novo Go ver no, os no vos go-
ver na do res pos sam dar o mes mo exem plo que o meu
Go ver na dor Almir Ga bri el deu, res ta be le cen do o res-
pe i to, a hon ra dez, com com pe tên cia, ge ran do em pre -
go, ren da, in te ri o ri zan do o nos so Esta do e fa zen do
com que o Pará pos sa ser um gran de ali a do do Ama-
zo nas, por que, se o Ama zo nas tem US$1 bi lhão e
par ti ci pa da ba lan ça co mer ci al do nos so País, o Pará
tem US$2 bi lhões. Isso não quer di zer que o Pará te-
nha mais e que é me lhor; ao con trá rio, o Pará pre ci sa
e deve se ali ar ao Ama zo nas para tra zer me lho res so-
lu ções para o nos so Esta do, para a nos sa Re gião e
para o nos so País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, peço que o meu pro-
nun ci a men to seja dado como lido.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR LUIZ OTÁVIO.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta opor tu ni da de
em que es ta mos re u ni dos para fes te jar o 35º ano do
mo de lo de de sen vol vi men to re gi o nal, mais vi to ri o so
da his tó ria bra si le i ra, com base em in cen ti vos fis ca is,
a Zona Fran ca de Ma na us, ini cio o meu pro nun ci a -
men to re pe tin do o que te nho dito, inú me ras ve zes
nes ta tri bu na: A AMAZÔNIA NÃO É PROBLEMA, E

SIM SOLUÇÃO PARA O BRASIL. Cre io que os ama-
zo ni das têm ab so lu ta cons ciên cia des sa afir ma ti va
por que co nhe cem as re a li da des e as po ten ci a li da des
da nos sa re gião, to da via é im por tan te que se mos tre,
que se di vul gue essa ver da de para os bra si le i ros de
ou tras re giões, para que en ten dam a im por tân cia da
Ama zô nia para de sen vol vi men to bra si le i ro, con cor -
ren do com so lu ções para os pro ble mas na ci o na is, en-
tre as qua is des ta co: o equi lí brio das nos sas con tas
ex ter nas, a ge ra ção de em pre gos e a con se qüen te
me lho ria da dis tri bu i ção de ren da, a ab sor ção e de-
sen vol vi men to de tec no lo gia de pon ta, o in cre men to à
pro du ção de ali men tos, o au men to da ex por ta ção de
ser vi ços atra vés do se tor de tu ris mo, a pro du ção de
re mé di os com o apro ve i ta men to da bi o di ver si da de
ama zô ni ca, tudo isso sem qual quer pro ble ma de ofer-
ta de ener gia, con si de ran do que já so mos ex por ta do -
res des se in su mo bá si co para ou tras re giões do País.
Para que isso acon te ça, bas ta que nós, ama zô ni das,
nas ci dos e re si den tes na re gião, nos una mos, sem
dis tin ção de oci den tal ou ori en tal, mos tran do essa
ver da de aos bra si le i ros de ou tras re giões. Uni dos te-
re mos ma i or for ça po lí ti ca e téc ni ca pois am pli a re mos 
quan ti ta ti va men te e qua li ta ti va men te o nos so con tin -
gen te de go ver nan tes es ta du a is, de par la men ta res
mu ni ci pa is, es ta du a is e fe de ra is e da nos sa eli te téc-
ni ca, in clu si ve a con cen tra da em nos sas uni ver si da -
des.

Se gun do o ama zo nen se Artur Cé sar Reis, a co-
lo ni za ção da Ama zô nia foi re a li za da pelo tri pé: co lo -
no, mis si o ná rio e sol da do. De fato, a ação mi li tar atra-
ves sou os sé cu los co la bo ran do no de se nho das nos-
sas fron te i ras ama zô ni cas, com a par ti ci pa ção efe ti va 
da di plo ma cia bra si le i ra, so bre tu do na ar bi tra gem dos
ca sos do Ama pá, pela Fran ça e de Ro ra i ma, pela
Ingla ter ra. A ver da de é que os mi li ta res sem pre es ti -
ve ram pre sen tes na ocu pa ção da que le ter ri tó rio e
suas pre o cu pa ções nes se sen ti do fo ram de ci si vas
para a ins ti tu i ção da Zona Fran ca de Ma na us, pro je to
que me re ce o res pe i to e os elo gi os de todo o Bra sil
tan to pela ma ne i ra como foi ad mi nis tra da como pe los
evi den tes re sul ta dos po si ti vos já al can ça dos. Como
in di ca dor do seu êxi to po de mos mos trar o cré di to que
tem me re ci do de in ves ti do res na ci o na is e es tran ge i -
ros que pro pi ci a ram, nos úl ti mos 3 anos, a apro va ção
de 579 pro je tos in dus tri a is, pre ven do um in ves ti men to 
to tal de 9,673 mi lhões de dó la res ame ri ca nos. Cabe
des ta car, tam bém, que a po lí ti ca de in cen ti vos do
Pólo Indus tri al de Ma na us – PIM, atra iu para a re gião
mar cas mun di a is como HONDA, GILLETTE,
PHILIPS, COCA-COLA, XEROX, PANASONIC,
SEMP TOSHIBA, SONY, HARLEY DAVIDSON, en tre
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ou tras. Esse re sul ta do mos tra que o mo de lo foi ca paz
de es ta be le cer vín cu los im por tan tes com o res tan te
do mun do, o qual, mes mo numa eco no mia glo ba li za -
da, pas sou uma cre di bi li da de evi den te aos in ves ti do -
res, o pon to de eles te rem apos ta do seus ca pi ta is na
re gião, am pli an do, so bre ma ne i ra, o nos so es to que de
ca pi tal fixo, mu i to im por tan te para o pro ces so de sen -
vol vi men tis ta re gi o nal.

Nes ta opor tu ni da de em que fes te ja mos os 35
anos da Zona Fran ca de Ma na us é im por tan te lem-
brar, tam bém, a efe ti va con tri bu i ção para a ins ti tu i ção
e con cre ti za ção des se pro je to da par te do povo ama-
zo nen se atra vés de suas li de ran ças téc ni cas, tra ba -
lha do ras em pre sa ri a is e po lí ti cas, en tre as qua is cito
o meu pre za do ami go, se na dor Ber nar do Ca bral, cujo
tra ba lho na Cons ti tu in te de 1988 con se guiu in clu ir no
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, o
Arti go 40 que man tém as ca rac te rís ti ca de área de li-
vre co mér cio, de ex por ta ção e im por ta ção e de in cen -
ti vos fis ca is da Zona Fran ca de Ma na us e pror ro ga a
vi gên cia de seus in cen ti vos pelo pra zo de mais 25
anos, além dos seus 30 anos ori gi na is. Hoje po de mos 
di zer que es ta mos com ple tan do 5 anos da Zona Fran-
ca pós Ber nar do Ca bral, e, te nho cer te za, que para
essa con quis ta, con tou com a co la bo ra ção da clas se
po lí ti ca, da im pren sa, dos tra ba lha do res, dos em pre -
sá ri os e de téc ni cos da Ama zô nia, so bre tu do dos de-
di ca dos e com pe ten tes téc ni cos e ser vi do res da
SUFRAMA, os qua is que ro pres tar as mi nhas ho me -
na gens nes te mo men to, elo gi an do as ações de sen -
vol vi das por essa Agên cia de De sen vol vi men to, por
es ta rem em per fe i ta con so nân cia com o Pla no Plu ri a -
nu al 2000-2003 do Go ver no Fe de ral, nor te a das pe las 
di re tri zes e ob je ti vos ins ti tu í dos no seu Pla ne ja men to
Estra té gi co e, di men si o na das sob os se guin tes pi la -
res es tra té gi cos: tec no lo gia, in ser ção in ter na ci o nal
com pe ti ti va, de sen vol vi men to sus ten tá vel lo cal, atra-
ção de in ves ti men tos, lo gís ti ca e de sen vol vi men to
ins ti tu ci o nal. Impor tan te, tam bém, sa ber que a
SUFRAMA tem cons ciên cia da im por tân cia es tra té gi -
ca que re pre sen ta para o mo de lo e o es ta be le ci men to 
de pro ces sos de ab sor ção tec no ló gi ca ca pa zes de fa-
zer, con fe rir e de sen vol ver pes qui sa e ino va ção, no
sen ti do de man ter sua com pe ti ti vi da de na eco no mia
glo ba li za da.

Como re pre sen tan te do Esta do do Pará nes te
par la men to, gos ta ria de fa lar em nome dos ama zo ni -
das da ban da ori en tal da re gião, para de i xar cla ro que
a nos sa re gião, a Ama zô nia, só po de rá ser gran de e
de sen vol vi da se o seu cres ci men to e de sen vol vi men -
to se de rem por in te i ro, ra zão pela qual en ten do que
os in te res ses de sen vol vi men tis tas da Ama zô nia Oci-

den tal são, tam bém, in te res ses da Ama zô nia Ori en tal 
e o in ver so deve ser, tam bém, ver da de i ro, pois so-
men te uni dos em tor no de uma só Ama zô nia se re mos 
bas tan te for tes para con se guir atin gir os nos sos ob je -
ti vos. Como exem plo, pos so afir mar que a nos sa re-
gião como um todo e su pe ra vi tá ria em ter mos de Ba-
lan ça Co mer ci al, uma vez que os sal dos po si ti vos do
Ama pá e do Pará são su fi ci en tes para fi nan ci ar as im-
por ta ções do res tan te da re gião. So men te o Meu
Esta do do Pará con tri bui com um su pe rá vit su pe ri or a
2 bi lhões de dó la res ame ri ca nos. 

Pa ra béns ir mãos do Ama zo nas, pa ra béns ir-
mãos do Acre, de Ron dô nia, de Ro ra i ma e do Ama pá, 
Esta dos be ne fi ci a dos pe los in cen ti vos ad mi nis tra dos
pela SUFRAMA.

Era o que ti nha a di zer Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go-
ver no.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Se rei bre ve,
Sr. Pre si den te.

Eu não po de ria de i xar de me ma ni fes tar, como
ama zô ni da, re pre sen tan te do Esta do de Ro ra i ma, e
tam bém pela Li de ran ça do Go ver no e pelo meu Par ti -
do, o PSDB, nes ta ses são tão im por tan te.

Não vou re pe tir as con quis tas da Zona Fran ca
ou da Su fra ma, pois os ora do res que me an te ce de -
ram já o fi ze ram com bri lhan tis mo, mas eu gos ta ria de
mar car al gu mas po si ções que con si de ro im por tan tes.

A cada dia que pas sa, a Su fra ma ga nha um pa-
pel mais pre pon de ran te para o de sen vol vi men to da
Ama zô nia. Não te nho dú vi da dis so. Nes te Go ver no,
avan ça mos com o Si vam, com a ocu pa ção e a dis cus -
são am bi en tal. E, cada vez que se dis cu te pre ser va -
ção am bi en tal, au to de sen vol vi men to sus ten ta do,
mais res pon sa bi li da de para com a Ama zô nia; re for -
ça-se tam bém o pa pel fun da men tal da Su fra ma como
a prin ci pal agên cia de de sen vol vi men to da Re gião.

O pa pel da Su fra ma se re for ça nes te ani ver sá -
rio, em ra zão da com pe tên cia de seus téc ni cos e dos
seus di ri gen tes. Des ta co a con du ção fir me do Dr. Ozi-
as Mon te i ro Ro dri gues, que tão bem tem di ri gi do os
des ti nos do ór gão. Pa ra be ni zo, em nome da Li de ran -
ça do Go ver no, a Su fra ma por to das as con quis tas e
pelo pa pel que tem exer ci do no ce ná rio do País. Re-
gis tro, ain da, em nome do Go ver no, em meu nome
pró prio, em nome do nos so Par ti do, em nome do Mi-
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nis tro Arthur Vir gí lio, tam bém do PSDB, que es te ve
nes ta ses são, o com pro mis so do Go ver no e do PSDB
em man ter as con quis tas da Su fra ma e da Zona Fran-
ca de Ma na us.

A Zona Fran ca de Ma na us, hoje, é uma con quis -
ta, não de Ma na us ou da Ama zô nia, mas de to dos os
bra si le i ros. Ela in du ziu a uma ocu pa ção di fe ren ci a da
da Ama zô nia, com res pon sa bi li da de e isso pre ci sa
ser exal ta do, apo i a do e am pli a do.

To dos nós es ta re mos cer ran do fi le i ras com a
Su fra ma para que ela pos sa, cada vez mais, am pli ar o
seu es pec tro de atu a ção e, mais do que isso, con quis -
tar o es pa ço, re no van do ain da mais as con quis tas da
Zona Fran ca e de to dos os po vos da Ama zô nia.

O meu Esta do de Ro ra i ma tem sido mu i to be ne -
fi ci a do pela Su fra ma, tem re ce bi do ca ri nho, com pro -
mis so e uma pers pec ti va de re a li za ções mu i to gran-
de, as sim como tam bém ou tros Esta dos, por que esse
tem sido o com pro mis so des sa ins ti tu i ção. 

Encer ro mi nhas pa la vras, pa ra be ni zan do o Dr.
Ozi as Mon te i ro, to dos os ser vi do res e téc ni cos da Su-
fra ma e re gis tran do que a Su fra ma pode es tar cer ta
de que, nes ta Casa, pode con tar não só com os Se na -
do res da Ama zô nia para de fen dê-la, mas com to dos
os Se na do res que ti ve rem com pro mis so com o Bra sil, 
que são a uni da de e a una ni mi da de des ta Casa.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. (Pal mas!)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ilus tre Sr.

Ozi as Mon te i ro Ro dri gues, Pre si den te da Su fra ma,
Exmº Sr. Lu pér cio Ra mos, dig nís si mo Pre si den te da
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Ama zo nas, au to ri -
da des pre sen tes, Srªs e Srs. Se na do res, em mar ço de
1996, exer ci uma das ta re fas mais ár du as e di fí ce is re a -
li za das por mim aqui no Se na do da Re pú bli ca, jus ta -
men te re la tan do um pro je to de con te ú do al ta men te po-
lê mi co pelo que en cer ra va na que le mo men to.

Escre vi no meu re la tó rio que a Ama zô nia re pre -
sen ta – di zia eu em mar ço de 1996 e re pi to hoje –
mais de 60% do ter ri tó rio do País; está na Ama zô nia a
ma i or re ser va mun di al de água doce, o ma i or acer vo
de bi o di ver si da de do Pla ne ta, cer ca de um ter ço das
flo res tas tro pi ca is do mun do e um vo lu me ines ti má vel
de ri que zas mi ne ra is. Cer ca de 12% da po pu la ção
bra si le i ra vi vem nes sa re gião, dis tri bu í das de for ma
ex tre ma men te de si gual, so bre um ter ri tó rio em que
exis tem enor mes va zi os, com ba i xís si mos ín di ces de
den si da de po pu la ci o nal. Sua ren da e con di ções de
vida são, em mé dia, mu i to ba i xas, ape sar do enor me
po ten ci al da re gião.

Eu di zia mais, que a Re gião era, como ain da
hoje é, vis ta na ci o nal e in ter na ci o nal men te como ten-

do uma res pon sa bi li da de es tra té gi ca para a pre ser -
va ção ou a de gra da ção do equi lí brio am bi en tal, do cli-
ma e da bi o di ver si da de do Pla ne ta.

Na que la oca sião, quan do re la ta va um pe di do de
em prés ti mo de R$1,4 bi lhão, do mi na do pelo sen ti -
men to cí vi co de bra si li da de, da ne ces si da de que tí-
nha mos, fi ca va in dig na do, como in dig na do sou até
hoje, pelo des co nhe ci men to que o Bra sil tem das ver-
da de i ras po ten ci a li da des des sa Re gião. Por tan to, em
de fe sa da so be ra nia na ci o nal, eu di zia que nós só tí-
nha mos con di ções de de fen der os ver da de i ros in te -
res ses da Ama zô nia, do ter ri tó rio bra si le i ro, des se po-
ten ci al imen so de ri que za e ain da em de fe sa dos di re -
i tos hu ma nos, com a fi na li da de de as se gu rar me lho -
res con di ções de vida a to dos os bra si le i ros que vi-
vem na Ama zô nia, se cons tru ís se mos ra pi da men te
um pro je to na ci o nal para o de sen vol vi men to
auto-sus ten ta do da Ama zô nia.

O que vejo eu aqui em meio a es sas co me mo ra -
ções de 35 anos da Zona Fran ca de Ma na us, Sr. Pre-
si den te da Su fra ma? Não só mo ti vo de ale gria e de
fes ta pelo mu i to que foi re a li za do em fa vor des sa Re-
gião, por aque les bra si le i ros que acre di tam nela e de-
po si tam con fi an ça nela, mas vejo que esta fes ta de
co me mo ra ção tam bém se trans for ma num ple i to,
para usar me lhor a ter mi no lo gia, de re i vin di ca ções,
não só para a con ti nu i da de da Zona Fran ca de Ma na -
us, que co me mo ra mos e fes te ja mos aqui, em pre sen -
ça das mais di ver sas au to ri da des, em pre sen ça dos
meus co le gas Se na do res, des ta can do a Ban ca da da
Ama zô ni ca, a co me çar por Gil ber to Mes tri nho, sen ta -
do a mi nha fren te; Jef fer son Pé res; Ber nar do Ca bral,
que se en con tra em mis são ofi ci al; Mo za ril do Ca val -
can ti, sen ta do ao meu lado; Se bas tião Ro cha, que re-
i vin di ca tam bém a in clu são do Ama pá nes sa luta por
dias me lho res pelo nos so País; Mar lu ce Pin to, gran de 
guer re i ra; Na bor Jú ni or, ex-Go ver na dor do Acre; e
tan tos quan tos aqui se pro nun ci a ram nes sa efe mé ri -
de. Vejo que con ti nua de pé a ne ces si da de im pe ri o sa
de man ter mos viva essa cha ma e, mais do que isso,
sus ten tar mos um pla no ge nu i na men te na ci o nal em
de fe sa de toda essa re gião bra si le i ra.

É as sim que vi e que vejo esta ses são de hoje.
Alcan ça mos gran des pro gres sos já aqui men ci o na -
dos, mas ha ve re mos de con quis tar mu i to mais.

Não sei se al gum dos ora do res que me an te ce -
de ram re fe ri ram-se à ne ces si da de im pe ri o sa – que
eu sin ce ra men te sin to – de con ser var mos aque la re-
gião para o Bra sil que nós que re mos, por que te nho
re ce io por aqui lo que está acon te cen do na re gião
ama zô ni ca.
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Se não fa la ram hoje, fa la ram on tem ou fa la ram
an te on tem, ou des de de que che ga ram ao Se na do da
Re pú bli ca. Te nho ou vi do as vo zes dos Se na do res
que acre di tam na re gião ama zô ni ca, em de fe sa da
nos sa so be ra nia e da qui lo que é nos so. Sa ú do-os,
pois. Jun to a mi nha voz às vo zes to das que aqui se
pro nun ci a ram, na cer te za de que é pro cu ran do le var
o de sen vol vi men to para o in te ri or do Bra sil, inós pi to
em mu i tos lu ga res, que ha ve re mos de ter uma pá tria
me nos de si gual, mais jus ta e mais hu ma na.

Re ce bam to dos os ama zo nen ses – se o ter mo
está cer to –, ou os ama zô ni das, como que rem ou tros, 
o abra ço mais sin ce ro da Pre si dên cia do Se na do. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes de
sus pen der a ses são para os cum pri men tos, a Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re a li zou, na ma nhã
de hoje, uma re u nião com to dos os Lí de res par ti dá ri -
os e com o Lí der do Go ver no, no ga bi ne te da Pre si -
dên cia, para tra tar de as sun tos de in te res se ge ral do
Se na do Fe de ral, in clu si ve da nos sa Ordem do Dia.
Foi una ni me men te apro va da a pro pos ta des ta Pre si -
dên cia de que de ve mos re a li zar, ain da hoje, uma ses-
são de li be ra ti va ex tra or di ná ria des ti na da à vo ta ção
das ma té ri as cons tan tes da pa u ta da pre sen te ses-
são. E fa re mos tan tas ses sões ex tra or di ná ri as quan-
tas fo rem ne ces sá ri as, a par tir de ama nhã, para atu a -
li zar mos as de li be ra ções do Se na do. 

Nes se sen ti do, con vo co ses são de li be ra ti va ex-
tra or di ná ria da Casa a re a li zar-se hoje, às 19 ho ras e
30 mi nu tos, com a mes ma Ordem do Dia des ta ses-
são de li be ra ti va or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está sus-
pen sa a ses são para os cum pri men tos.

(Sus pen sa às 16 ho ras e 32 mi nu tos, a ses são é
re a ber ta às 16 ho ras e 42 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, de cla ro re a ber ta a ses são.

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 95, DE 2002
(Nº 169/2002, na ori gem)

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

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 9º, §

2º, da Lei nº 9.984, de 17 de ju lho de 2000, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as pro pos ta de in di -
ca ção da Se nho ra Dil ma Seli Pena Pe re i ra, para exer-
cer o car go de Di re to ra da Agên cia Na ci o nal de
Águas, na vaga do Se nhor La u ro Sér gio de Fi gue i re -
do.

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Cur ri cu lum Vi tae

Dil ma Seli Pena Pe re i ra

Re su mo
Mes tre em Admi nis tra ção Pú bli ca, pela Esco la

de Admi nis tra ção de Empre sas, da Fun da ção Ge tú lio
Var gas. Geó gra fa, pela UNB. Téc ni ca em Pla ne ja -
men to e Pes qui sa do Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi -
ca Apli ca da – IPEA, des de 1977.

Exer ceu os se guin tes car gos na Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral:

Co or de na do ra Adjun ta do Pro gra ma Na ci o nal
de Apo io às Ci da des de Por te Mé dio
(IPEA/SEPLAN-PR); des de 1985 de di co-se ao pla ne -
ja men to e a exe cu ção de Pro gra mas e Pro je tos Fe de -
ra is na área de Sa ne a men to Bá si co: co or de na do ra
téc ni ca do Pro je to Na ci o nal de Sa ne a men to Ru-
ral,(IPEA, 1986/1989); co or de na do ra de Sa ne a men to 
do De par ta men to Na ci o nal de Pla ne ja men to e Ava li a -
ção do Mi nis té rio da Eco no mia, Fa zen da e Pla ne ja -
men to, res pon sá vel pela ela bo ra ção do ca pí tu lo de
Sa ne a men to no Pri me i ro Pla no Plu ri a nu al de Inves ti -
men tos; co or de na do ra do Pro gra ma de Mo der ni za -
ção do Se tor de Sa ne a men to, fi nan ci a do pelo Ban co
Mun di al.

Di re to ra de Sa ne a men to da Se cre ta ria de Po lí ti -
ca Urba na do Mi nis té rio do Pla ne ja men to e Orça men -
to, du ran te o Pri me i ro Man da to do Pre si den -
te(1995-1999). Nes te pe río do co or de nou a apli ca ção
de cer ca $5,3 bi lhões em pro je tos e obras de sa ne a -
men to bá si co, das fon tes FGTS, OGU-BIRD, BID e
Con tra par ti das.

Di re to ra de Inves ti men tos Estra té gi cos da Se-
cre ta ria de Pla ne ja men to e Inves ti men tos Estra té gi -
cos do Mi nis té rio do Pla ne ja men to. Orça men to e Ges-
tão, no pe río do de Ja ne i ro de 1999 a Ja ne i ro de 2001.
Res pon sá vel pela Co or de na ção da Implan ta ção do
Pro gra ma Bra sil em Ação: pelo mo ni to ra men to da im-
plan ta ção do PPA 2000/2003 (Avan ça Bra sil) e pelo
de sen vol vi men to Ge ren ci al dos 329 Ge ren tes dos
Pro gra mas in te gran tes do PPA.

Su pe rin ten den te de Ges tão de Re cur sos Hí dri -
cos da Agên cia Na ci o nal de Águas, car go que ocu pa
atu al men te. Res pon sá vel pela ela bo ra ção e im plan ta -
ção do Pro gra ma Des po lu i ção de Ba ci as Hi dro grá fi -
cas e pela im plan ta ção dos ins tru men tos ins ti tu ci o na -
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is de ges tão de re cur sos hí dri cos-Co mi tês e Agên ci as 
de Ba ci as Hi dro grá fi cas.

Res pon sá vel pela con cep ção téc ni ca e sis te ma -
ti za ção de cer ca de 35 pu bli ca ções na área de sa ne a -
men to, ten do vá ri os ar ti gos so bre este tema, pu bli ca -
dos. Par ti ci pou, como pa les tran te de cer ca de 130
Con gres sos e Se mi ná ri os, no pe río do 1995/2001.

For ma ção Pro fis si o nal
Mes tre em Admi nis tra ção Pú bli ca – Esco la de

Admi nis tra ção de Empre sas de São Pa u lo da Fun da -
ção Ge tú lio Var gas. Tese de fen di da: “Os (DES) Ca mi -
nhos da Po lí ti ca Urba na: Uma Ava li a ção dos Anos
Se ten ta”. São Pa u lo, 1987.

Di plo ma em Pla ne ja men to do De sen vol vi men to
Re gi o nal – Cen tro de Tre i na men to para o De sen vol vi -
men to Eco nô mi co – CENDEC/ILPES, 1976.

Di plo ma em Pla ne ja men to Ha bi ta ci o nal – Uni-
ver si da de de Bra si lia, De par ta men to de Arqui te tu ra,
1975.

Ba cha rel em Ge o gra fia – Uni ver si da de de Bra-
sí lia – 1971-1975.

Ati vi da des Pro fis si o na is
Su pe rin ten den te de Ges tão de Re cur sos Hí dri -

cos da Agên cia Na ci o nal de Águas, a par tir de Ja ne i ro 
de 2001.

Di re to ra de Inves ti men tos Estra té gi cos da Se-
cre tá ria de Pla ne ja men to e Inves ti men tos Estra té gi -
cos do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão, no pe río do de Ja ne i ro de 1999 a Ja ne i ro de
2001.

Di re to ra de Sa ne a men to da Se cre tá ria de Po lí ti -
ca Urba na do Mi nis té rio do Pla ne ja men to e Orça men -
to, de 1995 a 1999.

Co or de na do ra do Pro gra ma de Mo der ni za ção
do Se tor Sa ne a men to MAS-SNS – SEPURB/IPEA,
de 1992 a 1995.

Che fe de Di vi são de Sa ne a men to, do De par ta -
men to Na ci o nal de Pla ne ja men to e Ava li a ção (DNPA)
do Mi nis té rio da Eco no mia, Pla ne ja men to (MEFP), de
1990 a 1992).

Se cre tá ria-Exe cu ti va da Di re to ria Pro vi só ria do
Co mi tê da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran cis co,
cri a do em 5 de ju nho de 2001.

Re pre sen tan te (su plen te) da Agên cia Na ci o nal
de Águas, no Con se lho de Admi nis tra ção do Insti tu to
Na ci o nal de Pes qui sa e Pla ne ja men to das Águas – I –
Águas.

Ge ren te dos Pro gra mas do Avan ça Bra sil – Des-
po lu i ção de Ba ci as Hi dro grá fi cas e Nos sos Rios Pa ra -
í ba do Sul, a par tir de ou tu bro de 2001.

Téc ni co do Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Urba no e Meio Ambi en te, Co or de na do ria de Po lí ti ca e
Le gis la ção Urba na, MDU/CPLU, 1985.

Co or de na dor Adjun to da Co or de na do ria do Pro-
gra ma Na ci o nal de Apo io às Ca pi ta is e Ci da des de
Por te Mé dio – CNDU/MINTER, 1977-1981.

Téc ni co em Pla ne ja men to e Pes qui sa, Co mis -
são Na ci o nal de Re giões Me tro po li ta nas e Po lí ti ca
Urba na (CNPU). Insti tu to de Pla ne ja men to Eco nô mi -
co e So ci al (IPEA), da Se cre ta ria de Pla ne ja men to e
Co or de na ção da Pre si dên cia da Re pú bli ca —
SEPLAN/CNPu, 1977-1979.

Ati vi da des Téc ni cas De sen vol vi das
Na Se plan/CNPU – par ti ci pou da ela bo ra ção e

im plan ta ção da Po lí ti ca de De sen vol vi men to Urba no;
ela bo ra ção do tra ba lho so bre Re giões Me tro po li ta nas 
do Bra sil (sis te ma ti za ção de da dos e das pro pos tas
ori gi na is dos Pla nos Me tro po li ta nos de De sen vol vi -
men to);

Par ti ci pa ção na ela bo ra ção da pri me i ra ver são
da Lei de De sen vol vi men to Urba no; in te gran te do
Gru po de Estu dos (CNPU/SEPLAN e
GTZ/ALEMANHA) so bre a or ga ni za ção ter ri to ri al bra-
si le i ra; ela bo ra ção da pro pos ta de pro gra ma ção de in-
ves ti men tos – Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to
Urba no, para o Pro gra ma de Apo io às Ca pi ta is e Ci-
da des de Por te Mé dio; acom pa nha men to e ava li a ção
dos Pro gra mas de Inves ti men tos em 140 Ca pi ta is e
Ci da des de Por te Mé dio; pre pa ra ção de do cu men tos
téc ni cos, es tu dos e pa re ce res.

No MINTER/CNPU – Co or de na ção da im plan ta -
ção e acom pa nha men to e ava li a ção do Pro gra ma de
Apo io às Ca pi ta is e Ci da des de Por te Mé dio; par ti ci -
pa ção da ela bo ra ção do Pro je to de Lei nº 775/83, Lei
de De sen vol vi men to Urba no; mon ta gem de se mi ná ri -
os de ava li a ção das Po lí ti cas Re gi o na is de De sen vol -
vi men to Urba no; par ti ci pa ção da equi pe res pon sá vel
pela pro pos ta de Po lí ti ca Urba na da Nova Re pú bli ca;
par ti ci pa ção do tra ba lho de re es tru tu ra ção do Con se -
lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Urba no; pre pa ra -
ção de do cu men tos téc ni cos, es tu dos e pa re ce res.

No IPEA/PNSR – con cep ção e ela bo ra ção da
or ga ni za ção e fun ci o na men to do PNSR (con vê ni os,
ins tru ções nor ma ti vas, flu xos fi nan ce i ros e de in for -
ma ção, etc.); par ti ci pa ção na ela bo ra ção do con vê nio
UNIÃO-Orga ni za ção Pan-Ame ri ca na de Sa ú de 0
OPAS, para apo io ao PNSR; or ga ni za ção e ela bo ra -
ção da pa u ta das re u niões do Co mi tê Inter mi nis te ri al
de Sa ne a men to Ru ral; pre pa ra ção de ter mos para a
con tra ta ção de es tu dos e pes qui sas so bre as pec tos
es pe cí fi cos (ins ti tu ci o nal, eco nô mi co-fi nan ce i ro, par-
ti ci pa ção da co mu ni da de, etc.) e sa ne a men to ru ral;
ela bo ra ção do Ter mo de Re fe rên cia e Pla no de Ope-
ra ção para pre pa ra ção dos Pro gra mas Esta du a is de
Sa ne a men to Ru ral; ela bo ra ção e sis te ma ti za ção de
do cu men tos so bre di ag nós ti co da si tu a ção atu al em
sa ne a men to ru ral e so bre pro pos ta pre li mi nar da
ação de Go ver no nes te se tor; con cep ção, pla ne ja -
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men to e co or de na ção téc ni ca da Sé rie Sa ne a men to
Ru ral, pu bli ca do em 7 vo lu mes.

No MEFP/DNPA – Ela bo ra ção e con so li da ção
da Pro pos ta de Sa ne a men to Bá si co nos Instru men -
tos de Pla ne ja men to (Pla no-Plu ri a nu al de Inves ti -
men tos) e Orça men to Ge ral da União; acom pa nha -
men to e ava li a ção das ações de sa ne a men to de sen -
vol vi das pe los ór gãos fe de ra is do se tor; pre pa ra ção
de pa re ce res so bre so li ci ta ções de fi nan ci a men tos
ex ter nos (COFIEX); ela bo ra ção de di ag nós ti cos e
pes qui sas so bre o se tor de sa ne a men to.

No IPEA (pe río do 1993/1995) 0 Con cep ção e
co or de na ção do Pro gra ma de Mo der ni za ção do Se tor 
de Sa ne a men to – PMSS, ob je to do Con tra to de
Emprés ti mo com o Ban co Mun di al nº 3.442-BR.

No DESAN/SEPURB – Di re to ra do De par ta -
men to de Sa ne a men to da Se cre ta ria de Po lí ti ca
Urba na, ór gão do Mi nis té rio do Pla ne ja men to e Orça-
men to. Res pon sá vel pela con cep ção e im ple men ta -
ção dos se guin tes pro gra mas: I) Vi san do a mo der ni -
za ção e re es tru tu ra ção do se tor sa ne a men to: i)
Pró-Sa ne a men to, ii) PMSS I e II – Pro gra ma de Mo-
der ni za ção do Se tor Sa ne a men to, iii) PQA – Pro je to
Qu a li da de das Águas e Con tro le da Po lu i ção Hí dri ca,
iv) PNCDA – Pro gra ma Na ci o nal de Com ba te ao Des-
per dí cio, v) Pro gra ma de apo io à Ges tão do Sis te ma
de Co le ta e Dis po si ção de Re sí du os Só li dos –
PROGEST, vi) PCEAP — Pro gra ma de Ca pa ci ta ção
em Ela bo ra ção e Aná li se de Pro je tos, vii) FCP/SAN –
Pro gra ma de Fi nan ci a men to a Con ces si o ná ri as Pri-
va das de Sa ne a men to; II) Vi san do à re du ção das de-
si gual da des so ci o e co nô mi ca: i)PASS/OGU – Pro gra -
ma de Ação So ci al em Sa ne a men to, ii)PASS/BID —
Pro gra ma de Ação So ci al em Sa ne a men to, iii)
PASS/CS – Pro gra ma de Ação So ci al em Sa ne a men -
to/Co mu ni da de So li dá ria, iv) PROSANEAR – Assis-
tên cia Téc ni ca, v) PROSEGE – Pro gra ma de Ação
So ci al em Sa ne a men to. Por meio des tes pro gra mas
fo ram in ves ti dos no se tor, no pe río do, cer ca de R$5,3
bi lhões e, apro va das 7 (sete) car tas con sul tas, jun to à
Co fi ex, para fi nan ci a men to ex ter no ao se tor, jun to ao
BID, BIRD e OECF.

Na SPI/MP – Di re to ra de Inves ti men tos Estra té -
gi cos da Se cre ta ria de Pla ne ja men to e Inves ti men tos
Estra té gi cos do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça-
men to e Ges tão, no pe río do de Ja ne i ro de 1999 a Ja-
ne i ro de 2001. Res pon sá vel pela Co or de na ção da
Implan ta ção do

Pro gra ma Bra sil em Ação, pelo mo ni to ra men to
da im plan ta ção do PPA 2000/2003 (Avan ça Bra sil) e
pelo de sen vol vi men to Ge ren ci al dos 329 Ge ren tes
dos Pro gra mas in te gran tes do PPA.

Na SGR/ANA – Su pe rin ten den te de Ges tão de
Re cur sos Hí dri cos, res pon sá vel pela ela bo ra ção e
im plan ta ção do Pro gra ma de Des po lu i ção de Ba ci as

Hi dro grá fi cas, in te gran te do Avan ça Bra sil; pela im-
plan ta ção dos ins tru men tos ins ti tu ci o na is de ges tão
de re cur sos hí dri cos – Co mi tês e Agên ci as de Ba ci as
e pela cri a ção de am bi en te fa vo rá vel à ges tão in te gra -
da dos re cur sos hí dri cos.

Con cep ção Téc ni ca e Sis te ma ti za ção para Pu-
bli ca ção dos Se guin tes Do cu men tos:

Sé rie Pro je to Lo cal de Sa ne a men to Ru ral (7 vo-
lu mes), Bra sí lia, 1989 e 1990:

Vo lu me 1: A Inte gra ção da Enge nha ria com o
So ci al

Eco nô mi co Fi nan ce i ro – 1989, 148 p.
Vo lu me 2: Ba ses para For mu la ção de Po lí ti cas e

Pro gra mas em Sa ne a men to Ru ral –1989, 100 p.
Vo lu me 3: Sub sí dio para Ela bo ra ção de Pro gra -

mas Esta du a is de Sa ne a men to Ru ral – 1989, 66 p.
Vo lu me 4: Fun da men tos Con ce i tu a is e Me to do -

ló gi cos
Edu ca ção em Sa ne a men to Ru ral – 1990, 100 p.
Vo lu me 5: Sub sí di os Me to do ló gi cos para a Prá-

ti ca da Edu ca ção e Par ti ci pa ção em Sa ne a men to Ru-
ral – 1990, 194 p.

Vo lu me 6: Sub sí dio para a Dis cus são da Qu es -
tão Ta ri fá ria em Sa ne a men to Ru ral – 1990.

Vo lu me 7: Mo de lo Com pu ta ci o nal para pro gra ma -
ção Fi nan ce i ra em Sa ne a men to Ru ral – 1989, 106 p.
Sé rie Mo der ni za ção do Se tor Sa ne a men to (15 vo lu -
mes), Bra sí lia, 1996 e 1998:

Vo lu me 1: Fun da men tos e Pro pos tas de Orde-
na men to Insti tu ci o nal – 1996, 336p.

Vo lu me 2: Novo Mo de lo de Fi nan ci a men to para
o Se tor Sa ne a men to – 1996, 204p.

Vo lu me 3: Fle xi bi li za ção Insti tu ci o nal da Pres ta -
ção de Ser vi ços de Sa ne a men to – 1996, 190p.

Vo lu me 4: De man da, Ofer ta e Ne ces si da des
dos Ser vi ços de Sa ne a men to – 1996, 220p.

Vo lu me 5: Pro pos ta de Re gu la ção da Pres ta ção
de Ser vi ços de Sa ne a men to – 1996, 168p.

Vo lu me 6: Re gu la ção da Pres ta ção de Ser vi ços
de Sa ne a men to – 1996, 278p.

Vo lu me 7: Di ag nós ti co do Se tor Sa ne a men to:
Estu do Eco nô mi co e Fi nan ce i ro – 1996, 251p.

Vo lu me 8: Ava li a ção Con tin gen te em Pro je tos
de Abas te ci men to de Água – 1996, 122p.

Vo lu me 10: Re or de na men to Insti tu ci o nal do Se-
tor Sa ne a men to 1998, 140p.

Vo lu me 11: Pro pos ta Me to do ló gi ca de Clas si fi -
ca ção e Ava li a ção Ambi en tal de Pro je tos de Sa ne a -
men to – 1998, 85p.

Vo lu me 12: Di re tri zes e Pro ce di men tos para Re-
as sen ta men tos in vo lun tá ri os de Fa mí li as em Pro je tos 
de Sa ne a men to – 1998, 51p.
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Vo lu me 13: Me to do lo gia de Ava li a ção Eco nô mi -
ca e Fi nan ce i ra de Pro je tos – A Expe riên cia do PMSS
II – 1998, 242p.

Vo lu me 14: Me to do lo gia de Ava li a ção Eco nô mi -
ca e Fi nan ce i ra do Pres ta dor de Ser vi ços de Sa ne a -
men to Pro je tos – A Expe riên cia do PMSS II, 1998,

Vo lu me 15: Re sí du os Só li dos: Pro pos tas de
Instru men tos Eco nô mi cos Ambi en ta is — 1998, 146p.

PEREIRA, Dil ma (Co la bo ra do ra) — Sis te ma
Na ci o nal de Infor ma ções em Sa ne a men to — SNIS (3
vo lu mes) — MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO, Se cre ta ria de Po lí ti ca Urba na, Bra sí -
lia, 1997 e 1998.

PEREIRA, Dil ma (Co-au to ria) — Po lí ti ca na ci o -
nal de Sa ne a men to — MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, Se cre ta ria de
Po lí ti ca Urba na, Bra sí lia — 1997, 40p.

Arti gos e Li vros Pu bli ca dos
PEREIRA, Dil ma; BALTAR, Luiz;

EMERECIANO, Emer son; ABICALIL, Mar cos —
Instru men tos para a Re gu la ção e o Con tro le da Pres-
ta ção dos Ser vi ços de Sa ne a men to - Sé rie Mo der ni -
za ção do Se tor Sa ne a men to - MPO/SEPURB, 1998.
104 p.

KELMAN, Jer son ; PEREIRA, Dil ma — É Pos sí -
vel ter rios lim pos. Va lor Eco nô mi co — Sex ta-fe i ra e
fim de se ma na — 25-3-2001

PEREIRA, Dil ma - Sa ne a men to e Re cur so Hí-
dri cos - Os de sa fi os da Inte gra ção e a Urgên cia da
Pri o ri da de, In Inter fa ces da Ges tão de Re cur sos Hí-
dri cos — De sa fi os da Lei de Água de 1997,
SRH/MMA, 2000.

PEREIRA, Dil ma - A Uni ver sa li za ção dos Ser vi -
ços de sa ne a men to: De sa fi os para a Dé ca da Atu al,
Li vro: O Bra sil no Fim do Sé cu lo: De sa fi os e Pro pos -
tas para Ação Go ver na men tal — Pu bli ca ção IPEA;

PEREIRA, Dil ma - Os De sa fi os da Uni ver sa li za -
ção dos Ser vi ços de Sa ne a men to e a Glo ba li za ção. In
Ser So ci al, UnB. 1999 (22p);

PEREIRA, Dil ma - Con cep ção e Obje ti vos do
PMSS — Re vis ta Bio/ABES, set/dez - 1994. Arti go de
Capa — Par ti ci pa ção;

PEREIRA, Dil ma - Ha bi li ta ção e Po pu la ção de
Ba i xa Ren da no DF - De par ta men to de ar qui te tu ra e
Urba nis mo da Uni ver si da de de Bra sí lia, 1975 (mi-
meo, cir cu la ção in ter na da UNB);

PEREIRA, Dil ma - Evo lu ção e Di nâ mi ca do Pro-
ces so de Urba ni za ção Bra si le i ra, apre sen ta ção no
Se mi ná rio so bre Po lí ti ca ur ba na, 1984;

PEREIRA, Dil ma - Trans for ma ção do Aglo me ra do
Urba no em Cor po Po lí ti co, EAESP/SP, 1982 (mi meo);

PEREIRA, Dil ma - Cus to / Be ne fí cio — Uma
Me to do lo gia para Aná li se de Pro je tos de Na tu re za
So ci al, EAESP / SP, 1982 (mi meo);

PEREIRA, Dil ma - Os (Dês) Ca mi nhos da Po lí ti -
ca Urba na — Uma Ava li a ção Crí ti ca dos Anos Se ten -
ta, 1987. Tese de Mes tra do. Bli bli o te ca da EAESP /
SP, IPEA, Na ci o nal;

PEREIRA, Dil ma - Ava li ção das Po lí ti cas Fe de -
ra is de De sen vol vi men to Urba no em 1991 — Ca pí tu lo 
so bre Sa ne a men to, DNPA/MEFP;

Con gres sos e Se mi ná ri os
Par ti ci pa ção em mais de 130 even tos na ci o na is

e in ter na ci o na is (se mi ná ri os, con gres sos, work shop,
fó runs, etc), como pa les tran te e de ba te do ra em as-
sun tos re la ci o na dos aos te mas: Po lí ti cas Pú bli cas de
De sen vol vi men to Urba no, Ha bi ta ção, Sa ne a men to e
Re cur sos Hí dri cos.

Da dos Pes so a is
Nome: Dil ma Seli Pena Pe re i ra
CPF: 076.215.821-20
RG: 216 219 SSP/DF
Fi li a ção: Edson Pena e Con ce i ção Bom tem po
Data de nas ci men to: 25-12-1949
Na tu ral de: Pa tos de Mi nas/MG
Esta do Ci vil: Ca sa da
Ende re ço: SHIN QI 9 Con jun to 10 Casa 23 —

CEP: 71.515-300 – Bra sí lia/DF
Fone: (61) 368-5627 / 9965-5683
Bra sí lia, 13 de mar ço de 2002. – Dil ma Seli

Pena Pe re i ra.

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra.)

AVISOS

DO MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES

Nº 22/2002, de 11 de ja ne i ro 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 5, de 2001, do Se na dor Ade mir Andra de.

Com referência ao Aviso que acaba de
ser lido, a Presidência presta os seguintes
esclarecimentos:

1) no dia 15 do cor ren te, foi o lido o
Avi so n] 180, de 13.3.2002, es cla re cen do
que o re fe ri do re que ri men to foi de vi da men te 
res pon di do, nos ter mos do Avi so nº
22/GM/MT, de 11 de ja ne i ro úl ti mo.

2) na mes ma data, ou seja, 15 do cor-
ren te, foi pro to co la do na Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa, o ori gi nal do Avi so nº 22, de
11.1.2002, com as in for ma ções e do cu men -
tos cor re la tos, que fo ram en ca mi nha das, em
có pia, ao re que ren te.

O Re que ri men to nº 5, de 2001, vai ao
Arqui vo. 
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DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Nº 265/2002, de 12 do cor ren te, so li ci tan do a
pror ro ga ção do pra zo, por mais trin ta dias, para res-
pon der o Re que ri men to nº 738, de 2001, do Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti. 

O Aviso foi encaminhado, em cópia, ao
Requerente.

O Re que ri men to fi ca rá na Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa, aguar dan do o en vio das
in for ma ções. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Expe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na -
dor Jef fer son Pé res co mu ni ca aos Srs. Mem bros da
Co mis são Mis ta de Con tro le das Ati vi da des de Inte li -
gên cia que a re u nião, an te ri or men te mar ca da para
hoje, será re a li za da ama nhã, às 15 ho ras.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço ao
Se na dor Artur da Tá vo la que per mi ta a le i tu ra do
Expe di en te, e, logo em se gui da, a pa la vra lhe será
con ce di da.

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 seguinte:

OF/GAB/I/Nº 109

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que os De pu ta -

dos Alber to Fra ga e Nair Xa vi er Lobo pas sam a in te -
grar, res pec ti va men te, na qua li da de de Ti tu lar e Su-
plen te, a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar e pro-
fe rir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.218, de 5 de se-
tem bro de 2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te
in di ca dos. Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia
pro tes tas de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu -
ta do Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será fe-
i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca que de sig nou os Srs. Se na do res
Ro ber to Fre i re e José Fo ga ça para re pre sen ta rem o
Se na do Fe de ral na 1ª Re u nião Ple ná ria do Fó rum
Inter par la men tar das Amé ri cas (FIPA), re a li za da na
ci da de do Mé xi co, no pe río do de 13 a 16 do cor ren -
te mês.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo-
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi -
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin -
tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 95, de 2001, de
au to ria do Se na dor Pa u lo Sou to, que al te ra o art. 18
da Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998, que dis põe so-
bre os pla nos e se gu ros pri va dos de as sis tên cia à sa-
ú de, para pro i bir a exi gên cia de ca u ção por par te de
seus pres ta do res de ser vi ços con tra ta dos e cre den ci -
a dos; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 190, de 2001, de
au to ria do Se na dor Luiz Pon tes, que acres cen ta dis-
po si ti vos ao art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de
1991, que dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci os da
Pre vi dên cia So ci al e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ten do sido apro va dos em apre ci a ção ter mi na ti -
va pe las Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos e de
Assun tos So ci a is, res pec ti va men te, as ma té ri as vão
à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encer-
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 76, de 2001 (nº
66/99, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a cri a -
ção de Pro gra ma de Ori en ta ção Se xu al, de Pre ven -
ção das Do en ças Se xu al men te Trans mis sí ve is e do
Uso de Dro gas; e

– Pro je to de Re so lu ção nº 5, de 2002 (apre-
sen ta do pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 110, de 2002),
que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con-
ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser
con tra ta da pelo Ban co do Nor des te do Bra sil S.A.,
no va lor equi va len te a até du zen tos e qua ren ta mi-
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to –
BID, des ti na do ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra -
ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te –
PRODETUR/NE II.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 76, de 2001,
não re ce beu emen das e será in clu í do em Ordem do
Dia opor tu na men te. 

O Pro je to de Re so lu ção nº 5, de 2002, re ce beu 
duas emen das, e re tor na à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos para exa me.

São as se guin tes as emen das re ce bi das:

02452 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

MARÇO 200260    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



EMENDAS (de ple ná rio), OFERECIDAS
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE
2002 (APRESENTADO PELA COMISSÃO
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMO
CONCLUSÃO DE SEU PARECER Nº 110,
DE 2002), QUE AUTORIZA A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL A CONCEDER
GARANTIA À OPERAÇÃO DE CRÉDITO
EXTERNO, A SER CONTRATADA PELO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A,
NO VALOR EQUIVALENTE A ATÉ
DUZENTOS E QUARENTA MILHÕES DE
DÓLARES DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA, COM O BANCO DOS ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA, COM O BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVI-
MENTO – BID, DESTINADO AO FINANCIA-
MENTO PARCIAL DO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO
NORDESTE – PRODETUR/NE II.

EMENDA Nº 1-PLEN

Acres cen te-se o se guin te art. 3º ao Pro je to de
Re so lu ção nº 5, de 2002, re nu me ran do-se os de ma is.

”Art. 3º Dos re cur sos alo ca dos no Pro-
de tur/NE II, em face des ta au to ri za ção, pelo
me nos 50% (cin qüen ta por cen to) de ve rão
ser dis tri bu í dos igua li ta ri a men te en tre to dos
os es ta dos que in te gram o Pla no do De sen -
vol vi men to do Nor des te, con for me art. 2º da
Me di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de 24 de
agos to de 2001.“

Jus ti fi ca ção

No mo men to em que vem a apre ci a ção des ta
Casa o pe di do de au to ri za ção para a ope ra ção de
cré di to, e con ces são de ga ran tia da União para essa
ope ra ção, des ti na da a fi nan ci ar a se gun da eta pa do
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo da Re gião
Nor des te, é in dis pen sá vel fa zer uma aná li se prá ti ca
do re fe ri do pro gra ma, a fim de ve ri fi car a dis tri bu i ção
dos re cur sos alo ca dos em face de sua prin ci pal fon te
de fi nan ci a men to e se este pro gra ma está vo ca ci o na -
do a al can çar o seu ob je ti vo pri mor di al, qual seja, re-
pre sen tar es tí mu lo ao in ves ti men to com vis tas à re du -
ção das de si gual da des re gi o na is.

Para tan to, de sen vol vi uma pes qui sa no site do
BNB/Pro de tur de onde ex traí os da dos que, ane xa dos 
a esta emen da, in te gra-a como ele men to in for ma ti vo.

Pre li mi nar men te, ne ces sá rio se faz lem brar que
por for ça da Lei nº 9.690, de 15 de ju lho de 1998, os
mu ni cí pi os do Esta do do Espí ri to San to e mu ni cí pi os
de Mi nas Ge ra is pas sa ram a in te grar a área de atu a -

ção da Su de ne, ou seja, por si mi li tu de de con di ções
cli má ti cas, de re le vo e ve ge ta ção e prin ci pal men te
por in di ca do res só ci o e co nô mi cos, são con si de ra dos
como in te gran tes da re gião nor des te.

Esta re a li da de está, hoje, con so li da da e am pli a -
da con for me se ve ri fi ca o art. 2º da Me di da Pro vi só ria
nº 2156-5, de 24 de agos to de 2001, que ”cria a Agên-
cia de De sen vol vi men to do Nor des te – ADENE, ex tin -
gue a Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do Nor-
des te – SUDENE, e dá ou tras pro vi dên ci as.“, já que
es ten deu-se aque le en qua dra men to para todo o
Esta do do Espí ri to San to.

A pri me i ra sur pre sa – ne ga ti va – ao vi si tar o re-
fe ri do site, foi a au sên cia do Esta do do Espí ri to San to
na pá gi na de apre sen ta ção do Pro de tur/NE. Mi nas lá
está, mas so men te como uma ja ne la iner te, mor ta, já
que ne nhum pro je to das Ge ra is foi con tem pla do.

É in ques ti o ná vel a im por tân cia dos in ves ti men -
tos de cor ren tes des se pro gra ma para a re du ção das
de si gual da des re gi o na is e me lho ria das con di ções de
vida da po pu la ção be ne fi ci a da de que são exem plos:
a ge ra ção de 1.119.215 em pre gos di re tos e ou tros
1.448.277 in di re tos; a im plan ta ção de es go ta men to
sa ni tá rio e abas te ci men to de água be ne fi ci an do 647
mil ha bi tan tes; a im plan ta ção e me lho ria de 642 Km
de ro do vi as; e o fato de a sua per for man ce ter in du zi -
do essa se gun da eta pa do pro gra ma, com apor te de
mais US$480 mi lhões de dó la res, sen do US$240 mi-
lhões de cor ren te da ope ra ção que ora se ana li sa e
ou tro tan to de con tra par ti da.

Não se pode per der de vis ta que es tão en tre os
ob je ti vos da Fe de ra ção a er ra di ca ção da po bre za e
da mar gi na li za ção e a re du ção das de si gual da des so-
ci a is e re gi o na is – art. 3º, III. Daí o por quê de ser inad-
mis sí vel que a ope ra ção de cré di to que con tou com o
aval da União, au to ri za da pela Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 71, de 1994, não te nha con tem pla do os
mu ni cí pi os do Espí ri to San to e de Mi nas Ge ra is in clu í -
dos na área de atu a ção da Su de ne, hoje Ade ne, e de
se en con trar tan ta dis tor ção na dis tri bu i ção dos re cur -
sos, mes mo en tre os es ta dos nor des ti nos. Enquan to
a ma i o ria re ce beu in ves ti men tos na casa dos 20 mi-
lhões de dó la res, os dois he ge mô ni cos re ce be ram
nas ca sas dos 80 mi lhões e de 130 mi lhões.

Alguns apres sa da men te po de rão ar gu men tar
que a in clu são dos mu ni cí pi os do Espí ri to San to e de
Mi nas só se deu em ju lho de 1998 e por isso não te ri -
am sido con tem pla dos. Entre tan to, ain da em 1998 po-
de ria ter ha vi do con tra ta ção. Por ou tro lado, ex sur ge
com me ri di a na cla re za a de si gual da de da dis tri bu i ção 
mes mo en tre os es ta dos nor des ti nos, não en con tran -
do essa dis cri mi na ção apo io no tem po. Antes, de no ta
o po der po lí ti co da que les es ta dos que mais re ce be -
ram re cur sos.
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Assim, para as se gu rar re cur sos mí ni mos a se-
rem apli ca dos em cada um dos es ta dos que com-
põem a Re gião Nor des te e mais os Esta dos de Mi nas
Ge ra is e Espí ri to San to, apre sen to esta emen da para
es ta be le cer que do mon tan te de re cur sos do Pro de -
tur/NE II pelo me nos 50% se jam apli ca dos me di an te
dis tri bu i cão igua li tá ria en tre os es ta dos da re gião nor-
des te, in clu si ve o Espí ri to San to e Mi nas Ge ra is.

Obser ve-se que essa par ce la não en ges sa rá a
ges tão dos re cur sos, vez que per mi ti rá ao Ban co do

Nor des te ana li sar a vi a bi li da de dos pro je tos apre sen -
ta dos e as di fe ren ças en tre os di ver sos es ta dos que
com põem a re gião, des ti nan do dis cri ci o na ri a men te o
res tan te dos re cur sos, con for me a de man da.

Por es sas ra zões, peço o apo io dos meus no-
bres pa res no sen ti do da apro va ção da pre sen te
emen da.

Sala das Ses sões, Pa u lo Har tung.
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EMENDA Nº 2 – PLEN

Acres cen te-se o se guin te art. 4º ao Pro je to de
Re so lu ção nº 5, de 2002, re nu me ran do-se o ar ti go
pos te ri or.

“Art. 4º Dos recursos alocados no
Prodetur/NE II, em face desta autorização,
pelo menos 50% (cinqüenta por cento)
deverão ser distribuídos igualitariamente
entre todos os estados que integram o
Plano do Desenvolvimento do Nordeste,
conforme art. 2º da Medida Provisória nº
2.156-5, de 24 de agosto de 2001."

Jus ti fi ca ção

No mo men to em que vem a apre ci a ção des ta
Casa o pe di do de au to ri za ção para a ope ra ção de
cré di to, e con ces são de ga ran tia da União para essa
ope ra ção, des ti na da a fi nan ci ar a se gun da eta pa do
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo da Re gião
Nor des te, é in dis pen sá vel fa zer uma aná li se prá ti ca
do re fe ri do pro gra ma, a fim de ve ri fi car a dis tri bu i ção
dos re cur sos alo ca dos em fade de sua prin ci pal fon te
de fi nan ci a men to e se este pro gra ma está vo ca ci o na -
do a al can çar o seu ob je ti vo pri mor di al, qual seja, re-
pre sen tar es tí mu lo ao in ves ti men to com vis tas à re du -
ção das de si gual da des re gi o na is.

Para tan to, de sen vol vi uma pes qui sa no “site” do
BNB/Pro de tur de onde ex traí os da dos que, ane xa dos 
a esta emen da, in te gra-a como ele men to in for ma ti vo.

Pre li mi nar men te, ne ces sá rio se faz lem brar que
por for ça da Lei nº 9.690, de 15 de ju lho de 1998, os
mu ni cí pi os do Esta do do Espí ri to San to e mu ni cí pi os
de Mi nas Ge ra is pas sa ram a in te grar a área de atu a -
ção da Su de ne, ou se i ja, por si mi li tu de de con di ções
cli má ti cas, de re le vo e ve ge ta ção e prin ci pal men te
por in di ca do res so ci o e co nô mi cos, são con si de ra dos
como in te gran tes da re gião nor des te.

Esta re a li da de está, hoje, con so li da da e am pli a -
da con for me se ve ri fi ca do art. 2º da Me di da Pro vi só -
ria nº 2.156-5, de 24 de agos to de 2001, que “cria a
Agên cia de De sen vol vi men to do Nor des te – ADENE,
ex tin gue a Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do
Nor des te – SUDENE, e dá ou tras pro vi dên ci as.”, já
que es ten deu-se aque le en qua dra men to para todo o
Esta do do Espí ri to San to.

A pri me i ra sur pre sa — ne ga ti va — ao vi si tar o
re fe ri do site, foi a au sên cia do Esta do do Espí ri to San-
to na pá gi na de apre sen ta ção do Pro de tur/NE. Mi nas
lá está, mas so men te como uma ja ne la iner te, mor ta,
já que ne nhum pro je to das Ge ra is foi con tem pla do.

É in ques ti o ná vel a im por tân cia dos in ves ti men -
tos de cor ren tes des se pro gra ma para a re du ção das
de si gual da des re gi o na is e me lho ria das con di ções de

vida da po pu la ção be ne fi ci a da de que são exem plos:
a ge ra ção de 1.119.215 em pre gos di re tos e ou tros
1.448.277 in di re tos; a im plan ta ção de es go ta men to
sa ni tá rio e abas te ci men to de água be ne fi ci an do 647
mil ha bi tan tes; a im plan ta ção e me lho ria de 642 Km
de ro do vi as; e o fato de a sua per for man ce ter in du zi -
do essa se gun da eta pa do pro gra ma, com apor te de
mais US$480 mi lhões de dó la res, sen do US$240 mi-
lhões de cor ren te da ope ra ção que ora se ana li sa e
ou tro tan to de con tra par ti da.

Não se pode per der de vis ta que es tão en tre os
ob je ti vos da Fe de ra ção a er ra di ca ção da po bre za e
da mar gi na li za ção e a re du ção das de si gual da des so-
ci a is e re gi o na is — art. 30 III. Daí o por quê de ser
inad mis sí vel que a ope ra ção de cré di to que con tou
com o aval da União, au to ri za da pela Re so lu ção do
Se na do Fe de ral nº 71, de 1994,

não te nha con tem pla do os mu ni cí pi os do Espí ri -
to San to e de Mi nas Ge ra is in clu í dos na área de atu a -
ção da Su de ne, hoje Ade ne, e de se en con trar tan ta
dis tor ção na dis tri bu i ção dos re cur sos, mes mo en tre
os es ta dos nor des ti nos. Enquan to a ma i o ria re ce beu
in ves ti men tos na casa dos 20 mi lhões de dó la res, os
dois he ge mô ni cos re ce be ram nas ca sas dos 80 mi-
lhões e de 130 mi lhões.

Alguns apres sa da men te po de rão ar gu men tar
que a in clu são dos mu ni cí pi os do Espí ri to San to e de
Mi nas só se deu em ju lho de 1998 e por isso não te ri -
am sido con tem pla dos. Entre tan to, ain da em 1998 po-
de ria ter ha vi do con tra ta ção. Por ou tro lado, ex sur ge
com me ri di a na cla re za a de si gual da de da dis tri bu i ção 
mes mo en tre os es ta dos nor des ti nos, não en con tran -
do essa dis cri mi na ção apo io no tem po. Antes, de no ta
o po der po lí ti co da que les es ta dos que mais re ce be -
ram re cur sos.

Assim, para as se gu rar re cur sos mí ni mos a se-
rem apli ca dos em cada um dos es ta dos que com-
põem a Re gião Nor des te e mais os Esta dos de Mi nas
Ge ra is e Espí ri to San to, apre sen to esta emen da para
es ta be le cer que do mon tan te de re cur sos do Pro de -
tur/NE II pelo me nos 50% se jam apli ca dos me di an te
dis tri bu i ção igua li tá ria en tre os es ta dos da re gião nor-
des te, in clu si ve o Espí ri to San to e Mi nas Ge ra is.

Obser ve-se que essa par ce la não en ges sa rá a
ges tão dos re cur sos, vez que per mi ti rá ao Ban co do
Nor des te ana li sar a vi a bi li da de dos pro je tos apre sen -
ta dos e as di fe ren ças en tre os di ver sos es ta dos que
com põem a re gião, des ti nan do dis cri ci o na ri a men te o
res tan te dos re cur sos, con for me a de man da.

Por es sas ra zões, peço o apo io dos meus no-
bres pa res no sen ti do da apro va ção da pre sen te
emen da.

Sala das Ses sões, – Pa u lo Har tung.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Ofí cio nº S/9, de 2002 (nº 392/02,
na ori gem), da Câ ma ra Mu ni ci pal de Mauá (SP), en-
ca mi nhan do exem plar do Re que ri men to nº 362, de
2002, apro va do na que la Casa no úl ti mo dia 5, atra vés 
do qual so li ci ta ins ta u ra ção de Sin di cân cia para apu-
rar pos sí ve is ir re gu la ri da des na Se cre ta ria de Sa ú de,
no ta da men te no  Hos pi tal de Clí ni cas Dr. Nar di ni, da-
que le Mu ni cí pio.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos So ci a is.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pe diu

para fa lar pela or dem o Se na dor Artur da Tá vo la, a
quem con ce do a pa la vra.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
a Mesa já anun ci ou a con vo ca ção de uma ses são
hoje, às 19:30h, oca sião em que, se gun do um en ten -
di men to pro pi ci a do pela sá bia ação de V. Exª, hoje
pela ma nhã, uma vez vo ta da a ques tão da CPMF na
Câ ma ra dos De pu ta dos e en ca mi nha da aqui para
nós, es ta re mos em ple na con di ção de sus pen der a
obs tru ção e de sa nu vi ar a pa u ta dos nos sos tra ba -
lhos, ra zão pela qual ain da, e tal vez pela úl ti ma vez,
con si de ra mo-nos em obs tru ção, so li ci tan do a V. Exª
que, cons ta ta da a fal ta de quo rum, sus pen da a
Ordem do Dia, es tan do to dos a pos tos para aten der
ao que V. Exª pre ten de – como sem pre mo vi do pelo
mais alto es pí ri to pú bli co –, de à no i te vo tar mos to das
as ma té ri as que es tão na pa u ta da ses são ex tra or di -
ná ria mar ca da para às 19h30.

Agra de ço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Artur da Tá vo la, con for me a nos sa re u nião e a pró pria 
de ci são que já foi lida, re al men te a Ordem do Dia está
sus pen sa. E es pe ro que haja opor tu ni da de para essa
re u nião das 19h30, por que en ten do, como todo o Se-
na do, im pres cin dí vel a con ti nu i da de dos tra ba lhos, a
fim de que eles não se acu mu lem, pois há ma té ri as
im por tan tes para se rem de ba ti das.

Agra de ço a V. Exª.
É a se guin te a Ordem do Dia cuja apre ci a ção

fica adi a da:

– 1 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to de
dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro-
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre-
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e con-
trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

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 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção de cla ra da.

– 2 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e
ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res 
fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do Esta do
de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do
de ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão
do fe nô me no da es ti a gem, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i nal do Mo-
re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do
pela apre sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº
2, de 2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 3 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i -
nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe-
ran te a Co mis são.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 4 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 13, de 2001, que cria o car go de Se cre tá rio de
Esta do de Co mu ni ca ção de Go ver no, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Ru bem Me-
di na, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta.
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(Lida no dia 15 de mar ço úl ti mo, a ma té ria pas sa a
obs tru ir ime di a ta men te to das as de ma is de li be ra ções
le gis la ti vas da Casa até que ul ti me sua vo ta ção, cujo
pra zo acha-se es go ta do des de o dia 14 de mar ço).

– 5 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 64 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 353,

pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de ori-
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que, al-
te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro de
1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li ta res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 6 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 28, de 2002 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi-
va len te a até cem mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 7 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
 Re que ri men to nº 29, de 2002 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá,
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que
au to ri za a União a con ce der ga ran tia à ope ra ção de

cré di to ex ter no, a ser ce le bra da en tre o Ban co Na ci o nal
de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o
“Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC”, no
va lor equi va len te a até tre zen tos mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 8 –
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
20, de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu são na
Ordem do Dia do Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de
2001, que dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do
Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, de que tra ta a
Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras
pro vi dên ci as, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

Vo ta ção adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Ra di o -
clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.
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– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda. para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 12 –
PARECER Nº 76, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 76, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 4, de 2002 (nº
1.441/2001, na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car-
go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de-
cor ren te da apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 13 –
PARECER Nº 77, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 77, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 71, de 2002 (nº 73/2002,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Dou tor Re na to de La cer da Pa i va,
Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car-
go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í zes
de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con ce los.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 14 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 99, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa de
ori gem), que au to ri za do a ção de imó vel de pro pri e da -
de do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 3, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as

Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12,
 de 2000, e 14, de 2001)

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 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 12, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as

Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3,
de 2000, e 14, de 2001)

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 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do
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Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 14, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, 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 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002, da Co mis são 
de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 19 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va

FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 20 –
REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
754, de 2001, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, so-
li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do pa re -
cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001,
de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra es go ta do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 21 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 27, DE 2001

Pri me i ra 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 27, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o 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 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 22 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 26, de 1999 (nº 3.961/97, na Casa de ori-
gem), que es ta be le ce nor mas para o uso mé di co das
pró te ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 33, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro-
cha, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAS
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 23 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº 1.477/99, na Casa de ori-
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gem), que dis põe so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra 
do Mer co sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.490, de 2001, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 24 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 291, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 291, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar fa tos
en vol ven do as as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998, com a re da ção dada pela Lei nº 9.981, de 14 de
ju lho de 2000, e pela Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de
23 de agos to de 2001. (Lei Pelé).

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 25 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 371, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 371, de 2001 (nº 963/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va con-
ces são ou tor ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda.
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 São José do Rio Pre to,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.420, de 2001, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 26 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 389, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 389, de 2001 (nº 871/2001, 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 Vale do Ua tu mã a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pre-
si den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 27 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 396, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 396, de 2001 (nº 943/2001, 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 Rá dio Di fu são Ci da de
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de For ta le za dos No gue i ras, Esta do do Ma ra -
nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 28 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 399, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 399, de 2001 (nº 741/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí S.. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 47, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 29 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 401, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 401, de 2001 (nº 798/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Fun da ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên -
cia So ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ere chim, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra
Emí lia Fer nan des.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.
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– 30 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 404, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 404, de 2001 (nº 1.022/2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal-
da ner.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 31 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 416, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 416, de 2001 (nº 1.035/2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são
Edu ca ti va de Sons e Ima gens para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Pin-
da mo nhan ga ba, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 92, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Se bas tião
Ro cha, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 32 –
REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
688, de 2001, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so li ci tan do, nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi -
men to Inter no, a in clu são em Ordem do Dia do Pro je -
to de Lei do Se na do nº 254, de 1999, que tra mi ta em
con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº 252, de
1997, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos já se en con tra es go ta do.

Vo ta ção adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 75, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 222 do Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, re que i ro à Vos sa Exce lên cia a apro-
va ção de um voto de apla u so à co mu ni da de aca dê mi -
ca da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro (UFRJ)
pela re a li za ção no dia 15 do cor ren te da ele i ção para
a es co lha do Re i tor em cli ma de gran de in te res se e
com pa re ci men to, com o re sul ta do que con sa gra o
Pro fes sor Car los Les sa como in di ca do por 85% (oi-
ten ta e cin co por cen to) dos vo tos e mais de 90% (no-
ven ta por cen to) dos do cen tes da que la Uni ver si da de.

Jus ti fi ca ção

A ele i ção ob je to do voto de apla u so re que ri do
re fle tiu o gran de an se io da Uni ver si da de em res ta u rar 
um cli ma de união de es for ços ca paz de re cu pe rar a
mo ti va ção da co mu ni da de aca dê mi ca e man ter ele-
va do o ní vel de pro du ção e o pres tí gio da UFRJ.

Car los Les sa, não só é de ca no no cor po do cen -
te da Uni ver si da de mas é pro fes sor re co nhe ci do
como sím bo lo de éti ca des fru tan do de gran de pres tí -
gio no país e no ex te ri or pelo seu bri lhan tis mo e pela
sua ca pa ci da de de li de ran ça.

A ele i ção re fe ri da cons ti tu iu um fe nô me no de
gran de sig ni fi ca do e re le vân cia para a vida da que la
que é o ma i or e mais tra di ci o nal das nos sas Uni ver si -
da des Fe de ra is, com re per cus são de re go zi jo na so-
ci e da de do Rio de Ja ne i ro.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2002. –
Ge ral do Cân di do – Ro ber to Sa tur ni no –  Artur da
Tá vo la.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nos ter-
mos do art. 222, §1º, do Re gi men to Inter no, o re que ri -
men to que aca ba de ser lido será des pa cha do à Co-
mis são com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 76, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 70 e do art. 71, VII,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como nos ter mos re gi -
men ta is, se jam pres ta das pelo Tri bu nal de Con tas da
União as se guin tes in for ma ções:
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1) so bre au di to ri as e ins pe ções re a li -
za das pelo TCU em obras no Esta do de Go-
iás, a par tir de 1998:

a) nú me ros dos pro ces sos;
b) re la to res dos pro ces sos;
c) pa re ce res das uni da des téc ni cas;
d) de ci sões do Ple ná rio.

2) có pia in te gral do TC
008.044/1999-6, con ten do to dos os pa re ce -
res e ma ni fes ta ções;

3) so bre pro ces sos em que cons tem
as cons tru to ras Ca i a pó e Gu i ma rães Cas tro:

a) nú me ros dos pro ces sos;
b) re la to res dos pro ces sos;
c) pa re ce res das uni da des téc ni cas;
d) de ci sões do ple ná rio.
4) có pia in te gral do pro ces so re la ci o -

na do à Fun da ção Pró-Edu car vi san do à ins-
ta la ção de com pu ta do res em pe ni ten ciá ri as;

5) que os Mi nis tros do TCU in for mem
se têm co nhe ci men to de pa ren tes seus ou
de que fun ci o ná ri os do ór gão tra ba lhem ou
pres tem as ses so ria a es cri tó ri os de ad vo ca -
cia que de fen dem pes so as in ves ti ga das
pelo TCU.

Jus ti fi ca ção

Em in for ma ções ob ti das a par tir da im pren sa
(re vis ta Épo ca e Fo lha de S.Pa u lo en tre ou tros –
con for me ane xo) têm sur gi do vá ri as de nún ci as re la -
ci o na das ao Tri bu nal de Con tas da União no que diz
res pe i to ao não cum pri men to de suas fun ções cons-
ti tu ci o na is.

Assim, faz-se ne ces sá rio que as in for ma ções
por mim so li ci ta das se jam re me ti das o mais ra pi da -
men te pos sí vel a fim de que pos sa mos ava li ar a ve-
ra ci da de ou não das ma té ri as, a par tir de uma aná li -
se a ser fe i ta pela Con sul to ria do Se na do Fe de ral.

Esta Casa, res pon sá vel úl ti ma pelo Con tro le
Exter no e pela mo ra li da de na Admi nis tra ção Pú bli ca 
não pode se omi tir quan do do sur gi men to de de nún -
ci as de tais fa tos.

Den tro des te con tex to, faz-se ne ces sá rio que o
Tri bu nal de Con tas da União pres te, com ur gên cia,
as in for ma ções so li ci ta das.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2002. – Ro-
ber to Re quião.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se-
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 53, DE 2002

Altera os arts. 408 e 594 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal, especifi-
cando condições para a soltura de réu
primário.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 408 e 594 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 –, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 408.
..............................................................
§ 2º Se o réu for pri má rio, po de rá o juiz

de i xar de de cre tar-lhe a pri são ou re vo gá-la, 
caso já se en con tre pre so, ob ser va das as
con di ções do art. 323, in ci sos I, II, IV e V e
do art. 324, in ci sos II e IV

.....................................................(NR)
Art. 594. O réu não po de rá ape lar sem re-

co lher-se à pri são, ou pres tar fi an ça, sal vo se for
pri má rio, as sim re co nhe ci do na sen ten ça con de -
na tó ria, ob ser va das as con di ções do art. 323, in-
ci sos I, II, IV e V e do art. 324, in ci sos II e IV ou
con de na do por cri me de que se li vre sol to.

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

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

Jus ti fi ca ção
A so ci e da de está can sa da de as sis tir à sol tu ra de

cri mi no sos que co me tem de li tos gra ves e de re per cus -
são, por au to ri da des ju di ciá ri as que, não re sis tin do a
pres sões di ver sas, in ter pre tam, de for ma sim plis ta, as
dis po si ções dos arts. 408 e 594 do Có di go de Pro ces so
Pe nal. Assim é que, na prá ti ca, ten dem a au to ri zar a sol-
tu ra dos réus, des de que se jam pri má ri os. A con di ção de
“bons an te ce den tes” é, mu i tas ve zes, des con si de ra da,
por que, além de vaga, é de di fí cil cons ta ta ção.

Além dis so, a pri ma ri e da de, por si só, não sig ni -
fi ca que o réu não seja um pe ri go para a so ci e da de.

Esta pro po si ção visa cor ri gir esse ana cro nis mo da
Lei Pe nal, que tem ca u sa do tan ta in dig na ção so ci al.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Ger son Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 3.689,
 DE 2 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal.

....................................................................................
Art. 323. Não será con ce di da fi an ça:
I – nos cri mes pu ni dos com re clu são em que a

pena mí ni ma co mi na da for su pe ri or a 2 (dois) anos;
II – nas con tra ven ções ti pi fi ca das nos arts. 59 e

60 da Lei das Con tra ven ções Pe na is;
III – nos cri mes do lo sos pu ni dos com pena pri va ti va 

da li ber da de, se o réu já ti ver sido con de na do por ou tro
cri me do lo so, em sen ten ça tran si ta da em jul ga do;

IV – em qual quer caso, se hou ver no pro ces so
pro va de ser o réu va dio;

V – nos cri mes pu ni dos com re clu são, que pro-
vo quem cla mor pú bli co ou que te nham sido co me ti -
dos com vi o lên cia con tra a pes soa ou gra ve ame a ça.

Art. 324. Não será, igual men te, con ce di da fi an ça:
I – aos que, no mes mo pro ces so, ti ve rem que-

bra do fi an ça an te ri or men te con ce di da ou in frin gi do,
sem mo ti vo jus to, qual quer das obri ga ções a que se
re fe re o art. 350;

II – em caso de pri são por man da to do juiz do cí-
vel, de pri são dis ci pli nar, ad mi nis tra ti va ou mi li tar;

III – ao que es ti ver no gozo de sus pen são con di -
ci o nal da pena ou de li vra men to con di ci o nal, sal vo se
pro ces sa do por cri me cul po so ou con tra ven ção que
ad mi ta fi an ça;

IV – quan do pre sen tes os mo ti vos que au to ri -
zam a de cre ta ção da pri são pre ven ti va.
....................................................................................

Art. 408. Se o juiz se con ven cer da exis tên cia do
cri me e de in dí ci os de que o réu seja o seu au tor, pro-
nun ciá-lo-á, dan do os mo ti vos do seu con ven ci men to.
....................................................................................

§ 2º Se o réu for pri má rio e de bons an te ce den -
tes, po de rá o juiz de i xar de de cre tar-lhe a pri são ou
re vo gá-la, caso já se en con tre pre so.
....................................................................................

Art. 594. O réu não po de rá ape lar sem re co -
lher-se à pri são, ou pres tar fi an ça, sal vo se for pri-
má rio e de bons an te ce den tes, as sim re co nhe ci do
na sen ten ça con de na tó ria, ou con de na do por cri me
de que se li vre sol to.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 54, DE 2002

Alte ra o art. 4º da Lei nº 7.998, de 11
de ja ne i ro de 1990, de for ma a au men tar
o pe río do má xi mo de per cep ção do se gu -
ro-de sem pre go para dez me ses.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro

de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 4º O be nefÍ cio do se gu ro-de sem pre go será

con ce di do ao tra ba lha dor de sem pre ga do, por um pe-
río do má xi mo de dez me ses, de for ma con tí nua ou al-
ter na da, a cada pe río do aqui si ti vo de vin te e qua tro
me ses, con ta dos da data da dis pen sa que deu ori-
gem à pri me i ra ha bi li ta ção.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Uma das ma i o res fa tu ras ge ra das pela po lí ti ca
eco nô mi ca im ple men ta da nos úl ti mos oito anos está
sen do pe no sa men te paga por imen so con tin gen te da
po pu la ção bra si le i ra. É o au men to do de sem pre go.
De acor do com a pes qui sa men sal de em pre go do
Se a de-Di e e se, a taxa de de sem pre go to tal na re gião
me tro po li ta na de São Pa u lo au men tou de 14,2% para
17,6%, en tre 1995 e 2000, si tu an do-se em 17,9% da
po pu la ção eco no mi ca men te ati va em ja ne i ro de
2002. Com por ta men to este evi den ci a do nas de ma is
re giões do Bra sil.

Ao lado de tal com por ta men to, e re pre sen tan do
con se qüên cia es pe ra da, está a subs tan ci al ele va ção
do tem po mé dio que o de sem pre ga do bra si le i ro gas ta 
para con se guir uma nova vaga no mer ca do de tra ba -
lho. Na re gião me tro po li ta na de São Pa u lo, esse pe-
río do era de 25 se ma nas em 1994, qua se do bran do
em 2000 e 2001 (48 se ma nas). Tal de mo ra na fila do
em pre go tam bém não é um fe nô me no con cen tra do
em São Pa u lo, po den do-se ci tar como exem plos Sal-
va dor, Dis tri to Fe de ral e Por to Ale gre, onde o tem po
mé dio de de sem pre go foi de 60, 50 e 45 se ma nas,
res pec ti va men te, em 2001.

Ocor re que a des pe i to des sa si tu a ção, o se gu -
ro-de sem pre go, pra ti ca men te o úni co alen to que o
Esta do ga ran te ao tra ba lha dor de sem pre ga do, co bre
no má xi mo vin te se ma nas de de sem pre go. Ao mes-
mo tem po, os re cur sos des ti na dos a fi nan ci ar o be ne -
fí cio, ori un dos da ar re ca da ção para o PIS-Pa sep e
alo ca dos no Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor — FAT,
fi nan ci am des pe sas ou tras que o se gu ro, mu i tas ve-
zes be ne fi ci an do ape nas os do nos do ca pi tal, ou seja,
gran des em pre sas.

O pre sen te pro je to de lei visa mo di fi car tal si tu a -
ção, na me di da em que es ten de o pra zo de per cep -
ção do se gu ro-de sem pre go para dez me ses. Assim,
adap ta o be ne fí cio às re a is con di ções do nos so mer-
ca do de tra ba lho.

Com isso, ao in vés de re ce ber o be ne fí cio por
um pe río do má xi mo va riá vel de três a cin co me ses,
con for me atu al men te es ti pu la do no art. 2º da Lei nº
8.900, de 30 de ju nho de 1994, o tra ba lha dor de sem -
pre ga do po de rá per ce ber o be ne fí cio pelo pra zo má-
xi mo de dez me ses.

Di an te des sas con si de ra ções, fica evi den te a
opor tu ni da de da pro po si ção, para a qual es pe ro po der
con tar com o apo io dos ilus tres mem bros des ta Casa.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2002. – Se-
na dor La u ro Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De -
sem pre go, o Abo no Sa la ri al, ins ti tui o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º Esta lei re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De -

sem pre go e o abo no de que tra tam o in ci so II do art.
7º, o Inci so IV do art. 201 e o art. 239, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, bem como Insti tui o Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor (FAT).
....................................................................................

Art. 4º O be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go será
con ce di do ao tra ba lha dor de sem pre ga do, por um pe-
río do má xi mo de 4 (qua tro) me ses, de for ma con tí nua
ou al ter na da, a cada pe río do aqui si ti vo de 16 (de zes -
se is) me ses, con ta dos da data de dis pen sa que deu
ori gem à pri me i ra ha bi li ta ção.

Pa rá gra fo úni co. O be ne fí cio do se gu ro-de sem -
pre go po de rá ser re to ma do a cada novo pe río do aqui-
si ti vo, sa tis fe i tas as con di ções ar ro la das no art. 3º
des ta lei, à ex ce ção do seu in ci so II.
....................................................................................

LEI Nº 8.900, DE 30 DE JUNHO DE 1994

Dis põe so bre o be ne fí cio do se gu -
ro-de sem pre go, al te ra dis po si ti vo da Lei
nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
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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. 2º O be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go será
con ce di do ao tra ba lha dor de sem pre ga do por um pe-
río do má xi mo va riá vel de três a cin co me ses, de for-
ma con tí nua ou al ter na da, a cada pe río do aqui si ti vo,
cuja du ra ção será de fi ni da pelo Co de fat.

1º O be ne fí cio po de rá ser re to ma do a cada novo pe-
río do aqui si ti vo, ob ser va do o dis pos to no ar ti go an te ri or.

2º A de ter mi na ção do pe río do má xi mo men ci o -
na do no ca put des te ar ti go ob ser va rá a se guin te re la -
ção en tre o nú me ro de par ce las men sa is do be ne fí cio
do se gu ro-de sem pre go e o tem po de ser vi ço do tra-
ba lha dor nos trin ta e seis me ses que an te ce de ram a
data de dis pen sa que deu ori gem ao re que ri men to do
se gu ro-de sem pre go:

I – três par ce las, se o tra ba lha dor com pro var
vín cu lo em pre ga tí cio com pes soa ju rí di ca ou pes soa
fí si ca a ela equi pa ra da, de no mí ni mo seis me ses e no
má xi mo onze me ses, no pe río do de re fe rên cia;

II – qua tro par ce las, se o tra ba lha dor com pro var
vín cu lo em pre ga tí cio com pes soa ju rí di ca ou pes soa
fí si ca a ela equi pa ra da, de no mí ni mo doze me ses e
no má xi mo vin te e três me ses, no pe río do de re fe rên -
cia;

III – cin co par ce las, se o tra ba lha dor com pro var
vín cu lo em pre ga tí cio com pes soa ju rí di ca ou pes soa
fí si ca a ela equi pa ra da, de no mí ni mo vin te e qua tro
me ses, no pe río do de re fe rên cia.

3º A fra ção igual ou su pe ri or a quin ze dias de
tra ba lho será ha vi da como mês in te gral, para os efe i -
tos do pa rá gra fo an te ri or.

4º O pe río do má xi mo de que tra ta o ca put po de rá
ser ex cep ci o nal men te pro lon ga do em até dois me ses,
para gru pos es pe cí fi cos de se gu ra dos, a cri té rio do Co-
de fat, des de que o gas to adi ci o nal re pre sen ta do por
este pro lon ga men to não ul tra pas se, em cada se mes tre, 
dez por cen to do mon tan te da Re ser va Mí ni ma de Li qui -
dez, de que tra ta o § 2º do art. 9º da Lei nº8.019, de 11
de abril de 1990, com a re da ção dada pelo art. 1º da Lei
nº 8.352, de 28 de de zem bro de 1991.

5º Na de ter mi na ção do pro lon ga men to do pe río -
do má xi mo de per cep ção do be ne fí cio do se gu ro -de -
sem pre go, o Co de fat ob ser va rá, den tre ou tras va riá -
ve is, a evo lu ção ge o grá fi ca e se to ri al das ta xas de de-
sem pre go no País e o tem po mé dio de de sem pre go
de gru pos es pe cí fi cos de tra ba lha do res.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 55, DE 2002

Altera a Lei nº 10.233, de 5 junho de
2001, que Dispõe sobre a reestruturação
dos transportes aquaviário e terrestre,
cria o Conselho Nacional de Integração
de Políticas de Transporte, a Agência
Nacional de Transportes Terrestres, a
Agência Nacional de Transportes
Aquaviários e o Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes, e dá
outras providências, para incluir o
mencionado Departamento no âmbito da
competência reguladora das Agências.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put e a alí nea b do in ci so II do art. 20

da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, pas sam a vi-
ger com a se guin te re da ção:

“Art. 20.
I – .........................................................
II – re gu lar ou su per vi si o nar, em suas

res pec ti vas es fe ras e atri bu i ções, as ati vi da -
des de pres ta ção de ser vi ços e de ex plo ra -
ção da in fra-es tru tu ra de trans por tes, exer ci -
das di re ta ou in di re ta men te pelo po der pú-
bli co, com vis tas a:

a) ..........................................................
b) har mo ni zar, pre ser va do o in te res se

pú bli co; os ob je ti vos dos usuá ri os. do De-
par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes – DNIT, das em pre sas con ces -
si o ná ri as, per mis si o ná ri as, au to ri za das e ar-
ren da tá ri as, e de en ti da des de le ga das, ar bi -
tran do con fli tos de in te res ses e im pe din do
si tu a ções que con fi gu rem com pe ti ção im-
per fe i ta, in fra ção da or dem eco nô mi ca ou
ofen sa a di re i to." (NR)

Art. 2º Fica al te ra da a re da ção dos in ci sos I, II
e III e do § 1º do art. 82 da Lei nº 10.233, de 2001,
pas sa a se guin te:

“Art. 82.
I – pro por à Antt e à Antaq pa drões,

nor mas e es pe ci fi ca ções téc ni cas para os
pro gra mas de se gu ran ça ope ra ci o nal, si na li -
za ção, ma nu ten ção ou con ser va ção, res ta u -
ra ção ou re po si ção de vias, ter mi na is e ins-
ta la ções, bem como ob ser vá-los em sua
área de atu a ção;
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II – pro por à Antt e à Antaq pa drões,
nor mas e es pe ci fi ca ções téc ni cas para a
ela bo ra ção de pro je tos e exe cu ção de obras
viá ri as, bem como ob ser vá-los em sua área
de atu a ção;

III – for ne cer ao Mi nis té rio dos Trans-
por tes, à Antt e à Antaq in for ma ções e da-
dos para sub si di ar a for mu la ção dos pla nos
ge ra is de ou tor ga e de de le ga ção dos seg-
men tos da in fra-es tru tu ra viá ria;

..............................................................
§ 1º As atri bu i ções a que se re fe rem

os in ci sos de IV a XII não se apli cam aos
ele men tos da in fra-es tru tu ra con ce di dos ou
ar ren da dos pela Antt e pela Antaq, à ex ce -
ção das com pe tên ci as ex pres sas no art. 21
da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997
– Có di go de Trân si to Bra si le i ro, que se rão
sem pre exer ci das pelo Dnit, di re ta men te ou
me di an te con vê ni os de de le ga ção.

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

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A edi ção da Lei nº10.233, de 5 de ju nho de 2001,
cons ti tui ver da de i ro mar co di vi sor em re la ção à po lí ti ca
de trans por tes no Bra sil. Seja pela cri a ção de agên ci as
re gu la do ras, seja pela ex tin ção de ór gãos es pe cí fi cos
de cada mo dal de trans por te subs ti tu í dos pelo De par ta -
men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes
(DNIT), cuja es fe ra de atu a ção es ti mu la a mul ti mo da li -
da de, a nova lei se di men ta as ba ses de um mo de lo que
se deve vol tar para a sa tis fa ção do usuá rio.

Há nes sa nor ma, con tu do, lap so re le van te que,
não sa na do, po de rá obs tar a im ple men ta ção de seus
pró pri os ob je ti vos; ao li mi tar a atri bu i ção das Agên ci -
as às ati vi da des “exer ci das por ter ce i ros” (art. 20, in ci -
so II), a Lei nº 10.233 ex clu iu o DNIT do âm bi to da re-
gu la ção e da fis ca li za ção da ANTT e da ANTAQ. Nes-
se sen ti do, a pre va le cer o tex to vi gen te,- não ha ve ria
ente pú bli co in cum bi do de ve ri fi car, por exem plo, se o
DMT es ta ria aten den do aos “pa drões, nor mas e es-
pe ci fi ca ções téc ni cas para os pro gra mas de se gu ran -
ça ope ra ci o nal, si na li za ção, ma nu ten ção ou con ser -
va ção, res ta u ra ção ou re po si ção de vias ter mi na is e
ins ta la ções”, es ta be le ci dos pela pró pria au tar quia,
nos ter mos do art. 82. Si tu a ção que, con ve nha mos,
não con diz com os pro pó si tos enun ci a dos na nova lei.

Afi nal, an co ra das nos prin cí pi os de isen ção e in-
de pen dên cia, as agên ci as re gu la do ras de vem ope rar

mais como ins tru men to de Esta do que de go ver no.
Não por aca so, dis põem de in de pen dên cia ad mi nis -
tra ti va, au to no mia fi nan ce i ra e fun ci o nal, e seus di ri -
gen tes de têm man da to. Assim, não há por que li mi tar
a atu a ção des ses en tes aos con tra tos de con ces são,
per mis são ou au to ri za ção fir ma dos com “ter ce i ros”.
Nes se caso, a que ins tân cia re cor re ri am os usuá ri os
de vias de trans por te ope ra das di re ta men te por ór-
gãos go ver na men ta is?

As al te ra ções ora pro pos tas têm, as sim, a fi na li -
da de de apri mo rar a Lei nº 10.233. Para tan to, subs ti -
tui-se, no ca put do in ci so II do art. 20, a ex pres são
“exer ci das por ter ce i ros” por “exer ci das di re ta ou in di -
re ta men te pelo po der pú bli co”. Na alí nea b des se dis-
po si ti vo, acres cen ta-se o DNIT ao ob je to da har mo ni -
za ção ali pre vis ta, a par de in clu ir a “ofen sa a di re i to”
en tre as si tu a ções a se rem com ba ti das.

No art. 82, que fixa as atri bu i ções do DNIT, são
pro pos tas mo di fi ca ções nos in ci sos I, II e III. Nos dois
pri me i ros, no to can te a pa drões, nor mas e es pe ci fi ca -
ções téc ni cas, al te ra-se a ex pres são  “es ta be le cer”
para “pro por à ANTT e à ANTAQ” e tor na-se ex pres sa
para o DNIT a obri ga ção de “ob ser vá-los em sua área
de atu a ção”. Tra ta-se não  ape nas de fi xar a ne ces sá -
ria obri ga ção de o DNIT aten der a es ses pa drões,
mas igual men te de har mo ni zar as atri bu i ções do De-
par ta men to com as das Agên ci as, que de vem va-
ler-se das mes mas re gras ao pro mo ver con ces sões,
per mis sões e au to ri za ções.

No caso do in ci so III, fi xou-se a atri bu i ção de o
DNIT for ne cer “in for ma ções e da dos para sub si di ar a
for mu la ção dos pla nos ge ra is de ou tor ga e de de le ga -
ção” não ape nas ao Mi nis té rio dos Trans por tes, como
es ta be le ce o tex to vi gen te, mas igual men te à ANTT e
à ANTAQ, vez que es sas já de têm a in cum bên cia de
pro por tais pla nos de ou tor ga ao Mi nis té rio (art. 24, III,
e art. 27, III) e po de rão me lhor fazê-lo com base nas
in for ma ções e da dos for ne ci dos pelo DNIT.

Em con se qüên cia das mo di fi ca ções fe i tas nos
in ci sos, adap tou-se o tex to do § 1º do art. 82.

Com es sas al te ra ções, acre di ta mos es tar pre ve -
nin do a ocor rên cia de pro vá ve is con fli tos de com pe -
tên cia ou, o que se ria ain da mais per ni ci o so, a pre va -
lên cia da idéia de que uma au tar quia da im por tân cia
do DNIT es ta ria au to ri za da a ope rar sem sub me ter-se
aos prin cí pi os e pa drões que de ve rão pre si dir a ou tor -
ga dos ser vi ços de trans por te a ter ce i ros.

Na cer te za de que, ao aten der ao in te res se pú-
bli co, a pro po si ção que ora apre sen ta mos me re ce rá o
apo io dos mem bros do Con gres so Na ci o nal, ma ni fes -
ta mos con fi an ça em sua apro va ção.

Sala das Ses sões 19 de mar ço de 2002. – Pa u -
lo Sou to.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

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

Art. 20. São ob je ti vos das - Agên ci as Na ci o na is de
Re gu la ção dos Trans por tes Ter res tre e Aqua viá rio:

.................................................. .........................
II — re gu lar ou su per vi si o nar, em suas res pec ti -

vas es fe ras e atri bu i ções, as ati vi da des de pres ta ção
de ser vi ços e de ex plo ra ção da in fra-es tru tu ra de
trans por tes, exer ci das por ter ce i ros, com vis tas a:

.................................................. .........................
b) har mo ni zar, pre ser va do o in te res se pú bli co,

os ob je ti vos dos usuá ri os, das em pre sas con ces si o -
ná ri as, per mis si o ná ri as au to ri za das e ar ren da tá ri as,
e de en ti da des de le ga das, ar bi tran do con fli tos de in-
te res ses e im pe din do si tu a ções que con fi gu rem com-
pe ti ção im per fe i ta ou in fra ção da or dem eco nô mi ca.

...................... .....................................................
Art. 24. Cabe à ANTT, em sua es fe ra de atu a ção, 

como atri bu i ções ge ra is:
...................... .....................................................
III — pro por ao Mi nis té rio dos Trans por tes os

pla nos de ou tor gas, ins tru í dos por es tu dos es pe cí fi -
cos de vi a bi li da de téc ni ca e eco nô mi ca, para ex plo ra -
ção da in fra-es tru tu ra e a pres ta ção de ser vi ços de
trans por te ter res tre.

......................... ..................................................
Art. 27. Cabe à ANTAQ, em sua es fe ra de atu a ção:
........................................... ................................
III — pro por ao Mi nis té rio dos Trans por tes o pla-

no ge ral de ou tor gas de ex plo ra ção da in fra-es tru tu ra
aqua viá ria e por tuá ria e de pres ta ção de ser vi ços de
trans por te aqua viá rio;

................................................. ..........................
Art. 82. São atri bu i ções do DNIT, em sua es fe ra

de atu a ção:
I — es ta be le cer pa drões, nor mas e es pe ci fi ca -

ções téc ni cas para os pro gra mas de se gu ran ça ope ra -
ci o nal, si na li za ção, ma nu ten ção ou con ser va ção,
res ta u ra ção ou re po si ção de vias, ter mi na is e ins ta la -
ções;............................................................................

II — es ta be le cer pa drões, nor mas e es pe ci fi ca -
ções téc ni cas para -a ela bo ra ção de pro je tos e exe cu -
ção de obras viá ri as;

III — for ne cer ao Mi nis té rio dos Trans por tes in-
for ma ções é da dos para sub si di ar a for mu la ção dos
pla nos ge ra is de ou tor ga e de de le ga ção dos seg-
men tos da in fra-es tru tu ra viá ria;

........................... ................................................
§ 1º As atri bu i ções a que se re fe re o ca put não

se apli cam aos ele men tos da in fra-es tru tu ra con ce di -
dos ou ar ren da dos pela ANTT e pela ANTAQ, à ex ce -
ção das com pe tên ci as ex pres sas no art. 21 da Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997 – Có di go de Trân si -
to Bra si le i ro, que se rão sem pre exer ci das pelo DNIT,
di re ta men te ou me di an te con vê ni os de de le ga ção.

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

(Às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Serviço de Infra-Estrutura,
cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 56, DE 2002

Altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de
julho de 1969, que “Reorganiza as Polícias
Militares e os Corpos de Bombeiros
Militares dos Estados, dos Territórios e do
Distrito Federal, e dá outras providências”
para dispor que qualificação militar de
difícil formação seja contabilizada como
título para fins de pontuação nos
processos seletivos destinados a ingresso
nas Polícias Militares.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 11 do De cre to-Lei nº 667, de 2 de

ju lho de 1969, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo úni co:

Art. 11. ..................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A qua li fi ca ção mi li tar

de di fí cil for ma ção será con ta bi li za da como
tí tu lo para fins de pon tu a ção nos pro ces sos
se le ti vos des ti na dos a in gres so nas Po lí ci as
Mi li ta res. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A ini ci a ti va que ora sub me te mos à apre ci a ção
dos nos sos ilus tres Pa res tem o ob je ti vo de con tri bu ir
para o apri mo ra men to das con di ções de se gu ran ça
pú bli ca em nos so País.

Com efe i to, um dos pro ble mas da se gu ran ça pú-
bli ca é a fal ta de pes so al qua li fi ca do para atu ar nas di-
fe ren tes ati vi da des a ela re la ci o na das.
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Por ou tro lado o País gas ta re cur sos com a for-
ma ção de pes so al qua li fi ca do e par te des se pes so al
é su ma ri a men te dis pen sa do, com pre ju í zos para a
so ci e da de.

Nes se sen ti do a Impren sa re cen te men te no ti ci -
ou que dois mil sol da dos e ca bos, es pe ci a li za dos em
ati vi da des como pára-que dis mo, tiro de pre ci são, ca-
mu fla gem, ex plo si vos, mer gu lho, en tre ou tras, se rão
dis pen sa dos do Exér ci to por já es ta rem per to de com-
ple tar dez anos de ati vi da de, o que lhes da ria es ta bi li -
da de nes sa For ça Arma da.

Por seu tur no, o Exér ci to ar gu men ta que es ses
sol da dos e ca bos não po dem ser es ta bi li za dos em ra-
zão de que em pou co tem po, por ra zões de ida de, não
po de rão mais exer cer as ati vi da des para as qua is fo-
ram tre i na dos.

O fato é que es sas pes so as, com ida de mé dia de
26 anos, de acor do com a no tí cia re fe ri da, in ten sa men te 
tre i na das, têm ba i xa do Exér ci to e vol tam ao mun do ci-
vil, mu i tas ve zes sem pers pec ti va de tra ba lho, ha ven do,
in clu si ve te mor, jus ti fi ca do se gun do es pe ci a lis tas, de
que par te de les mi gre para a de lin qüên cia em ra zão da
di fi cul da de na ob ten ção de tra ba lho.

Des sa for ma, o pre sen te pro je to de lei ob je ti va
con tri bu ir para so lu ci o nar esse pro ble ma e, tam bém,
a um só tem po, co la bo rar com o apri mo ra men to das
con di ções de se gu ran ça pú bli ca em nos so País, pois
es ses mi li ta res do Exér ci to, al ta men te es pe ci a li za -
dos, po dem ser úte is em di ver sas ati vi da des de sen -
vol vi das pe las Po lí ci as Mi li ta res.

Nes se sen ti do es ta mos pro pon do que a qua li fi -
ca ção mi li tar de di fí cil for ma ção será con ta bi li za da
como tí tu lo para fins de pon tu a ção nos pro ces sos se-
le ti vos des ti na dos a in gres so nas Po lí ci as Mi li ta res.

Tal nor ma, se gun do nos pa re ce, se ria um in cen -
ti vo para que es ses mi li ta res pro cu ras sem in gres sar
na ati vi da de po li ci al mi li tar, pois te ri am con ta bi li za do,
a seu fa vor, pon tos por oca sião da re a li za ção de pro-
ces so se le ti vo des ti na do à com po si ção do efe ti vo.

Lem bra mos, por per ti nen te, que o art. 22, XXI,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, pre ce i tua que com pe te à
União le gis lar pri va ti va men te so bre nor mas ge ra is de
or ga ni za ção, efe ti vos, ma te ri al bé li co, ga ran ti as, con-
vo ca ção e mo bi li za ção das po lí ci as mi li ta res e cor pos 
de bom be i ros mi li ta res.

Des sa for ma, não obs tan te as po lí ci as mi li ta res
se jam ór gãos vin cu la dos aos Esta dos, a Cons ti tu i ção
pre vê que com pe te à União le gis lar so bre nor mas ge-
ra is re la ti vas à or ga ni za ção e efe ti vo des sas po lí ci as.

Ante o ex pos to, so li ci ta mos o apo io dos no bres
co le gas para a apro va ção do pro je to de lei que ora
sub me te mos à apre ci a ção des ta Casa.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Mo re i ra Men des.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 667, DE 2 DE JULHO DE 1969

Re or ga ni za as Po lí ci as Mi li ta res e os
Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res dos Esta-
dos, dos Ter ri tó rio e do 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, usan do das atri bu i -
ções que lhe con fe re o § 1º do ar ti go 2º do Ato Insti tu -
ci o nal nº 5, de 13 de de zem bro de 1968, decreta:

...........................................................................
Art 11. O re cru ta men to de pra ças para as Po lí ci -

as Mi li ta res obe de ce rá ao vo lun ta ri a do, de acor do
com le gis la ção pró pria de cada Uni da de da Fe de ra -
ção, res pe i ta das as pres cri ções da Lei do Ser vi ço Mi-
li tar e seu re gu la men to.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido 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 77, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216, do Re gi men to
Inter no, re que i ro à Mesa do Se na do Fe de ral, que
so li ci te ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro da Sa ú -
de, Dr. Bar jas Ne gri, as se guin tes in for ma ções:

1 – Se foi ce le bra do con tra to en tre o Mi nis té rio
da Sa ú de e a em pre sa FENCE – Con sul to ria Empre-
sa ri al Ltda., com a fi na li da de de pres tar ser vi ços,
àque le Órgão, de as ses so ra men to e se gu ran ça de
co mu ni ca ções em li nhas te le fô ni cas;

2 – Em caso afir ma ti vo, se cons ta do con tra to cláu-
su la pre ven do a pos si bi li da de de ins ta la ção de equi pa -
men tos “anti-gram pos”. Se exis te, ain da, pre vi são de ser-
vi ços de gram po te le fô ni co, com a fi na li da de de es pi o nar
ou bis bi lho tar a vida de pes so as ou en ti da des;

3 – Que, em de cor rên cia das in for ma ções aci-
ma, se jam en ca mi nha dos, ao Se na do Fe de ral, os se-
guin tes do cu men tos:

a) có pia do con tra to em tela;
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b) qua dro de mons tra ti vo das des pe sas,
mês a mês, re a li za das pelo Mi nis té rio da Sa ú -
de para pa ga men to do va lor do con tra to; e

c) con tra to so ci al da em pre sa, acom-
pa nha do de com pro van tes de sua ca pa ci ta -
ção téc ni co-fi nan ce i ra, re fe rên ci as ca das tra -
is, cur ri cu lum vi tae de cada um dos seus
só ci os ges to res, bem como re la ção de seus
prin ci pa is cli en tes, in clu si ve ou tros ór gãos
da Admi nis tra ção Fe de ral, se hou ver.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te Re que ri men to visa ao es cla re ci -
men to de dú vi das sur gi das a par tir da pu bli ca ção,

pela gran de im pren sa (ma té ri as ane xas), de vas to no-
ti ciá rio a res pe i to da con tra ta ção, pelo Mi nis té rio da
Sa ú de, des de abril de 1999, da em pre sa FENCE –
Con sul to ria Empre sa ri al Ltda., com a fi na li da de de
de tec tar a exis tên cia e de sa ti var cam pos mag né ti cos
es pú ri os nas li nhas te le fô ni cas da que la Pas ta,

As in for ma ções, aqui so li ci ta das, se rão de gran-
de va lia para toda a so ci e da de bra si le i ra e, cer ta men -
te, com pro va rão a li su ra do Mi nis té rio da Sa ú de no
tra to de as sun to de ta ma nha re le vân cia.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2002. – Ro-
me ro Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, 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 78, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 258 do Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, re que i ro te nham tra mi ta ção em con-
jun to os Pro je to de Lei do Se na do nºs 138, de 1999 e
24 de 2002, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na -
men te.

So bre a mesa, 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 79, DE 2002

Sr. Pre si den te,
O Se na dor Bel lo Par ga, com ful cro no art. 216 e

art. 215 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a
fim de ob ter in for ma ções acer ca dos con tra tos en tre o
Mi nis té rio da Sa ú de e a Empre sa Fen ce Con sul to ria
Empre sa ri al, em ra zão das de nún ci as nar ra das em
ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo lha de S.Pa u lo do dia
17 de mar ço de 2002, de au to ria do jor na lis ta Jâ nio de
Fre i tas, in ti tu la da “Pe ri go à vis ta”, re quer, após o tra-
mi te des te re que ri men to, seja ofi ci a do ao Mi nis tro de
Esta do da Sa ú de para que for ne ça:

1. có pia dos au tos dos pro ces sos ad mi nis tra ti -
vos de dis pen sa e/ou ine xi gi bi li da de de li ci ta ção que
cul mi na ram na con tra ta ção da Empre sa Fen ce Con-
sul to ria Empre sa ri al, de pro pri e da de do Sr. Ênio Fon-
te nel le;

2. có pia dos con tra tos e dos res pec ti vos ter mos
adi ti vos;

3. va lo res pa gos à Empre sa Fen ce em ra zão de
cada con tra to, seus res pec ti vos adi ti vos e as res pec ti -
vas da tas;

4. re la tó rio das ins pe ções re a li za das com as
res pec ti vas da tas e ho rá ri os, bem como o nome e

qua li fi ca ção dos pro fis si o na is que exe cu ta ram os ser-
vi ços;

5. qua li fi ca ção da em pre sa e cur rí cu los dos
pres ta do res do ser vi ço;

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2002. – Bel-
lo Par ga.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há ora-
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí -
nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a vi o lên cia em
nos so País che gou a tal pon to que o Con gres so Na ci -
o nal, que ja ma is fi cou alhe io ou omis so, hou ve por
bem ins ti tu ir uma Co mis são Espe ci al Tem po rá ria
para ana li sar to dos os pro je tos exis ten tes na Casa e
para apre sen tar, em 60 dias, su ges tões para mi ni mi -
zar a vi o lên cia no Bra sil.

Te nho a cer te za de que, de po is dos tra ba lhos
des sa Co mis são, de po is de vo ta das as ma té ri as nas
duas Ca sas, al gum avan ço te re mos al can ça do, em-
bo ra en ten da que, se apli cás se mos as leis atu a is,
cer ta men te te ría mos di mi nu í do em pelo me nos 50%
a vi o lên cia em nos so País. O que se ob ser va é que to-
dos es ses cri mi no sos de alta pe ri cu lo si da de, quan do
são pre sos, já têm ex ten sa fi cha po li ci al e às ve zes
são re in ci den tes até mais de uma vez.

Gos ta ria de apre sen tar tam bém a mi nha co la -
bo ra ção a essa Co mis são e pen so que, en tre as me-
di das dis cu ti das pelo Con gres so Na ci o nal nes te mo-
men to, no es for ço de de ter o as sus ta dor cres ci men to
da vi o lên cia no Bra sil, não se deve es que cer ou re le -
gar a pla no se cun dá rio a ques tão do sis te ma pe ni ten -
ciá rio, ver da de i ro ”es ta do-ma i or“ da or ga ni za ção do
cri me. Não se pode tam bém re du zir essa dis cus são às
mo di fi ca ções do con tro le in ter no das ins ti tu i ções pre si -
diá ri as, pois o pro ble ma apre sen ta di men sões com ple -
xas, com as pec tos ju rí di cos, es tru tu ra is e so ci a is agra-
va dos por cir cuns tân ci as his tó ri cas e cul tu ra is.

Sem a pre ten são de es go tar a aná li se do tema
o que, na ver da de, fu gi ria aos ob je ti vos des te pro nun -
ci a men to , so li ci to às Srªs e aos Srs. Se na do res aten-
ção para a sín te se que pas so a ex por, a fim de que
pos sam apo i ar, se for o caso, o en ca mi nha men to que
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pro po nho com a fi na li da de de re ver ter o qua dro las ti -
má vel das pri sões bra si le i ras, ob je to de crí ti ca de or-
ga nis mos in ter na ci o na is e da im pren sa mun di al, e
quar téis es tra té gi cos da pro pa ga ção da vi o lên cia, do
trá fi co, dos se qües tros e de ou tros cri mes que apa vo -
ram a nos sa so ci e da de.

A anti güi da de, Srªs e Srs. Se na do res, des co -
nhe ceu to tal men te a pri va ção de li ber da de es tri ta -
men te con si de ra da como san ção pe nal. Mes mo ha-
ven do en car ce ra men to de de lin qüen tes, este não ti-
nha o ca rá ter de pe nas, mas, sim, de pre ser var os
réus até o seu jul ga men to ou exe cu ção. Re cor ria-se à
pena de mor te, às pe nas cor po ra is e às pe nas in fa -
man tes. Os lu ga res onde se man ti nham os acu sa dos
até a re a li za ção do jul ga men to eram di ver sos, já que
não exis tia ain da uma ar qui te tu ra pe ni ten ciá ria pró-
pria. Uti li za vam-se ca la bou ços, apo sen tos de cas te -
los, tor res, con ven tos aban do na dos, sub ter râ ne os de
pa lá ci os e ou tros edi fí ci os. O di re i to era exer ci do por
meio do Có di go de Ha mu ra bi ou da Lei de Ta lião, que
di ta va: ”Olho por olho, den te por den te“; ti nha base re-
li gi o sa e mo ral vin ga ti va.

Du ran te os sé cu los XVI e XVII, a po bre za se
aba teu e se es ten deu por toda a Eu ro pa. Os dis túr bi -
os re li gi o sos, as guer ras, as ex pe di ções mi li ta res, a
ex ten são dos nú cle os ur ba nos e a cri se das for mas
fe u da is da eco no mia agrí co la con tri bu í ram para o au-
men to da cri mi na li da de. Ante tan ta de lin qüên cia, a
pena de mor te de i xou de ser uma so lu ção ade qua da.
Na me ta de do séc. XVI, ini ci ou-se um mo vi men to de
gran de trans cen dên cia no de sen vol vi men to das pe-
nas pri va ti vas de li ber da de, na cri a ção e cons tru ção
de pri sões or ga ni za das para a cor re ção dos ape na -
dos.

A mais an ti ga ar qui te tu ra car ce rá ria data de
1596, cons tru í da em Amster dã, que se des ti na va, em
prin cí pio, a men di gos e jo vens mal fe i to res con de na -
dos a pe nas le ves ou lon gas, com tra ba lho obri ga tó -
rio, vi gi lân cia con tí nua, exor ta ção e le i tu ras es pi ri tu a -
is. Já as ra í zes do Di re i to Pe ni ten ciá rio co me ça ram a
se for mar no séc. XVIII. Du ran te mu i to tem po, o con-
de na do foi ob je to da exe cu ção pe nal, e só re cen te -
men te ocor reu o re co nhe ci men to dos di re i tos da pes-
soa hu ma na do con de na do, ao sur gir a re la ção do di-
re i to pú bli co en tre o Esta do e o sen ten ci a do.

Após a II Gu er ra Mun di al, sur ge, em vá ri os pa í -
ses, uma lei de exe cu ção pe nal como na Po lô nia,
Argen ti na, Fran ça, Espa nha, Bra sil e ou tros Esta-
dos-Mem bros da Orga ni za ção das Na ções Uni das –
ONU. So men te a par tir do se gun do Có di go Pe nal, em
1890, abo liu-se a pena de mor te e sur giu o re gi me pe-

ni ten ciá rio de ca rá ter cor re ci o nal, com a fi na li da de de
res so ci a li zar e re e du car o de ten to.

Hoje, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil ad mi nis tra
um dos ma i o res sis te mas pe na is do mun do, com cer-
ca de 250 mil de ten tos, agru pa dos em 871 es ta be le ci -
men tos de di fe ren tes ca te go ri as, in clu in do pe ni ten -
ciá ri as, pre sí di os, ca de i as pú bli cas, ca de iões, ca sas
de de ten ção, sem con tar os dis tri tos ou de le ga ci as
po li ci a is.

Em to dos os sen ti dos, o sis te ma pe nal bra si le i ro 
é enor me. O Bra sil en car ce ra mais pes so as do que
qual quer ou tro país da Amé ri ca La ti na; o sis te ma ope-
ra o ma i or pre sí dio do con ti nen te; até mes mo o nú me -
ro de fu gi ti vos atin ge mi lha res. Infe liz men te, os pro-
ble mas des se sis te ma imen so e de di fí cil con tro le
pos su em pro por ções cor res pon den tes, con for me
com pro vam os da dos a se guir enun ci a dos.

A gra ve su per lo ta ção é, tal vez, o pro ble ma mais
bá si co e crô ni co a afli gir o sis te ma pe nal bra si le i ro. A
ca pa ci da de real de uma pri são é di fí cil de ser ob je ti -
va men te es ti ma da e fá cil de ser ma ni pu la da. Mas não
res ta dú vi da de que qua se to dos os es ta be le ci men tos 
pri si o na is bra si le i ros es tão su per lo ta dos. Como to dos 
sa be mos, pri sões su per lo ta das são ex tre ma men te
pe ri go sas: au men tam as ten sões, ele van do a vi o lên -
cia en tre os pre sos, ten ta ti vas de fuga e ata ques aos
guar das. O Go ver no te ria de in ves tir R$1 bi lhão para
cri ar 80 mil no vas va gas e aco mo dar os 250 mil pre-
sos que su per lo tam os pre sí di os bra si le i ros. Nos úl ti -
mos anos, fo ram cri a das 70 mil va gas, mas a po pu la -
ção car ce rá ria au men tou em 120 mil pes so as. Nos
prin ci pa is pre sí di os, ban dos or ga ni za dos con tro lam
os pre sos.

O pior, Srªs e Srs. Se na do res, é que to dos são
jo ga dos jun tos. Assas si nos são mis tu ra dos aos la-
drões de ga li nha. Re in ci den tes vi o len tos e réus pri-
má ri os de ti dos por de li tos me no res fre qüen te men te
di vi dem a mes ma cela, si tu a ção que, com bi na da com
as con di ções di fí ce is das pri sões — au sên cia de su-
per vi são efe ti va, abun dân cia de ar mas e fal ta de ati vi -
da des —, re sul ta em abu sos en tre os pre sos.

Nas pri sões mais pe ri go sas, os de ten tos po de -
ro sos ma tam ou tros pre sos im pu ne men te, en quan to
até mes mo em pri sões de se gu ran ça re la ti va ex tor -
são e ou tras for mas mais bran das da vi o lên cia são
co muns. A lei do cão, que não foi de ba ti da por ne-
nhum ju ris ta e nun ca pas sou pelo Con gres so, é a úni-
ca que vale den tro da ca de ia.

Os pre sos bra si le i ros são nor mal men te man ti -
dos em con di ções su bu ma nas nos pre sí di os, nas ca-
de i as e nas de le ga ci as do País. De vi do à su per lo ta -
ção, mu i tos de les dor mem no chão de suas ce las, às
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ve zes no ba nhe i ro, pró xi mo ao bu ra co do es go to. Nos
es ta be le ci men tos mais lo ta dos, onde não exis te es-
pa ço li vre nem no chão, pre sos dor mem amar ra dos
às gra des das ce las ou pen du ra dos em re des. A ma i -
or par te dos es ta be le ci men tos pe na is con ta com uma
es tru tu ra fí si ca de te ri o ra da – al guns de for ma bas tan -
te gra ve. 

For ça dos a con se guir seus pró pri os col chões,
rou pas de cama, ves ti men tas e pro du tos de hi gi e ne
pes so al – de que sou to tal men te a fa vor –, mu i tos pre-
sos de pen dem do apo io de suas fa mí li as ou de ou tros 
de fora dos pre sí di os. A luta por es pa ço e a fal ta de
pro vi são bá si ca le vam à ex plo ra ção dos pre sos por
eles mes mos. Assim, um pre so sem di nhe i ro ou apo io 
fa mi li ar é ví ti ma dos ou tros pre sos. O ”prin cí pio“ po lí ti -
co vi gen te é, na ver da de, se me lhan te ao abor da do
por Tho mas Hob bes em seu li vro Le vi a tã, homo ho-
mi ni lu pus – o ho mem é o lobo do ho mem; ou aná lo -
go ao con ce i to do fi ló so fo fran cês Jean-Paul Sar tre de
que ” in fer no é o ou tro“.

Nes se am bi en te car ce rá rio, a apren di za gem do
cri me e a for ma ção de as so ci a ções cri mi no sas são
me ras con se qüên ci as. O in di ví duo que en tra num
pre sí dio aca ba en tran do numa es co la do cri me, de
onde sai gran de co nhe ce dor dos de li tos e con tra ven -
ções pe na is das mais di ver sas. 

Exis tem, den tro da pri são, fa to res con tun den tes
para a de ge ne ra ção da sa ú de fí si ca e men tal do re-
clu so. As de fi ciên ci as de alo ja men to e de ali men ta ção 
fa ci li tam o apa re ci men to da tu ber cu lo se, en fer mi da de 
en con tra da por ex ce lên cia nas pri sões. Con tri bu em
igual men te para de te ri o rar a sa ú de dos de ten tos as
más con di ções de hi gi e ne dos lo ca is, ori gi na das da
fal ta de cir cu la ção de ar, da umi da de e dos odo res na-
u se a bun dos. A não al ter nân cia en tre o ócio e o tra ba -
lho con fi gu ra um dano con si de rá vel na con di ção fí si -
co-psí qui ca do in ter no, pois a fal ta de ati vi da de con di -
ci o na o in di ví duo a um es ta do de ino pe rân cia e des-
com pro mis so.

Pela inér cia, pela fal ta de ocu pa ção, pela ca rên -
cia de bons há bi tos e cos tu mes, ini cia-se um pro ces -
so de gra dan te da per so na li da de do re clu so. O ape na -
do, di an te da ina ti vi da de, aca ba ine vi ta vel men te, por
re la ci o nar-se com os de ma is su je i tos que es tão ao
seu re dor, en vol ven do-se tam bém com dro gas e alu-
ci nó ge nos que pro vo cam, não ra ras ve zes, a de pen -
dên cia fí si ca e psí qui ca.

A vi o lên cia das con di ções des cri tas atin ge, da
mes ma for ma, a vida se xu al dos ape na dos. De ca rá -
ter uni ver sal, o aten ta do vi o len to ao pu dor ocor re qua-
se sem pre na pre sen ça de ter ce i ros, e os re clu sos
mais jo vens são as ma i o res ví ti mas. Há a re sis tên cia,

mas no fi nal o jo vem fica sem sa í da e aca ba ce den do
pelo te mor que lhe é ca u sa do. Ca sos há em que o de-
ten to é ”pas sa do“ por to dos os de ma is da cela. São
ca sos de pri men tes, que mu i tas ve zes se re pe tem
pelo con sen ti men to dos pró pri os guar das, em tro ca
de pro pi nas.

Nes se ce ná rio, a AIDS en con tra as con di ções
ide a is de ex pan são e atin ge 20% da po pu la ção car ce -
rá ria do Bra sil, se gun do pes qui sa da Uni ver si da de de
São Pa u lo, USP. Essa po pu la ção é con si de ra da de
alto ris co, prin ci pal men te por ser cons ti tu í da, em sua
gran de par te, por um gru po de pes so as em con ta to
com o uso ou o trá fi co de dro gas e dis cri mi na das pela
so ci e da de.

Os in di ví du os são pro ve ni en tes de co mu ni da -
des com aces so li mi ta do aos cu i da dos de sa ú de es-
pe ci al men te em re la ção a aten ção pri má ria, de tec ção 
pre co ce e tra ta men to ade qua do das do en ças. Po pu -
la ções en car ce ra das são re pre sen ta das, em gran de
par te, por usuá ri os de dro gas. Esse dado res sal ta o
fato de que os pre sí di os são o mais im por tan te lo cal
de aces so às dro gas in je tá ve is. 

Evi dên cia adi ci o na is in di cam que a ati vi da de se-
xu al, tan to he te ro como ho mos se xu al ocor re co mu -
men te nos pre sí di os, fa ci li tan do a ação de do en ças
se xu al men te trans mis sí ve is. Como se não bas tas se
tudo o que foi dito, ou tros fa to res ain da con cor rem,
Srªs e Srs. Se na do res, para o agra va men to do qua dro 
pe ni ten ciá rio bra si le i ro. Mais de 30% dos pre sos do
País ain da não ti ve ram suas sen ten ças jul ga das em
de fi ni ti vo; cer ca de 89% dos pre sos não de sen vol vem
qual quer tra ba lho pe da gó gi co ou pro du ti vo; 95% são
in di gen tes e 97%, anal fa be tos ou semi-anal fa be tos. 

A re in ci dên cia na po pu la ção pe nal é de 85%, o
que de mons tra que as pe ni ten ciá ri as não es tão de-
sem pe nhan do a fun ção de re a bi li ta ção dos de ten tos.
As cons tan tes fu gas, re be liões e mor tes mos tram, por
ou tro lado, que o Esta do pre ci sa res ta be le cer sua au-
to ri da de no sis te ma pe ni ten ciá rio para re con quis tar a
con fi an ça da so ci e da de. 

O fato de ban di dos con de na dos im po rem suas
re gras nos pre sí di os, cor rom pe rem ser vi do res, mon-
ta rem exér ci tos do trá fi co e li de ra rem as ações cri mi -
no sas dos res pec ti vos ban dos nas ruas é um pe ri go -
so si nal de que o Esta do está à be i ra da fa lên cia. 

De fato, o de sa fio do sis te ma pe ni ten ciá rio tal
como se apre sen ta no País exi ge, para seu en fren ta -
men to, adap ta ções e re for mu la ções in fra-es tru tu ra is
ca pa zes de as se gu rar o mí ni mo de ade qua ção des-
ses es ta be le ci men tos às fi na li da des em fun ção das
qua is fo ram im plan ta dos. As de fi ciên ci as de toda or-
dem apon ta das nas ins ta la ções fí si cas das pe ni ten -
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ciá ri as, mu i tas em di fe ren tes pon tos do ter ri tó rio bra-
si le i ro, com por tam sua clas si fi ca ção como sim ples
”de pó si to de pre sos“. Além dis so, so bres sa em dis fun -
ções de va ri a da na tu re za, de ter mi nan do que o cum-
pri men to da pena se trans for me, gra ças a fa to res
como a su per lo ta ção, a pro mis cu i da de e a oci o si da -
de, em via pura e sim ples dos que de lin qüi ram.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Car los Pa tro cí nio, con ce de-me V. Exª um
apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Con ce do o apar te ao emi nen te Se na dor Anto nio Car-
los Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª de sen vol ve um dis-
cur so da ma i or im por tân cia, no ta da men te por que es-
ta mos, nes se ins tan te, dis cu tin do em to das as ins tân -
ci as do Le gis la ti vo, do Exe cu ti vo e do Ju di ciá rio e, de
um modo ge ral, no seio da so ci e da de o sis te ma de
se gu ran ça pú bli ca do nos so País e a ma té ria a que V.
Exª se re fe re, a ques tão car ce rá ria ou pe ni ten ciá ria
do nos so País. É la men tá vel que um País como o nos-
so, con si de ra do a 25ª eco no mia do mun do em ren da
per ca pi ta, te nha uma si tu a ção tão de pri men te em
seus pre sí di os. A pro mis cu i da de, a de so cu pa ção e as
ins ta la ções ina de qua das, tudo isso é um re la tó rio
can den te de uma pro ces so que se vem agra van do
com o tem po. Ten do o Bra sil se des cu i da do da ques-
tão so ci al, to dos os seg men tos fo ram pre ju di ca dos,
in clu si ve o sis te ma pe ni ten ciá rio, por que foi re le ga do
a um se gun do pla no. Se na dor, re cen te men te, em
meu Esta do, Ser gi pe, ocor reu um fato es tar re ce dor.
Mais de 200 pre sos, como vem ocor ren do ul ti ma men -
te, abri ram um tú nel para fu gir de uma pe ni ten ciá ria.
Os po li ci a is, an tes que a fuga acon te ces se, des co bri -
ram o bu ra co e para lá fo ram de ar mas em pu nho.
Mas, por in crí vel que pa re ça, a mu ni ção era de fes tim. 
Então, a po lí cia, de sar ma da, não ti nha como en fren -
tar os ban di dos em fuga, mu i tos de les por tan do ar-
mas cons tru í das na pe ni ten ciá ria. Ape sar da vis to ria
fe i ta pe las au to ri da des, os de ti dos sem pre en con tram 
al gum je i to de fa bri car al gu ma arma per fu ran te. Dis-
pon do des se ar ma men to, eles po de ri am, na que le ins-
tan te, se des co bris sem que os sol da dos es ta vam de-
sar ma dos, fu gir em mas sa e, quem sabe, até as sas si -
nar aque les po bres sol da dos. Essa é a si tu a ção em
nos so País. Com o as sas si na to do Pre fe i to pe tis ta do
Mu ni cí pio de San to André, a so ci e da de en trou em
pol vo ro sa. To das as au to ri da des en vol vi das na re so -
lu ção do pro ble ma fo ram co bra das. Tam bém o Se na -
do Fe de ral se mo bi li zou, cum prin do o seu pa pel.
Nada me nos de 288 pro po si ções se en con tram em

tra mi ta ção no Se na do Fe de ral e na Câ ma ra dos De-
pu ta dos, aguar dan do so lu ção e um re sul ta do po si ti vo. 
A Co mis são Mis ta cer ta men te se en gran de ce rá com
o pro nun ci a men to de V. Exª, por que ele é um re la to
fiel de tudo o que está acon te cen do nas pe ni ten ciá ri -
as bra si le i ras e re co men da uma ação enér gi ca do Po-
der Exe cu ti vo, no sen ti do de so lu ci o nar, de uma vez
por to das, esse pro ble ma cí cli co. Como V.Exª afir mou, 
mais de 80% des ses pre sos são re in ci den tes. Eles
saem da ca de ia, mas vol tam a pra ti car o cri me, uma
pro va evi den te de que a pri são não está re in te gran do
o ci da dão à so ci e da de e não o en si na a obe de cer as
nor mas vi gen tes da so ci e da de. Fe li ci to V.Exª pelo im-
por tan te pro nun ci a men to. Te nho cer te za de que ele
ser vi rá, den tre tan tos ou tros, como fun da men to para
a sus ten ta bi li da de da se gu ran ça pú bli ca e da me lho -
ria das con di ções de nos sas pe ni ten ciá ri as.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Se-
na dor Anto nio Car los Va la da res, agra de ço o apar te
de V. Exª e o in cor po ro ao meu pro nun ci a men to. V.
Exª, um emi nen te re pre sen tan te do Esta do de Ser gi -
pe, de mons tra gran de pre o cu pa ção com essa ques-
tão e re for ça mi nhas afir ma ções ao ci tar a ten ta ti va de
fuga dos sen ten ci a dos de seu Esta do. 

Se na dor, fa la rei do cus to de um pre so e de-
mons tra rei que se gas ta mais com o pre so do que
com o po li ci a is, que as pe nas al ter na ti vas se ri am
mais ba ra tas para o Go ver no, e que não te mos o di re i -
to de co lo car um la drão de ga li nha jun to com um se-
qües tra dor, um pre so de alta pe ri cu lo si da de, que não
zela pela vida de seus se me lhan tes.

Con ve nha mos, Srªs e Srs. Se na do res, se a pri-
são não ofe re ce con di ções de re cu pe ra ção, a pena
de mor te se ria uma me di da me nos hi pó cri ta – em bo -
ra deva con fes sar que, por ques tões re li gi o sas, éti cas
e até pro fis si o na is, sem pre me po si ci o na rei con tra ri a -
men te à ado ção des sa me di da em nos so País. Daí a
ne ces si da de de re no va ção do sis te ma pe nal, in clu si -
ve me di an te a apli ca ção mais fre qüen te das pe nas al-
ter na ti vas, como ju ris tas de ex pres são in sis ten te men -
te acon se lham. 

No Bra sil, con for me es ta tu í do no art. 5º, in ci so
XLVI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, a lei re gu la, en tre ou-
tras, as se guin tes pe nas: pri va ção de li ber da de, per da 
de bens, mul ta, pres ta ção so ci al al ter na ti va e sus pen -
são ou in ter di ção de di re i tos. Não obs tan te es sas me-
di das, a re i te ra da exe cu ção das pe nas pri va ti vas de li-
ber da de ul tra pas sam em mu i to as de ma is. Uma po lí ti -
ca cri mi nal ori en ta da no sen ti do de pro te ger a so ci e -
da de de ve ria res trin gir a pena pri va ti va de li ber da de
aos ca sos de re co nhe ci da ne ces si da de como meio
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efi caz de im pe dir a ação cri mi no sa cada vez ma i or do
cár ce re.

Não se deve, des se modo, es que cer que a san-
ção não se re su me à sim ples con se qüên cia do ilí ci to.
Visa ela à cor re ção da per so na li da de hu ma na.
Deve-se, por tan to, apli car, sem pre que pos sí vel, o
prin cí pio ma i or da es co la cor re ci o na lis ta se gun do o
qual não há cri mi no sos in cor ri gí ve is, mas in cor ri gi -
dos.

Ape sar de a le gis la ção au to ri zar sua apli ca ção,
ape nas 1,2% dos con de na dos bra si le i ros cum pre pe-
nas al ter na ti vas. Na Ingla ter ra, o ín di ce é de 50%; nos
Esta dos Uni dos, 68% e, na Ale ma nha, 2% dos con de -
na dos es tão na pri são, to dos os ou tros cum prem pe-
nas al ter na ti vas. 

Este per cen tu al im pres si o na, no bres co le gas:
en quan to na Ale ma nha 98% dos sen ten ci a dos cum-
prem pe nas de res sar ci men to à so ci e da de em re gi me 
aber to, no Bra sil 98,8% se en con tram ina ti vos, se gre -
ga dos, mer gu lhan do ain da mais nos me an dros do cri-
me e vi ven do in te i ra men te à cus ta dos co fres pú bli -
cos, isto é, dos im pos tos pa gos pe los ci da dãos que
tra ba lham e cum prem as leis.

Se apli cás se mos os ti pos de pe nas al ter na ti vas, 
po de ría mos pro mo ver uma re ti ra da de cer ca de 40 mil
pre sos das pe ni ten ciá ri as. A res so ci a li za ção é in com -
pa tí vel com o en car ce ra men to - pelo me nos no Bra sil, 
isso está de mons tra do. O que se ob ser va em toda
par te é que a pri são exer ce um efe i to de vas ta dor so-
bre a per so na li da de, re for ça va lo res ne ga ti vos, cria e
agra va dis túr bio de con du ta, é uma efi ci en te es co la
do cri me.

Con gres sos de es pe ci a lis tas, do cu men tos in ter -
na ci o na is de di re i tos hu ma nos e vo zes au to ri za das
de gru pos têm re co men da do in can sa vel men te que se
re du za dras ti ca men te o apri si o na men to das pes so as, 
subs ti tu in do-o por ou tros me ca nis mos.

Se o fim da pri são é, como já afir ma mos, a res-
so ci a li za ção do pre so con de na do, se a res so ci a li za -
ção im pli ca so ci a li za ção dos va lo res do con de na do,
se é a ex pe riên cia que pos si bi li ta a mo di fi ca ção e de-
sen vol vi men to dos va lo res, se ria de se es pe rar que
as pri sões fos sem am bi en tes, la bo ra tó ri os que pro-
por ci o nas sem ao con de na do uma gama de ex pe riên -
cia que lhe in cu tis se ou que lhe per mi tis se de sen vol -
ver va lo res be né fi cos à so ci e da de.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res,
como vi mos, as pri sões no Bra sil não pro por ci o nam
ao con de na do pre so a sua re cu pe ra ção. Os di re i tos
pre vis tos na Lei de Exe cu ções Pe na is não são apli ca -
dos na prá ti ca. Enfim, sa be mos que o am bi en te de

uma uni da de pri si o nal no Bra sil, em re gra, é mu i to
mais pro pí cio ao de sen vol vi men to de va lo res no ci vos
à so ci e da de do que ao de sen vol vi men to de va lo res e
con du tas be né fi cos.

Por ou tro lado, não se pode con fun dir um ho mi -
ci da com um la drão de ga li nhas, com um so ne ga dor
de im pos to ou um fun ci o ná rio que co me te pe cu la to.
Os cri mes são bem di fe ren tes, e os pri me i ros com pre -
en dem uma ação vi o len ta di re ci o na da con tra a pes-
soa hu ma na em re la ção a sua vida e a sua in te gri da -
de fí si ca. Já os ou tros in ci dem so bre o pa tri mô nio e
re sul tam de uma ação de as tú cia e es per te za. 

Estou con ven ci do, Sras e Srs Se na do res, de que
a se gre ga ção só se jus ti fi ca quan do o con ví vio so ci al
re pre sen ta pe ri go con cre to. Estou se gu ro ain da de
que a pena pe cu niá ria, em al guns ca sos, des de que
guar de ade qua ção às con di ções fi nan ce i ras de quem
de lin qüiu, ten de a ser mais efi caz do que a pri va ção
da li ber da de. 

A apli ca ção de pe nas al ter na ti vas é, pois, uma
das so lu ções para o sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro,
des de que as se gu ra dos os me i os de fis ca li za ção ca-
pa zes, mas que cer ta men te cus ta ri am mu i to me nos
para o Esta do do que in ves tir em ca sas de re clu são
ou na ter ce i ri za ção de ser vi ços.

Um pre so cus ta ao Esta do, men sal men te,
R$500,00 (qui nhen tos re a is). Um con de na do a ser vi -
ços co mu ni tá ri os cus ta R$50,00 (cin qüen ta re a is) por
mês, sen do que o re tor no so ci al e edu ca ci o nal é mu i -
to mais pro ve i to so para a so ci e da de. 

Pa ra le la men te, com os pre sí di os ali vi a dos da
su per lo ta ção, de sen vol ver-se-ia um tra ba lho para sua
re cu pe ra ção fí si ca, fun ci o nal e so ci al. Pro por ci o nan -
do-se ocu pa ção re mu ne ra da ao pre si diá rio, po de rá
ele res sar cir o Esta do das res pec ti vas des pe sas e se
ha bi tu ar ao tra ba lho dig ni fi can te, o que lhe per mi ti rá,
pos te ri or men te, a re in te gra ção so ci al.

Srªs e Srs. Se na do res, tra ta men to hu ma ni tá rio
não é fa vor nem pri vi lé gio; é de ver in de cli ná vel do
Esta do as se gu rá-lo a tan tos quan tos man tém sob sua
cus tó dia. Con si de re mos, en tre tan to, a ado ção de pe-
nas al ter na ti vas, não só como me di da de hu ma ni za -
ção dos pre sí di os, mas tam bém como es tra té gia para
a re du ção da vi o lên cia e para o des man te la men to do
prin ci pal quar tel do cri me or ga ni za do em nos so País.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Con ce do, com mu i ta hon ra, um apar te ao Se na dor
Ca sil do Mal da ner.
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O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, não en tra rei, é cla ro, no mé ri to
da ques tão, no es tu do pro fun do que V. Exª fez des sa
ou da que la pena, da for ma de pri são al ter na ti va na
Eu ro pa, na Ale ma nha. Esse tra ba lho que V. Exª de-
sen vol veu de como po de mos ali vi ar, de sa lo jar, mi ni -
mi zar a ques tão dos pre sí di os, das lo ta ções, me re ce
todo o nos so res pe i to. Gos ta ria de cum pri men tá-lo,
Se na dor Car los Pa tro cí nio, pelo es tu do e pelo fato de
des per tar o in te res se da so ci e da de, dos res pon sá ve -
is, en fim, de to dos com re la ção à pre mên cia que es ta -
mos a vi ver no País. Quão bom se ria se não hou ves se 
pre sí di os lo ta dos, quão bom se não hou ves se tan tos
pre sos, e quão bom se hou ves se mais tran qüi li da de.
É nes te con jun to de idéi as, de como mi ni mi zar, de
como se pa rar, de como re a li zar, de como apro ve i tar,
de não de i xar os mais pe ri go sos com ou tros cu jas pe-
nas são me no res, que de ve mos tra tar o tema. Pois,
após co me ti do o cri me, te mos de en fren tar, de re sol -
ver. Mas, como fato pre pon de ran te, te mos de ata car
em con jun to as ca u sas. De ve mos evi tar, Se na dor
Car los Pa tro cí nio, a su per lo ta ção nas pe ni ten ciá ri as,
nas pri sões. Tal vez uma das ca u sas seja a de que mi-
lha res de jo vens que não con se guem es tu dar – dos
16 aos 24 anos –, ou pas sam no ves ti bu lar mas não
po dem es tu dar por que não têm como pa gar, os pais
não pos su em re cur sos e os fi lhos de i xam de fre qüen -
tar a es co la, não bus cam o apri mo ra men to e, com
isso, não en con tram em pre go; en tão, como es ses jo-
vens não con se guem nada na vida, mu i tas ve zes não
es tão pre pa ra dos para o in su ces so eles se guem por
ca mi nhos ou tros e en ve re dam no mun do do cri me.
Co me çam de va gar, vão indo, vão indo e ocor rem os
ca sos sé ri os Bra sil afo ra. Mu i tos pais de fa mí lia que
não en con tram tam bém gua ri da, es tão de sem pre ga -
dos; o meio pro vo ca a si tu a ção, vai vi ci an do e con du -
zin do a isso. Pre ci sa mos evi tar as ca u sas. Com cer te -
za, te re mos nos sas pri sões e pe ni ten ciá ri as mais va-
zi as e ofe re ce re mos mais tran qüi li da de a to dos. Por-
tan to, cre io que de ve mos en fren tar toda essa pro ble -
má ti ca em con jun to, em di ver sas fren tes. Cum pri men -
to V. Exª por es tar pre o cu pa do em qua li fi car e em
clas si fi car, tam bém, como é que tra ta re mos a se gu -
ran ça e a re cu pe ra ção, para ofe re cer mais se gu ran ça
à fa mí lia bra si le i ra. Não há a me nor dú vi da que de ve -
mos ofe re cer mais tran qüi li da de à po pu la ção, por isso
é im por tan te o de ba te de V. Exª, na tar de de hoje, não
só nes ta Casa, mas em todo o Bra sil. Aliás, este é um
tema que está em pa u ta no País, o pro ble ma da se gu -
ran ça e como en fren tá-lo. Nin guém sabe o que fa zer e
cada ci da dão quer ter até um se gu ran ça para si. Há
uma pri são em cada can to e em cada lu gar. Não é

pos sí vel mais sair de po is das 22 ho ras, pois a in se gu -
ran ça é to tal. ”Va mos nos en cla u su rar“ é a ex pres são
hoje. Por isso te mos que pa rar para me di tar. Ao lado
das ca u sas, nós vi mos, des de o co me ço até a par te fi-
nal, como qua li fi car, como clas si fi car, quan do acon te -
ci do. Ago ra, quan to an tes e quan to mais pu der mos
evi tar, sem dú vi da, aju da re mos o con jun to. Pa ra be ni -
zo V. Exª por que, como mé di co, como ho mem pre pa -
ra do des sa área, vem bus car as ques tões fun da men -
ta is nes sa tese, pois faz um es tu do pro fun do de como
as ques tões são tra ta das nos pa í ses do Pri me i ro
Mun do e como po de mos apli cá-las tam bém em nos-
so País.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Emi nen te Se na dor Ca sil do Mal da ner, quis exa ta men -
te pro vo car a dis cus são des se tema. Esta mos apre-
sen tan do uma su ges tão para mi ni mi zar a de gra dan te
si tu a ção das pe ni ten ciá ri as bra si le i ras, mos tran do
que ali exis tem vá ri os pre sos que já de ve ri am ter sa í -
do, até por que já cum pri ram pena. São cen te nas de
pes so as que já cum pri ram pena. Esta mos mos tran do
a de gra da ção do sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro. A
pes soa que lá vi ver du ran te al gum tem po es ta rá, ao
nos so ver, ine xo ra vel men te per di do para a vida em
so ci e da de.

Então, é uma ma ne i ra de mos trar a esta Co mis -
são que te re mos que agir tam bém na ques tão pe ni -
ten ciá ria. Mas, o mais im por tan te para aca bar com
tan tas pri sões no Bra sil, com tan tos man da dos de pri-
são não cum pri dos, evi den te men te, é o in ves ti men to
no so ci al, con for me já dis se aqui o emi nen te Se na dor
Anto nio Car los Va la da res. Mas, aí, emi nen te Se na dor 
Ca sil do Mal da ner, é uma ques tão mu i to mais com ple -
xa, que me re ce um tra ba lho di u tur no des ta Casa, que
de se ja im plan tar o sis te ma de ren da mí ni ma no Bra-
sil, que de se ja er ra di car a po bre za no País – e até já
cri a mos um fun do. É um as sun to a ser de mo ra da -
men te dis cu ti do. É des sa for ma que evi ta re mos a lo ta -
ção atu al dos nos sos pre sí di os.

Agra de ço, por tan to, a par ti ci pa ção de V. Exª e o
cum pri men to pela pre o cu pa ção. Espe ro que pos sa -
mos, quem sabe um dia, fa zer com que to das as nos-
sas cri an ças te nham uma vida dig na e que não pre ci -
sem se guir pelo ca mi nho do ví cio ou da cri mi na li da de.

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

a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao no bre Se na dor
Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, de fato, pes so al men te não sei da onde
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vem essa no bre za toda. Na ver da de atuo com um mo-
de lo que é o tri bu no do povo sur gi do na ve lha Roma.
O par la men tar des li ga do da no bre za que re pre sen ta -
va a po pu la ção mais sim ples, mais po bre no par la -
men to ro ma no.

Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, que ro pe dir o
apo io e cha mar a aten ção dos Srs. Se na do res para
cin co pro je tos de mi nha au to ria que tra mi tam na
Casa. Dois de les di zem res pe i to à con ta bi li da de uni fi -
ca da de Mu ni cí pi os e de Esta dos. Um é uma emen da
cons ti tu ci o nal; ou tro, um mero pro je to de lei que de-
ter mi na com pre ci são a for ma com que a con ta bi li da -
de deve ser re di gi da para evi tar a im pos si bi li da de da
le i tu ra dos ba lan ços de Pre fe i tu ras e Esta dos, im pos -
si bi li da de que de cor re da ma no bra ilu si o nis ta dos Se-
cre tá ri os da Fa zen da que mis tu ram ru bri cas e im pe -
dem de for ma qua se de fi ni ti va a cor re ta le i tu ra do de-
sem pe nho das fi nan ças de Esta dos, Mu ni cí pi os e da
pró pria União. É um pro je to in te res san tís si mo que me
foi su ge ri do pelo De pu ta do Max Ro sen mann e re di gi -
do com o apo io da es pe ci a li za da e com pe ten te
Asses so ria Le gis la ti va do Se na do da Re pú bli ca. Esse
pro je to está na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia e já tem pa re cer fa vo rá vel, em suas duas
ver sões de PEC e de pro je to de lei, do Se na dor José
Agri pi no Maia.

O se gun do pro je to se ar ras ta, tra mi ta há três
anos no Se na do da Re pú bli ca; um pro je to ex tra or di -
na ri a men te cla ro e ob je ti vo que põe fim ao jogo do
bin go e às má qui nas ele trô ni cas de jogo de azar no
Bra sil. Essa ques tão é mu i to sé ria pois o jogo, le ga li -
za do, ser ve ba si ca men te para la va gem de di nhe i ro.

Pas mem os Srs. Se na do res que, esta se ma na,
um gru po de Par la men ta res da Re pú bli ca Argen ti na
fez con ta to com o meu ga bi ne te im pres si o na dos com
al gu mas de nún ci as pu bli ca das na mi nha pá gi na da
Inter net. Os Se na do res e De pu ta dos ar gen ti nos,
aces san do a re fe ri da pá gi na ve ri fi ca ram que os mes-
mos ma fi o sos es pa nhóis e ita li a nos que atu a ram no
Bra sil cor rom pen do o Mi nis té rio do pa ra na en se Ra fa -
el Gre ca atu am e ten tam cor rom per o pro ces so le gis -
la ti vo no idên ti co sen ti do de le ga li za ção da jo ga ti na
na Argen ti na. Estou ten tan do con tac tar o Mi nis té rio
Pú bli co bra si le i ro para que, em con sul ta aos ar gen ti -
nos, in te i re-se tam bém des sa ra mi fi ca ção, des se bra-
ço ar gen ti no da cor rup ção do jogo. Peço aos Srs. Par-
la men ta res apo io ao pro je to que ex tin gue o jogo de
azar, o bin go e as má qui nas ele trô ni cas no nos so
País. Esse pro je to se en con tra na pa u ta da CCJ e
tem, des de ago ra, pa re cer fa vo rá vel do Se na dor Ma-
gui to Vi le la.

Ou tra ma té ria que se ar ras ta com ex tra or di ná ria 
va ga re za no Se na do Fe de ral é um pro je to de re so lu -
ção que muda o sis te ma de vo ta ção na Casa, que
aca ba com o voto im pes so al, com o voto de Li de ran -
ça, e es ta be le ce que to das as vo ta ções de vem ser fe i -
tas por meio do pa i nel ele trô ni co, à pro va de fra u des –
já que o voto não é o voto se cre to; o voto di gi ta do que
apa re ce no pa i nel pode ser con fe ri do por cada um
dos Srs. Se na do res. Eu po nho, isso sim, fim ao voto
de Li de ran ça, à ma ni pu la ção das ma i o ri as e po nho
co bro tam bém à ne ces si da de do pe di do de ve ri fi ca -
ção de quo rum por que, não ha ven do quo rum, esse
não se ma ni fes ta rá no pa i nel e, logo, a vo ta ção ou
mes mo a ses são ca i rá au to ma ti ca men te. Tra ta-se de
pro je to que já fi cou mu i to tem po na Mesa Di re to ra e
que ago ra se en con tra na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, com pa re cer fa vo rá vel tam bém
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

Fi nal men te, peço aos Srs. Se na do res apo io a
um pro je to de de cre to le gis la ti vo que pre ten de cas sar
a con de co ra ção dada ao ex-Pre si den te Fu ji mo ri, do
Peru. Fu ji mo ri, hoje der ru ba do, é fo ra gi do da Jus ti ça e
pro cu ra do em todo o mun do, mas por um equí vo co ou
por uma tor pe za do Exe cu ti vo foi con de co ra do com a
ma i or co men da exis ten te no Bra sil, a Ordem do Cru-
ze i ro do Sul. A cas sa ção des sa co men da por de cre to
le gis la ti vo é uma ne ces si da de da mo ra li za ção dos
cos tu mes e uma im po si ção re cla ma da pela dig ni da de 
de ou tras pes so as ilus tres que ao lon go da his tó ria da
exis tên cia da Ordem do Cru ze i ro do Sul a re ce be ram.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, que ro tra zer
ao co nhe ci men to do Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal o
teor in te gral da Car ta de For ta le za; car ta va za da na re u -
nião ex ter na da Co mis são Mis ta do Mer co sul, co mis são 
que pre si do, com pos ta pelo Se na do e pela Câ ma ra, e
que con tou com a par ti ci pa ção de Par la men ta res do
Par la men to Andi no, do Par la ti no, do Chi le, da Ve ne zu e -
la, do Uru guai, do Pa ra guai e do Bra sil. O teor da car ta
que nes te mo men to tra go ao co nhe ci men to do Se na do
da Re pú bli ca e do País é o se guin te:

DECLARAÇÃO DE FORTALEZA.

Os re pre sen tan tes da Co mis são Par la -
men tar Con jun ta do Mer co sul, in clu in do de-
le ga ções do Con gres so Na ci o nal do Bra sil,
dos Par la men tos do Pa ra guai e Uru guai, as
re pre sen ta ções dos Par la men tos do Chi le,
Ve ne zu e la, do Par la men to Andi no e do Par-
la men to La ti no Ame ri ca no, as sim como da
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Ce a rá
re u ni dos no Fó rum ”O Mer co sul, a Alca e a
dí vi da ex ter na“

02514 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2002

MARÇO 2002122    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



CONSIDERANDO

1.:Os in di ca do res so ci a is na Amé ri ca
La ti na que ates tam a ex clu são so ci al, o de-
sem pre go e a ba i xa qua li da de de vida da
gran de ma i o ria do povo;

2. Que os re cur sos das agên ci as mul ti -
la te ra is de de sen vol vi men to, ain da que for-
mal men te ne go ci a dos sob con di ções fa vo rá -
ve is para aten der de man das dos seg men tos 
mais fra gi li za dos, nem sem pre atin gem os
ob je ti vos pre vis tos;

3 .Que a ne go ci a ção e a apli ca ção dos
re cur sos ori un dos das ins ti tu i ções in ter na ci -
o na is de cré di to vêm sen do re a li za das sem
a par ti ci pa ção dos cor pos le gis la ti vos de
cada na ção, es ta do ou pro vín cia, a quem
fica re ser va da ape nas a ho mo lo ga ção das
de ci sões to ma das pelo Po der Exe cu ti vo;

4. Os for tes con di ci o na men tos e as
per ma nen tes pres sões que se im põem às
na ções la ti no-ame ri ca nas por par te das
agên ci as fi nan ce i ras mul ti la te ra is, com in ge -
rên cia na ela bo ra ção e apli ca ção de nos sas
po lí ti cas ma cro e co nô mi cas;

5. Que há um apro fun da men to cada
vez mais acen tu a do da po bre za em todo o
con ti nen te la ti no-ame ri ca no, o que res sal ta
ao al can ce li mi ta do dos pro je tos que os re-
cur sos in ter na ci o na is fi nan ci am;

6. A di fi cul da de de fa zer com que a
Amé ri ca La ti na se li ber te da mi sé ria sem
que in gres se em um lon go e se gu ro pro ces -
so de de sen vol vi men to, com de mo cra cia
ple na;

7. Que o de sen vol vi men to po lí ti co, so-
ci al, edu ca ci o nal, cul tu ral e eco nô mi co la ti -
no-ame ri ca no só ocor re rá com a exe cu ção
de po lí ti cas pú bli cas fir me men te con du zi das 
pe los go ver nos de cada na ção, com o
acom pa nha men to e fis ca li za ção dos par la -
men tos na ci o na is; 

8. Que al guns pa í ses la ti no-ame ri ca -
nos pre ci sam re a li zar sua res pec ti va re for -
ma tri bu tá ria que im po nha uma tri bu ta ção
jus ta a toda a so ci e da de e gere uma ar re ca -
da ção mais ele va da para fi nan ci ar os cus tos 
do pro ces so de de sen vol vi men to.

Con clu em:
I. A ges tão das po lí ti cas pú bli cas deve

se su bor di nar a um sis te ma de pla ne ja men -

to que tra du za com fi de li da de as pri o ri da des 
e ne ces si da des ma jo ri tá ri as de cada país;

II. As ins ti tu i ções in ter na ci o na is de
apo io ao de sen vol vi men to não po dem dar
co ber tu ra e res pal do a pro ces sos au to ri tá ri -
os de ad mi nis tra ção de seus re cur sos, que
pri vi le gi em gru pos mi no ri tá ri os, con cen tran -
do ren da e po der e en fra que cen do a de mo -
cra cia;

III. Há ne ces si da de ur gen te de re for ma 
das ins ti tu i ções fi nan ce i ras in ter na ci o na is,
cuja cri a ção ini ci ou-se há mais de cin qüen ta 
anos e hoje ob so le tas, para ade quá-las ao
ce ná rio de um mun do glo ba li za do em que
se ve ri fi ca a ex tre ma vul ne ra bi li da de das
eco no mi as em de sen vol vi men to fren te aos
im pac tos per ver sos da vo la ti li da de dos flu-
xos do ca pi tal in ter na ci o nal;

IV. É che ga da a hora de o Par la men to
de cada na ção la ti no-ame ri ca na exer ci tar a
so be ra nia na ci o nal e o con tro le per ma nen te 
das po lí ti cas pú bli cas ade qua das às con di -
ções e ca rên ci as de cada país, exi gin do
pres ta ção de con tas aos seus re pre sen tan -
tes nos or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o -
na is;

V. O Par la men to de cada país, bem
como os Par la men tos re gi o na is, de vem in-
clu ir em suas agen das de ba tes e me di das
so bre as po lí ti cas es pe cí fi cas apli ca das pe-
las en ti da des fi nan ce i ras in ter na ci o na is e as
di fi cul da des de sua ade qua ção à re a li da de
la ti no-ame ri ca na.

Ten do em vis ta es ses as pec tos, de cla -
ram:

a – A po lí ti ca e acor dos re a li za dos
com o BID, FMI, BIRD e de ma is agên ci as
in ter na ci o na is de vem per mi tir a ade qua da e
opor tu na par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil e
das ins ti tu i ções po lí ti co-re pre sen ta ti vas;

b – É ne ces sá rio que to dos os pa í ses
la ti no-ame ri ca nos se jam in clu í dos nos pro-
ces sos mul ti la te ra is de dis cus são so bre in-
te gra ção po lí ti ca, eco nô mi ca ou so ci al das
Amé ri cas, as sim como para pro gra mas de
fi nan ci a men to;

c – As ne go ci a ções para for ma ção de
qual quer área de li vre co mér cio ou de in te -
gra ção de vem ser exe cu ta das co le ti va men te 
pe los blo cos eco nô mi cos exis ten tes, le van -
do em con ta os prin cí pi os con sa gra dos na
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pre sen te De cla ra ção, em es pe ci al os re fe -
ren tes ao con tro le de mo crá ti co pe los Par la -
men tos, as sim como o re cur so es sen ci al à
con sul ta po pu lar;

d – A ne ces si da de de se dis cu tir e
ava li ar a apro va ção de le gis la ção que de ter -
mi ne a par ti ci pa ção dos Par la men tos na ci o -
na is na de fi ni ção dos es co pos dos acor dos
in ter na ci o na is por par te dos go ver nos;

e – Fren te à glo ba li za ção da eco no -
mia, a Amé ri ca La ti na as su me o de ver ini lu -
dí vel e ir re nun ciá vel de pro te ger, con ser var
e man ter nos so pa tri mô nio cul tu ral, nos sas
et ni as e nos sos po vos tra di ci o na is, eli mi nan -
do to dos os ves tí gi os de dis cri mi na ções his-
tó ri cas e odi o sas e per se gui ções a nos sas
ra ças au tên ti cas;

f – Nos sos Par la men tos de vem de fi nir
jun to aos res pec ti vos go ver nos po lí ti cas
para a pro mo ção, nos sis te mas edu ca ci o na -
is, dos gran des va lo res uni ver sa is da so li da -
ri e da de, jus ti ça so ci al e da de mo cra cia.

For ta le za, Ce a rá, 12 de mar ço de
2002."

Essa de cla ra ção foi as si na da por mim; pelo
De pu ta do Esta du al We ling ton Lan dim, Pre si den te
da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Ce a rá; pelo
De pu ta do Fe de ral Iná cio Arru da, mem bro da Co mis -
são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul; pelo De pu -
ta do Fe de ral Ney Lo pes; pelo De pu ta do Fe de ral Feu
Rosa; pelo Se na dor Arlin do Por to; pelo De pu ta do
Fe de ral Pa u lo Gou vêa; pelo De pu ta do Fe de ral Con-
fú cio Mou ra; pelo De pu ta do Fe de ral Sér gio Mi ran da; 
pelo De pu ta do Esta du al Eu do ro San ta na; pelo De-
pu ta do Esta du al João Bos co; pelo De pu ta do Esta-
du al José No bre Gu i ma rães; pelo Se na dor Da ni lo
Asto ri, do Uru guai; pelo De pu ta do Ro nald Pais, do
Uru guai; pelo De pu ta do Ser gio de Ve las co, do Chi le; 
pelo De pu ta do Ma rio Escur ra, do Pa ra guai; pela De-
pu ta da Jhan nett Ma driz, Pre si den te do Par la men to
Andi no, da Ve ne zu e la; pelo De pu ta do Vic tor Hugo
D’Paola, do Par la men to La ti no-ame ri ca no, da Ve ne -
zu e la.

Esse se mi ná rio ex ter no da Co mis são Par la -
men tar Con jun ta do Mer co sul foi re a li za do como um
con tra pon to ao Se mi ná rio do BID, em For ta le za. Há
ne ces si da de de que o con tra di tó rio se es ta be le ça e
de que idéi as cla ras que se opõem à Alca, que as su -
mem com cla re za a de fe sa do pro je to de Mer co sul,
pelo me nos nes se mo men to do de sen vol vi men to e da
con jun tu ra po lí ti ca do Bra sil, do Cone Sul la ti no-ame -

ri ca no e do mun do, se jam co lo ca das para a dis cus -
são pú bli ca.

Esse se mi ná rio teve uma re per cus são ex tra or -
di ná ria no Ce a rá. Foi co ber to por 150 emis so ras de
rá dio e pela to ta li da de da im pren sa lo cal, mas foi, so-
ber ba e ga lhar da men te, ig no ra da pela im pren sa na ci -
o nal, que se de di cou, úni ca e ex clu si va men te, à co-
ber tu ra do se mi ná rio do BID. Omis são, de sin te res se,
ou de li be ra do en co bri men to de uma dis cus são im por -
tan te para o Cone Sul, para a Amé ri ca La ti na e, prin ci -
pal men te, para o Bra sil.

A TV Se na do tam bém, de cer ta for ma, fa lhou
co nos co, pois não es te ve pre sen te. To ma mos o cu i -
da do de fil mar todo o en ca mi nha men to do tra ba lho e
dos de ba tes e en tre ga mos es sas fi tas à Di re ção da
TV Se na do, para que, como se faz com o fun ci o na -
men to de to das as Co mis sões no Se na do da Re pú bli -
ca, es ses de ba tes, es sas con tra di ções e essa de fe sa
in sis ten te do in te res se bra si le i ro e da ci da da nia la ti -
no-ame ri ca na se jam tam bém do co nhe ci men to do
povo bra si le i ro.

Ve jam, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res e
te les pec ta do res da TV Se na do, a im por tân cia des sa
te le vi são pú bli ca na co ber tu ra dos even tos, das opi-
niões, dos de ba tes en tre os Par ti dos, do plu ra lis mo
po lí ti co bra si le i ro! A te le vi são a cabo, pri va da, com a
ame a ça da par ti ci pa ção de 30% do ca pi tal es tran ge i -
ro, que já não vem co brin do as sun tos que não se jam
do in te res se da glo ba li za ção, do ne o li be ra lis mo e do
en tre guis mo que toma con ta do Go ver no na ci o nal,
omi te-se, e ape nas a te le vi são do Se na do, por cabo
ou com si nal aber to, aces sí vel pe las an te nas pa ra bó -
li cas, em todo o ter ri tó rio na ci o nal e Amé ri ca La ti na,
pos si bi li ta esse de ba te pos sí vel e faz com que seja do
co nhe ci men to dos la ti no-ame ri ca nos o in te i ro teor
das dis cus sões des se fo rum, des se se mi ná rio re a li -
za do em For ta le za, que se con tra pôs ao se mi ná rio do
BID.

A TV Se na do é o bu ra co no fim do tú nel, é a pos-
si bi li da de úl ti ma de que os gran des de ba tes na ci o na -
is se jam re a li za dos com o co nhe ci men to do povo. A
te le vi são pri va da co bre o que quer ou, prin ci pal men -
te, não co bre o que não quer. Fica aqui a ad ver tên cia
so bre a ame a ça que sig ni fi ca a par ti ci pa ção de 30%
do ca pi tal es tran ge i ro. O mí ni mo que um gru po fi nan -
ce i ro in ter na ci o nal, que par ti ci pe do ca pi tal de uma
te le vi são bra si le i ra, exi gi rá é que os seus in te res ses
não se jam con tra ri a dos, que os seus in te res ses não
se jam dis cu ti dos, que os seus in te res ses não se jam
abor da dos no País de uma pers pec ti va do in te res se
dos bra si le i ros e da nos sa eco no mia e que diga res-
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pe i to, fun da men tal men te, ao nos so pro ces so ci vi li za -
tó rio.

Per ce bam, bra si le i ros, no ple ná rio e fora dele, a
im por tân cia des se si nal aber to às re da ções dos jor-
na is e das rá di os, às ca sas de mi lha res de bra si le i ros
e que de ve ria es tar aber to nos sis te mas tra di ci o na is
em cada Mu ni cí pio e em cada Esta do, vi a bi li zan do
que os de ba tes na ci o na is se jam acom pa nha dos por
um nú me ro cada vez ma i or de ci da dãos.

Sr. Pre si den te, agra de ço a opor tu ni da de do uso
da pa la vra e a to le rân cia com o tem po. Des pe ço-me
de V. Exª para dar opor tu ni da de ao pró xi mo ora dor,
que, sem a me nor som bra de dú vi da, será o no bre e
bri lhan te Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orne las, por ces são
do Se na dor Álva ro Dias.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, trans cor re no
pró xi mo dia 21, de po is de ama nhã, o Dia Mun di al de
Com ba te e de Eli mi na ção de to das as For mas de Dis-
cri mi na ção Ra ci al. O Bra sil co me ça a to mar cons ciên -
cia des se tema a res pe i to do qual o Se na do da Re pú -
bli ca pode, ain da nes ta se ma na, to mar de ci sões im-
por tan tes. 

Bas ta que pas se mos em re vis ta a si tu a ção so ci -
al dos ne gros em nos so País para ver mos, com cla re -
za, a ne ces si da de de po lí ti cas e ações afir ma ti vas em
fa vor da nos sa po pu la ção afro-des cen den te. Abo li da
a es cra vi dão há 113 anos, não fo ram cri a das con di -
ções de igual da de de opor tu ni da des para aque les
que fo ram, en tão, li ber tos. Na si tu a ção de hoje, a par-
ti ci pa ção dos ne gros na po pu la ção bra si le i ra é da or-
dem de 45,3%, con si de ran do-se aqui o con tin gen te
de par dos (39,9%) e de pre tos (5,4%), con for me a
clas si fi ca ção do IBGE.

Cer ca de 70 mi lhões de bra si le i ros cons ti tu em a
se gun da ma i or na ção ne gra do mun do. Mas, se são
45% da nos sa po pu la ção, os ne gros con cen tram en-
tre nós 64% da po bre za e 69% da in di gên cia.

Con si de ran do-se a dis tri bu i ção re gi o nal, qua se
a me ta de da po pu la ção par da bra si le i ra vive no Nor-
des te (47%). Se to ma mos em con si de ra ção a ques-
tão edu ca ci o nal e suas re la ções com o mer ca do de
tra ba lho e os ní ve is de re mu ne ra ção da po pu la ção
ne gra, ve mos que têm ra zão aque les que bra dam,
que des fral dam a ban de i ra da re pa ra ção. É pre ci so
que, efe ti va men te, o nos so País te nha cons ciên cia e
ado te me di das para cor ri gir essa si tu a ção de de si -
gual da de que se per pe tua em nos sa re a li da de.

O Bra sil, na re cen te Con fe rên cia de Dur ban, na
Áfri ca do Sul, de acor do com o re la tó rio do seu Co mi -
tê Na ci o nal, re co nhe ceu a si tu a ção de de si gual da de
e fir mou po si ção para ado tar me di das re pa ra tó ri as
por meio de po lí ti cas pú bli cas es pe cí fi cas ain da por
se rem de fi ni das, es ta be le ci das, de se nha das.

Ado tou, con tu do, a re pre sen ta ção bra si le i ra al-
guns cri té ri os bas tan te cla ros como o de sen vol vi men -
to das co mu ni da des re ma nes cen tes dos qui lom bos e,
tam bém, a de fe sa do sis te ma de co tas para as uni ver -
si da des pú bli cas, en tre ou tras me di das es ta be le ci -
das.

O IPEA, ór gão do Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
re a li za es tu dos que con têm um di ag nós ti co das con-
di ções de vida da po pu la ção bra si le i ra afro-des cen -
den te e se pro põe a re a li zar es tu dos es pe cí fi cos e,
so bre tu do, a pro por po lí ti cas pú bli cas a se rem exe cu -
ta das. 

Não de ve mos fi car de bra ços cru za dos es pe -
ran do que es ses es tu dos se jam con clu í dos. É pre ci so 
que me di das e pro vi dên ci as se jam to ma das de logo
para co me çar a trans for mar essa re a li da de que afe ta
pra ti ca men te me ta de da po pu la ção bra si le i ra. 

Ve ja mos al guns da dos dos es tu dos já re a li za -
dos. Se con si de ra mos os 54 mi lhões de po bres no
Bra sil, o que equi va le a 34% da nos sa po pu la ção,
nada me nos do que 33,7 mi lhões são afro-des cen -
den tes. Dos 22 mi lhões de in di gen tes, nada me nos do
que 15,1 mi lhões são afro-des cen den tes. O con ce i to
de po bre za re fe re-se aos gas tos com ali men ta ção e
às des pe sas mí ni mas com ves tuá rio, ha bi ta ção e
trans por te. 

Con si de ran do-se, no en tan to, o con ce i to de in di -
gên cia, Srs. Se nho res, 22 mi lhões de bra si le i ros não
têm aces so se quer à ces ta bá si ca. Den tre es ses, 15,1
mi lhões são afro-des cen den tes. 

É uma re a li da de cho can te, que pre ci sa ser tra-
ta da com aten ção pe los le gis la do res e exe cu ti vos do
Po der Pú bli co em nos so País, bem como pe las em-
pre sas pri va das, que pre ci sam ter cu i da do es pe ci al
com a po pu la ção bra si le i ra afro-des cen den te. 

Entre os par dos, que são a gran de ma i o ria des-
sa po pu la ção, a si tu a ção é ain da pior que a dos pre-
tos: 48,4% são po bres e, des tes, 22,3% são in di gen -
tes. Entre os pre tos, 42,9% são po bres e 18,3% são
in di gen tes.

Co in ci den te men te, é no Nor des te que se con-
cen tra boa par te da po pu la ção afro-des cen den te bra-
si le i ra. O Nor des te é uma re gião po bre e so fri da, sub-
de sen vol vi da, que con cen tra 28,9% da po pu la ção
bra si le i ra. Des se povo nor des ti no, 76,8% são

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 02517

    125MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



afro-des cen den tes, ou seja, de cada qua tro nor des ti -
nos, três são afro-des cen den tes. Estão no Nor des te
60,6% dos par dos po bres e 46,6% dos pre tos po bres
do País.

Se olha mos do pon to de vis ta da cri an ça, a po-
bre za é mais acen tu a da nes se seg men to, que, abran-
gen do 29% da po pu la ção, con cen tra 43% da po bre -
za, cuja in ci dên cia é su pe ri or a 60% en tre os
afro-des cen den tes de zero a ca tor ze anos.

Se pas sa mos a con si de rar o tra ba lho in fan til,
ve mos que, em bo ra ve nha se re du zin do, cons ti tui
mais uma in di ca ção da pre cá ria con di ção de vida dos
afro-des cen den tes em nos so País. Na fa i xa dos cin co
aos nove anos, em 1992, tra ba lha vam 3,7% das cri-
an ças. Em 1999, esse por cen tu al ti nha-se re du zi do
para 2,4%. Entre os bran cos a si tu a ção tem me lho ra -
do mais ra pi da men te. A re du ção foi de 45% no pe río -
do, en quan to en tre os ne gros, de ape nas 24%. Na fa i -
xa de dez a ca tor ze anos cai, en tre 1992 e a par tir de
1995, de 22% para 17% o nú me ro das cri an ças que
tra ba lham. No en tan to, 13% das cri an ças bran cas e
20% das cri an ças ne gras en tre dez e ca tor ze anos
tra ba lha vam. Tam bém aqui o di fe ren ci al tem cres ci do
com re du ção do tra ba lho in fan til en tre os bran cos,
mais ace le ra do do que en tre os ne gros. 

Com o Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho
Infan til, o PETI, mais a bol sa-es co la, que se ex pan de
sig ni fi ca ti va men te a par tir de 2001, com a cri a ção do
Fun do de Com ba te à Po bre za – essa si tu a ção já deve
ser, em 2002, me lhor do que en tão.

Di mi nui a quan ti da de de cri an ças que tra ba -
lham, mas man tém-se e até tem-se agra va do a di fe -
ren ça da si tu a ção ra ci al.

A po pu la ção ne gra, no que diz res pe i to ao em-
pre go, se con cen tra na ati vi da de agrí co la, na cons tru -
ção ci vil e na pres ta ção de ser vi ços, es pe ci al men te
nos tra ba lhos do més ti cos com em pre gos pre cá ri os.

O tra ba lho li vre subs ti tu iu a mão-de-obra es cra -
va pela mão-de-obra imi gran te. Em 1901, de cada
100 tra ba lha do res na in dús tria, 90 eram imi gran tes
eu ro pe us. Eis aí, Srªs e Srs. Se na do res, o re tra to da
ex clu são em nos so País logo de po is de pro cla ma da a
Abo li ção da Escra va tu ra.

Os ne gros re pre sen tam, quan to à ren da, 70%
dos 10% mais po bres da po pu la ção e so men te 15%
nos 10% mais ri cos. Den tre os 10% mais ri cos, os
bran cos apro pri am 41% da ren da to tal do Bra sil e os
ne gros ape nas 6%.

É o que o téc ni co do Ipea, Ri car do Hen ri ques,
cha ma de em bran que ci men to da ri que za na ci o nal. E
apon ta um Bra sil bran co, mais rico e mais de si gual, e

um Bra sil ne gro, mais po bre e mais equâ ni me, sen do
que o Bra sil bran co é cer ca de duas ve zes e meia
mais rico do que o Bra sil ne gro.

Boa par te des ses pro ble mas re sul ta dos di fe -
ren ci a is de es co la ri da de: 55% do di fe ren ci al de sa lá ri -
os en tre bran cos e ne gros está as so ci a do à de si gual -
da de edu ca ci o nal. Os jo vens de 25 anos, ne gros, têm
6,1 anos de es tu do; os bran cos, 8,4 anos de es tu do.
Por tan to, um di fe ren ci al de 2,3 anos, que é re la ti va -
men te pe que no, mas so bre uma base mu i to ba i xa.

Na ver da de, pre ci sa mos me lho rar, no que se re-
fe re aos anos de es tu do, toda a po pu la ção, mas nem
por isso de ve mos de i xar pro lon gar, se agra var esse
di fe ren ci al que exis te e vi go ra na re a li da de so ci al do
País, en tre es sas duas par ce las ét ni cas da nos sa po-
pu la ção.

Da dos de 1999 nos mos tram que, en tre as pes-
so as anal fa be tas de 15 e 25 anos, os ne gros são 8%;
os bran cos, 3%. No anal fa be tis mo com mais de 15
anos, os ne gros são 19,8%; os bran cos são 8,3%.

O en si no fun da men tal tem-se uni ver sa li za do, é
ver da de, os de ma is ní ve is, não. Mas, mes mo as sim,
na ida de de 7 a 13 anos, fora da es co la, te mos 2% dos
bran cos e 5% dos ne gros.

Entre os 18 e os 23 anos, com se cun dá rio não
com ple to, os bran cos são 63%; os ne gros, 84%.

Entre os 18 e 25 anos que não ha vi am in gres sa -
do na uni ver si da de, os bran cos são 89%; os ne gros
são 98%. Ape nas 2% dos ne gros ha vi am in gres sa do
na uni ver si da de, em 1999, na fa i xa en tre os 18 e 25
anos de ida de.

A es co la ri da de mé dia, é ver da de, tem cres ci do,
mas tem-se man ti do o di fe ren ci al en tre bran cos e ne-
gros. A po lí ti ca uni ver sa lis ta, mais uma vez aqui fica
cla ro, não aten de à ne ces si da de de cor ri gir esse di fe -
ren ci al ao lon go do tem po. E nós sa be mos da im por -
tân cia dos ne gros na for ma ção da nos sa na ci o na li da -
de, de sua im por tân cia his tó ri ca e da sua con tri bu i ção 
cul tu ral para o País. Fal ta-lhes, con tu do, opor tu ni da -
des de as cen são so ci al.

A abor da gem da ques tão ra ci al no Bra sil ca u -
sou, numa pri me i ra fase, pre o cu pa ção pe nal quan to à
dis cri mi na ção – a Lei Afon so Ari nos es ta tu iu como
con tra ven ção. Após a Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, a
Lei Caó cri mi na li zou o pre con ce i to ra ci al. Mas o que
pre ci sa mos, além da abor da gem pe nal, é de um tra ta -
men to, de uma po lí ti ca es pe cí fi ca de in clu são so ci al,
uma po lí ti ca que crie opor tu ni da des igua is para toda
a po pu la ção bra si le i ra.

O ba i a no Rui Bar bo sa, na li nha de Aris tó te les,
nos en si nou que a ver da de i ra lei de igual da de con sis -
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te em aqui nho ar de si gual men te aos de si gua is à me-
di da que se de si gua lam, para as sim es ta be le cer, por
in ter mé dio da jus ti ça dis tri bu ti va, con di ções efe ti vas
de igual da de.

Ingres sa mos, ago ra, fe liz men te, numa se gun da
fase: a fase das ações afir ma ti vas. Da ati tu de de não
dis cri mi nar, pas sa mos a pro mo ver a igual da de de
opor tu ni da des. Da igual da de for mal, que re mos al can -
çar a igual da de subs tan ti va, a igual da de real. Isso re-
quer, por par te do Esta do, por par te do po der pú bli co,
uma po lí ti ca ati va, que re co nhe ça a in su fi ciên cia das
po lí ti cas uni ver sa lis tas que con ge lam as de si gual da -
des, e que re sul ta, tam bém, numa am pli a ção dos po-
de res e do pa pel do Esta do. O Esta do que se re trai,
que re flui, que se afas ta da ati vi da de eco nô mi ca, da
ati vi da de de pro du ção é o Esta do que pre ci sa am pli ar 
os seus po de res e a sua in ter ven ção, para exe cu tar
uma po lí ti ca so ci al de cor re ção dos de se qui lí bri os
que re sul te na pres ta ção po si ti va por par te do Esta do, 
atra vés de po lí ti cas de eli mi na ção das de si gual da -
des.

Aqui no Se na do Fe de ral, te mos em tra mi ta ção
pelo me nos dois pro je tos que tra tam de po lí ti cas afir-
ma ti vas no sen ti do de cor ri gir as de si gual da des de
na tu re za ra ci al em nos so País. Re fi ro-me ao Pro je to
de Lei do Se na do n.º 212, de 2001, de mi nha au to ria,
que es ta be le ce pri o ri da de ab so lu ta para os afro-des-
cen den tes nas bol sas de es tu do da fi lan tro pia, que
de vem ser con ce di das a tí tu lo de as sis tên cia so ci al a
ca ren tes, pro por ci o nan do às ins ti tu i ções de en si no a
isen ção da quo ta pa tro nal pre vi den ciá ria.

Como to dos sa be mos, de po is da Cons ti tu i ção
de 1988, as bol sas de es tu do de sa pa re ce ram. Elas
es tão pre vis tas na Cons ti tu i ção ape nas para aque le
caso do en si no fun da men tal, onde não haja ofer ta
ade qua da de va gas. De modo que es sas bol sas de
es tu do da fi lan tro pia cons ti tu em um ni cho que de ve -
mos apro ve i tar para ori en tar, para di re ci o nar, para fo-
car, nes se con tin gen te po pu la ci o nal bra si le i ro, que
tem sido tão pre ju di ca do ao lon go do tem po e que, so-
bre tu do no aces so à uni ver si da de, tem en fren ta do
gra ves li mi ta ções.

Tra ta-se, no caso des te pro je to, de bol sas de es-
tu do, e não do fi nan ci a men to edu ca ci o nal, do cré di to
edu ca ti vo. Tam pou co se tra ta da po lí ti ca de quo tas. O
que de se ja mos é dar pri o ri da de ab so lu ta, en quan to
hou ver um bra si le i ro afro-des cen den te ca ren te numa
des sas ins ti tu i ções, seja de en si no su pe ri or ou de en-
si no mé dio ou de en si no fun da men tal, na con ces são
des sas bol sas para, só en tão, pas sar a ou tras ca ma -
das e a ou tras par ce las da po pu la ção.

Sr. Pre si den te, essa é uma pro pos ta que não
tem qual quer im pli ca ção, qual quer con fli to com a Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal. É uma isen ção já exis-
ten te, a qual se está pro cu ran do dar uma des ti na ção
so ci al jus ta e ade qua da. Não tem, por tan to, im pac to
fis cal, mas cor res pon de a cer ca de R$800 mi lhões ao
ano. Isso é o do bro do atu al Fi lan pro gra ma de fi nan ci -
a men to edu ca ci o nal a es tu dan tes de ní vel su pe ri or.
Tra ta-se, por con se guin te, de um va lor nada des pre zí -
vel e que tem sido mal uti li za do em nos so País, per mi -
tin do que a fi lan tro pia se trans for me em ”pi lan tro pia“. 

Com a apro va ção des se pro je to, te re mos con di -
ções de ma i or con tro le so ci al, por que hoje não exis te
se quer con tro le ad mi nis tra ti vo so bre a efe ti va apli ca -
ção des ses re cur sos. 

Apro va do na Co mis são de Edu ca ção, a ma té ria
de ve rá ser apre ci a da ama nhã pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, jun ta men te com o
Pro je to de Lei do Se na do nº650/99, de au to ria do Se-
na dor José Sar ney, que pre vê uma cota de 20% para
a po pu la ção ne gra nas va gas des ti na das a car gos e
em pre gos pú bli cos nos três ní ve is de Go ver no, nos
cur sos de gra du a ção, em to das as ins ti tu i ções de ní-
vel su pe ri or do País e nos con tra tos do Fun do de Fi-
nan ci a men to ao Estu dan te de Ensi no Su pe ri or.

Em am bos os pro je tos, ado tou-se o cri té rio da
au to de cla ra ção, tal como ocor re em re la ção ao cen so 
re a li za do pelo IBGE. O pro je to do Se na dor Sar ney re-
ce beu na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, na se ma na pas sa da, um im por tan te subs ti tu ti -
vo da la vra do Se na dor Se bas tião Ro cha. O re fe ri do
subs ti tu ti vo am plia o es co po do pro je to, in tro du zin do
no vos cri té ri os e no vos ele men tos. De pen den do da
de ci são des ta Casa ama nhã, por meio da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, cuja de li be ra -
ção terá ca rá ter ter mi na ti vo – o pro je to de mi nha au to -
ria terá de vir ain da ao ple ná rio des ta Casa – o País
po de rá co me mo rar o Dia Mun di al de Com ba te à Dis-
cri mi na ção Ra ci al nes te 21 de mar ço.

Será a opor tu ni da de de to mar mos a van guar da
da de fi ni ção de uma po lí ti ca de ações afir ma ti vas que
vi sem à in te gra ção de fi ni ti va da po pu la ção afro-des-
cen den te, des ses nos sos ir mãos que fo ram in vo lun ta -
ri a men te tra zi dos nos na vi os ne gre i ros e que, até
hoje, não fo ram, de fato, in cor po ra dos de modo equâ-
ni me, igua li tá rio e so li dá rio, na nos sa so ci e da de, em-
bo ra te nham con tri bu í do tan to com a nos sa cul tu ra, a
nos sa na ci o na li da de e a nos sa his tó ria.

Ao fa zer este pro nun ci a men to, ape lo às Sr.ªs e
Srs. Se na do res para que te nha mos ama nhã, na Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de po is
no Se na do, a apro va ção des sas leis que cons ti tu i rão
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um mar co de fi ni ti vo de mu dan ça de ati tu de do País
em re la ção à po pu la ção bra si le i ra afro-des ce den te.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Wal deck
Orne las, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ca sil do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Con-
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor) – Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, a
Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, a ma i or das
nos sas uni ver si da des pú bli cas fe de ra is, ten do sido a
uni ver si da de do Bra sil, or gu lho do País e mu i to es pe -
ci al men te do Rio de Ja ne i ro, atra ves sou, ul ti ma men -
te, um pe río do de dis sen sos in ter nos gra ves . Isso re-
sul tou na per da de mo ti va ção por par te de pro fes so -
res e alu nos, da co mu ni da de aca dê mi ca como um
todo, e, ob vi a men te, de per da de pro du ção aca dê mi -
ca e de pres tí gio, bem como a um cer to pe río do de
es va zi a men to e de des cré di to, de des cren ça da po-
pu la ção em re la ção ao tra ba lho emi nen te, in dis pen -
sá vel e de va lor ines ti má vel da que la uni ver si da de.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, esse pe río do fin dou
ago ra, no úl ti mo dia da se ma na pas sa da, quan do se
abri ram as ur nas com a vo ta ção de toda a co mu ni da -
de aca dê mi ca – pro fes so res, alu nos, fun ci o ná ri os –
para a es co lha do novo re i tor. O com pa re ci men to ma-
ci ço dos vo tan tes de mons trou o in te res se e até mes-
mo um cer to an se io da co mu ni da de aca dê mi ca de
su pe rar aque le pe río do de des mo ti va ção e ina u gu rar
a re cu pe ra ção des sa uni da de de pen sa men to e de
es for ços em prol exa ta men te da ul tra pas sa gem da-
que le pe río do.

Hou ve o com pa re ci men to ma ci ço e 85% dos vo-
tos se con cen tra ram na fi gu ra do pro fes sor Car los
Fran cis co Les sa, um dos de ca nos da Uni ver si da de;
um pro fes sor de pres tí gio na ci o nal e in ter na ci o nal. De
bri lhan tis mo re co nhe ci do por to dos, o pro fes sor cons-
ti tui um pa ra dig ma de com por ta men to éti co, mo ral e
que foi es co lhi do por sua ca pa ci da de de li de ran ça.
Cons ti tu iu-se no es tuá rio de to das aque las as pi ra -
ções da UFRJ com a fi na li da de de re com por to das as
suas for ças vi vas para ina u gu rar um pe río do de fer ti li -
da de ma i or, de res ta u ra ção da sua mis são uni ver si tá -
ria, da sua mis são emi nen te men te edu ca ti va e de
pes qui sas, o que cor res pon de a res ta u rar aque le or-
gu lho que a ci da de do Rio de Ja ne i ro tem pela sua
Uni ver si da de.

Por tan to, esse acon te ci men to cons ti tu iu-se em
um mo ti vo de enor me re go zi jo para toda a ci da de do
Rio de Ja ne i ro. A Câ ma ra de Ve re a do res da ci da de
re a li zou uma ses são es pe ci al men te de di ca da ao pro-
fes sor Car los Les sa e à co mu ni da de aca dê mi ca da
UFRJ para co me mo rar o even to e o re sul ta do da ele i -
ção.

Eu e os Se na do res Artur da Tá vo la e Ge ral do
Cân di do, do Rio de Ja ne i ro, apre sen ta mos um re que -
ri men to de voto de apla u so do Se na do, que foi en ca -
mi nha do às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia e de Edu ca ção. Espe ro que seja apro va do.
Tra ta-se de ma ni fes ta ção de re go zi jo do Se na do, de
re co nhe ci men to da im por tân cia e sig ni fi ca do da ele i -
ção fe i ta pela co mu ni da de aca dê mi ca para a es co lha
do novo re i tor. Mais de 90% dos vo tos dos pro fes so -
res se des ti na ram à fi gu ra do pro fes sor Car los Les sa.
Com isso, a ci da de do Rio e —acre di to — todo o meio
uni ver si tá rio do Bra sil es pe ram uma res ta u ra ção de
to das as qua li da des da UFRJ, a pri me i ra gran de uni-
ver si da de e a ma i or das uni ver si da des fe de ra is pú bli -
cas do Bra sil.

Sr. Pre si den te, apro ve i to o en se jo para ma ni fes -
tar, em meu nome e em nome dos Se na do res Ge ral -
do Cân di do e Artur da Tá vo la, o con ten ta men to, o re-
go zi jo e a sa tis fa ção de no ti ci ar à Casa esse gran de
acon te ci men to. A es co lha do Pro fes sor Car los Les sa,
que será na tu ral men te con fir ma da em re u nião de po is 
de ama nhã, na quin ta-fe i ra, pelo Con se lho Uni ver si tá -
rio, para que seja en vi a da a sua in di ca ção ao Pre si -
den te da Re pú bli ca pela via do Mi nis tro da Edu ca ção,
Sr. Pa u lo Re na to.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa-
tur ni no, o Sr. Ca sil do Mal da ner, de i xa a ca-
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da elo Sr.
Anto nio Car los Va la da res, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, vol to mais
uma vez a esta tri bu na, em pou cos mi nu tos, para tra-
çar no va men te al gu mas con si de ra ções em re la ção a
uma ques tão que re pu to de suma im por tân cia para
to dos nós: as ca tás tro fes, as emer gên ci as, as en-
chen tes, as se cas e di ver sas ou tras cir cuns tân ci as
ad ver sas vi vi das por mi lha res de fa mí li as, em vá ri as
re giões do Bra sil. E já te nho ana li sa do este as sun to
por di ver sas ve zes nes ta Casa.
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Gos ta ria de vol tar ao tema até por uma cer ta sa-
tis fa ção, por que, na úl ti ma re u nião da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, a pro pos ta que apre sen tei so-
bre a cri a ção de um Fun do de De fe sa Ci vil Na ci o nal
re ce beu apo io quan to ao mé ri to; ape nas há uma dú vi -
da quan to à cons ti tu ci o na li da de do pro je to, mo ti vo
pelo qual foi en vi a do à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, para aná li se des se as pec to.

Sr. Pre si den te, es sas pro pos tas são im por tan -
tes – res sal to , por que so mos um País im pre vi den te
quan to a ca tás tro fes; por isso é que elas ocor rem.
Acon te ce uma ca tás tro fe no Mu ni cí pio ”X“ ou em de-
ter mi na da re gião, faz-se o le van ta men to e en ca mi -
nha-se à De fe sa Ci vil do res pec ti vo Esta do, que o en-
via ao Mi nis té rio de Inte gra ção Na ci o nal, à De fe sa Ci-
vil Na ci o nal, e esta, por sua vez, não de tém os re cur -
sos; é ne ces sá rio, en tão, pro vo car a me di da pro vi só -
ria do Go ver no para que ve nha ao Con gres so Na ci o -
nal, e daí se ten ta mi ni mi zar a cri se. Qu an to tem po
trans cor re até essa data? Ge ral men te são 6 me ses, 8
me ses, mu i tas ve zes um ano até que pos sí ve is re cur -
sos se jam li be ra dos para a re cons tru ção do pos to de
sa ú de, da es co la que caiu, da pon te que ruiu, da pin-
gue la para as cri an ças irem à es co la. Tudo isso leva
uma eter ni da de, por que na ver da de so mos um País
im pre vi den te, a des pe i to de as ques tões se rem im-
pre vi sí ve is.

Por isso, há dois pro je tos. Um de les tra mi ta na
Casa e pro põe que, de todo se gu ro fe i to no Bra sil,
des ti ne-se um per cen tu al para um Fun do de De fe sa
Ci vil Na ci o nal. Além dis so, que tam bém se des ti ne
para esse Fun do um per cen tu al do Impos to de Ren da 
da Pes soa Fí si ca e da Ju rí di ca. Por que não? Hoje, a
Lei Ro a u net já per mi te a des ti na ção de par te do
Impos to de Ren da a pa gar, das Pes so as Fí si cas e Ju-
rí di cas, para se fa zer um fil me, por exem plo. Lo gi ca -
men te, exis te um li mi te para isso. Mu i tas ve zes, é cla-
ro, o fil me não é o mais re co men dá vel, sa be mos dis-
so; mas é bom para a cul tu ra. Cla ro que pode!

Des sa for ma, por que não apli car al gu ma co i sa
do Impos to de Ren da a ser pago, por mí ni ma que seja
a quan tia, no Fun do de De fe sa Ci vil Na ci o nal? É isso
o que pre vê o nos so pro je to. Do mon tan te re co lhi do,
ori un do do Impos to de Ren da e tam bém dos se gu ros, 
1/3 fica para a De fe sa Ci vil Na ci o nal, 1/3 para as De-
fe sas Ci vis Esta du a is e do Dis tri to Fe de ral, e 1/3 para
as De fe sas Ci vis dos Mu ni cí pi os bra si le i ros. Assim,
ha ve rá uma De fe sa Ci vil or ga ni za da em cada um dos
cer ca de cin co mil Mu ni cí pi os bra si le i ros. Qu an do
ocor rer a emer gên cia, não será mais ne ces sá rio re-
cor rer a es fe ras su pe ri o res, pois já exis ti rá a Co mis -
são de De fe sa Ci vil Mu ni ci pal, pre pa ra da pelo me nos

para re sol ver os as sun tos pre li mi na res re fe ren tes a
ca la mi da des.

Então, sur ge a per gun ta: Como mo ti var a po pu -
la ção para co la bo rar com esse Fun do? A mo ti va ção
de cor re do fato de que, de todo se gu ro de au to mó vel
fe i to no Mu ni cí pio ou do mon tan te do Impos to de Ren-
da ar re ca da do, algo fi ca rá no pró prio Mu ni cí pio, ou
seja, um ter ço, no mí ni mo, dos va lo res des ti na dos ao
Fun do de De fe sa Ci vil Na ci o nal irão para a De fe sa Ci-
vil des se Mu ni cí pio. Assim, ha ve rá um en vol vi men to
de toda a so ci e da de, que sa be rá que os va lo res não
fi ca rão to tal men te no Go ver no Fe de ral. E, quan do
acon te cer uma ca la mi da de, já se terá al gu ma co i sa
no Mu ni cí pio para as pro vi dên ci as pre li mi na res. Se
es ses re cur sos não fo rem su fi ci en tes, Sr. Pre si den te,
en tra em ação a De fe sa Ci vil Esta du al, que tam bém
ad mi nis tra 1/3 do Fun do. Se ain da não for su fi ci en te,
se o nú me ro de Mu ni cí pi os for mu i to gran de, abran-
gen do mais de um Esta do ou até mais de uma Re gião 
do Bra sil, re cor re-se à De fe sa Ci vil Na ci o nal, de ten to -
ra de seu res pec ti vo ter ço do Fun do.

Isso é fun da men tal, Sr. Pre si den te. Pre ci sa mos
des sa cul tu ra, pre ci sa mo-nos pre ca ver um pou co
mais. Mu i tas ve zes, pre o cu pa mo-nos com o nos so
au to mó vel, mas, em re la ção ao meio em que ele cir-
cu la, não so mos pre vi den tes. Ale gam al guns, equi vo -
ca da men te, que tal me di da en ca re ce ria o se gu ro.
Isso não vai acon te cer, por que, se for mos mais pre vi -
den tes, se evi tar mos ca tás tro fes, des mo ro na men tos
de es tra das, pon tes, bu e i ros, os si nis tros se rão me no -
res e as in de ni za ções pa gas pe las com pa nhi as de
se gu ros tam bém o se rão. Por tan to, pre ci sa mos ser
mais pre vi den tes e evi tar con se qüên ci as de sa gra dá -
ve is para nós mes mos. No en tan to, se acon te ce rem
as tra gé di as, es ta re mos mais pre pa ra dos. Essa é a
gran de ra zão pela qual pre ci sa mos fa zer com que a
so ci e da de como um todo par ti ci pe.

Por isso, Sr. Pre si den te, não po de ria de i xar de,
até cer to modo, con gra tu lar-me com nos sos Co le gas
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos des ta Casa,
que de mons tra ram, quan to ao mé ri to do pro je to, mu i -
ta sen si bi li da de. Logo ana li sa re mos a ques tão le gal
cons ti tu ci o nal na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, para dar mos se qüên cia ao pro ces so; mas
pre ci sa mo-nos pre ve nir an tes que as ca la mi da des
acon te çam. É cla ro que é me lhor que não acon te ça
nada. Se nada acon te cer, não há pro ble ma: o di nhe i ro 
não irá para fora, es ta rá guar da do e será de vi da men -
te ad mi nis tra do pe las co mis sões. As De fe sas Ci vis
irão, sem dú vi da al gu ma, es tar pre pa ra das para isso.
É me lhor es tar mos pron tos e com os re cur sos em
mãos para se rem usa dos du ran te as ca tás tro fes, que
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mu i tas ve zes acon te cem na ca la da da no i te, nos fins
de se ma na e nos fe ri a dos. Essa ques tão é de suma
im por tân cia para o Bra sil.

Os avi sos che gam. Nós sa be mos que, em cada
ano, 25 de de zem bro é Na tal; dia 1º de ja ne i ro é o pri-
me i ro dia do ano; em mar ço ou abril, é a Pás coa. Sa-
be mos sem pre. Ape sar dos avi sos, as ca tás tro fes
acon te cem, as en chen tes, as se cas, en fim, to das
aque las ca la mi da des, mas não es ta mos pre pa ra dos
para isso.

Sen do as sim, acre di to que uma das gran des sa-
í das para o País seja a pre ven ção em re la ção a es sas
pos sí ve is emer gên ci as que po dem sur gir sem nos
avi sar. A pre ven ção é fun da men tal.

Sr. Pre si den te, são es sas as con si de ra ções que
ti nha a tra zer so bre es ses dois pro je tos que tra mi tam
na Casa, apre sen ta dos há cer to tem po. Embo ra de-
va gar – sin to que há pres são não só da so ci e da de
mas de to dos os la dos –, eles co me çam a tra mi tar,
para o bem de to dos os ir mãos e do País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te e no bres Co le -
gas.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res)  Não há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Le o mar Qu in ta ni lha, Ma ria
do Car mo Alves e Ro me ro Jucá en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o au men to des-
con tro la do dos ca sos de DENGUE no País, com ocor-
rên cia mais in ten sa no Esta do do Rio de Ja ne i ro e na
re gião Nor des te, ex põe o qua dro dra má ti co em que
se en con tra a sa ú de pú bli ca bra si le i ra. 

Do en ça ex tin ta na dé ca da de 30, em vir tu de da
er ra di ca ção do mos qui to Ae des aegy pti para o con-
tro le da fe bre ama re la, eis que, em 1981, o den gue
vol ta a atin gir a re gião Nor te do País, com re gis tro de
ca sos em Boa Vis ta/RR. No Rio de Ja ne i ro ocor re ram
duas gran des epi de mi as. A pri me i ra em 1986/87, com
cer ca de 90 mil ca sos, e a se gun da em 1990/91, com
apro xi ma da men te 100 mil ca sos con fir ma dos. A par tir 
de 1995, a den gue pas sou a ser re gis tra do em to das
as re giões do País e, em 1998, o nú me ro de ca sos
che gou a 570 mil. Em 1999, hou ve uma re du ção (210
mil ca sos), se gui da de ele va ção pro gres si va em 2000
(240 mil ca sos) e em 2001 (370 mil ca sos). Nes se úl ti -
mo ano, a ma i o ria dos ca sos (149 mil) ocor reu na re-
gião Nor des te.

A den gue é uma do en ça in fec ci o sa, vi ral agu da,
fe bril, ca u sa da por um ar bo ví rus, cuja ocor rên cia se
dá prin ci pal men te em áre as tro pi ca is e sub tro pi ca is
onde as con di ções do meio am bi en te fa vo re cem o de-
sen vol vi men to do mos qui to trans mis sor do agra vo,
po den do de sen ca de ar sin to mas se me lhan tes aos da
gri pe ou qua dros gra ves (den gue he mor rá gi co). Exis-
tem qua tro ti pos di fe ren tes do ví rus da den gue: 1, 2, 3
e 4. A do en ça é trans mi ti da pe los mos qui tos Ae des
aegy pti e Ae des al bo pic tus, que se pro li fe ram den tro
ou nas pro xi mi da des das ha bi ta ções em re ci pi en tes
onde se acu mu la água lim pa, como va sos de plan tas,
pne us ve lhos, cis ter nas, etc. A trans mis são é mais co-
mum em ci da des, mas pode tam bém ocor rer em áre-
as ru ra is. O úni co modo pos sí vel de evi tar a in tro du -
ção de um novo tipo de ví rus da den gue é a eli mi na -
ção do mos qui to ae des, que tam bém pode trans mi tir
a fe bre ama re la. 

O mos qui to da den gue está pre sen te em 3600
mu ni cí pi os bra si le i ros, exi gin do-se, por tan to, para o
seu com ba te uma mo bi li za ção na ci o nal que en vol va
não ape nas o Esta do, mas toda a po pu la ção. O con-
tro le da trans mis são do ví rus da den gue dá-se es sen -
ci al men te no âm bi to co le ti vo e exi ge um es for ço de
toda a so ci e da de, em vir tu de da ele va da ca pa ci da de
de adap ta ção e trans mis são do seu prin ci pal ve tor, o
Ae des aegy pti. Para con ter o avan ço des sa ter rí vel
do en ça, que, na sua ma ni fes ta ção mais gra ve, a he-
mor rá gi ca, pode le var à mor te em pou cas ho ras,
faz-se ne ces sá rio que cada um de nós se cons ci en ti -
ze da im por tân cia de al te rar mos há bi tos e ati tu des
em prol do nos so pró prio be ne fí cio e de toda a co le ti -
vi da de. Assim, a eli mi na ção de lo ca is e si tu a ções que
pos sam fa vo re cer a pro li fe ra ção e re pro du ção do
mos qui to trans mis sor da do en ça deve ser o nos so
prin ci pal ob je ti vo. Embo ra a trans mis são da do en ça
pos sa ocor rer ao ar li vre, é no in te ri or das ha bi ta ções
que o ris co é ma i or, o que sig ni fi ca di zer que cabe a
cada mo ra dor as su mir a res pon sa bi li da de de evi tar e
eli mi nar qual quer pos si bi li da de de con tra ção e trans-
mis são da do en ça den tro do seu pró prio lar.

A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, ór gão do go-
ver no fe de ral res pon sá vel pelo com ba te ao ve tor da
den gue, de sen vol ve ati vi da des pre ven ti vas para o
con tro le da do en ça com a eli mi na ção de cri a dou ros,
com ba te aos fo cos e bor ri fa ção com in se ti ci da. As
me di das de vem ser re a li za das com a par ti ci pa ção da
co mu ni da de. O com ba te ao mos qui to deve ser fe i to
eli mi nan do os in se tos adul tos e, prin ci pal men te, aca-
ban do com os cri a dou ros de lar vas. Para isso é im-
por tan te que re ci pi en tes que pos sam en cher-se de
água se jam des car ta dos ou fi quem pro te gi dos com
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tam pas. Com ba ten do-se a den gue, es ta re mos tam-
bém evi tan do o re tor no da fe bre ama re la, do en ça que
não ocor re nas ci da des bra si le i ras des de 1942.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, é im pe ri o -
so que una mos for ças e con cla me mos toda a po pu la -
ção bra si le i ra para essa ver da de i ra guer ra con tra o
mos qui to trans mis sor da den gue. O go ver no vem fa-
zen do a sua par te, mas o com ba te à do en ça exi ge a
par ti ci pa ção cons ci en te e efe ti va de toda a po pu la -
ção. To dos os ci da dãos de vem to mar pro vi dên ci as no
sen ti do de não per mi tir a exis tên cia de cri a dou ros e
fo cos do Ae des aegy pti den tro de seus la res e nas
suas ime di a ções. 

No To can tins, após um gran de es for ço do go ver -
no do Esta do com vis tas à cons ci en ti za ção da so ci e -
da de, pode-se di zer que con se gui mos con tro lar o
avan ço da do en ça. A mo bi li za ção, no en tan to, con ti -
nua. Cam pa nhas edu ca ti vas e es cla re ce do ras de
como a do en ça é trans mi ti da, qua is os seus sin to mas
e o que pode ser fe i to para evi tá-la são re a li za das di u -
tur na men te, uti li zan do-se de to dos os me i os de co-
mu ni ca ção dis po ní ve is para se atin gir o ma i or nú me ro 
de pes so as. 

Nes se mo men to de li ca do por que pas sa a sa ú -
de pú bli ca bra si le i ra, em vir tu de do avan ço da epi de -
mia de den gue, cabe a cada um de nós dar uma de-
mons tra ção de ci da da nia, co la bo ran do e as su min do
a nos sa par ce la de res pon sa bi li da de para no va men te 
er ra di car mos do nos so ter ri tó rio essa te mí vel do en ça.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. 
A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma ra zão mu i -
to es pe ci al me traz a essa tri bu na no dia de hoje, pois,
com mu i to or gu lho de mi nha con di ção de ser gi pa na,
que ro ho me na ge ar a ci da de de Ara ca ju, nos sa ca pi -
tal, que, no dia 17 de mar ço úl ti mo, com ple tou 147
anos de fun da ção.

Se a ci da de, a or ga ni za ção do es pa ço ur ba no,
diz mu i to de seu povo, nós, ser gi pa nos e ara ca ju a nos
so mos pri vi le gi a dos. Quem che ga a Ara ca ju sen te o
ca lor do sol que con vi da aos pas se i os a be i ra-mar;
sen te o ca lor hu ma no que con ta gia e apa i xo na os tu-
ris tas que lá se de li ci am com ca ran gue jos e ou tras
pé ro las da cu li ná ria da ca pi tal do pe que no e no tá vel
Esta do do Ser gi pe; sur pre en de-se com as ruas lar gas 
e com o trân si to de flu xo fá cil e com a imen sa har mo -
nia que pa i ra no ar de Ara ca ju.

Nos sa ca pi tal tem uma his tó ria bas tan te par ti cu -
lar. Des de 1669 já se tem re gis tros do po vo a do de
San to Antô nio de Ara ca ju, mas foi em 17 de mar ço de

1855, por von ta de e obra do en tão pre si den te da pro-
vín cia de Ser gi pe, Iná cio Bar bo sa, que Ara ca ju foi ele-
va da à con di ção de ci da de e, ime di a ta men te, de ca pi -
tal do Esta do. Iná cio Bar bo sa ti nha um so nho, foi esse
so nho que co lo cou Ara ca ju no co ra ção po lí ti co e so ci -
al de nos so Esta do: que ria lá cons tru ir um por to para
es co ar mer ca do ri as e es ti mu lar o co mér cio no Nor-
des te bra si le i ro. Infe liz men te não vi veu para con cre ti -
zar sua von ta de, sua e de todo o povo ser gi pa no. No
en tan to, Sr. Pre si den te, seus an se i os fo ram aten di dos 
no go ver no de João Alves Fi lho, meu ma ri do, e, des de 
1994, nos so Esta do tem um por to que hon ra a gran-
de za de nos sos com pa tri o tas e que, com mu i ta jus ti -
ça, cha ma-se Iná cio Bar bo sa. 

Fo ram 139 anos de es pe ra, mas hoje, a cer ca
de 50 qui lô me tros de Ara ca ju e 200 de Ma ce ió, es co -
am, com fa ci li da de e ra pi dez, pro du tos va ri a dos. Nos-
so por to, em bo ra cons tru í do pelo Esta do, em con vê -
nio com a Pe tro brás, fun ci o na em mol des pri va dos,
sob a ad mi nis tra ção da Vale do Rio Doce, apre sen -
tan do um de sem pe nho de ex cep ci o nal com pe ti ti vi da -
de, uma das ma i o res do país. Res sal te-se que pela
sua efi ciên cia é uti li za do tam bém por ou tros Esta dos,
como a Ba hia, que usam sua es tru tu ra para in cre -
men tar ati vi da des co mer ci a is.

Com uma po pu la ção de apro xi ma da men te 500
mil ha bi tan tes, Ara ca ju foi a pri me i ra ca pi tal pla ne ja da 
do País, mais de 100 anos an tes de Bra sí lia. Seu for-
ma to ge o mé tri co, imi tan do um ta bu le i ro de xa drez,
ide a li za do em 1850 pelo Enge nhe i ro Se bas tião Ba sí -
lio Pir ro, faz com que a ci da de seja sim ples e efi ci en -
te, pos si bi li tan do que qual quer um pas se ie pe las ruas
que con tras tam o an ti go e o novo com ma es tria. A ci-
da de mo der na mar ca da pe las lar gas ave ni das e pela
ar qui te tu ra dos no vos edi fí ci os e shop ping cen ters
con tras ta com a lem bran ça de um tem po pas sa do e
prós pe ro, que se pode en con trar no cen tro da ci da de,
nos ca sa rões do iní cio do sé cu lo XX e nas be las igre-
jas em es ti lo ne o gó ti co, como a Ca te dral Me tro po li ta -
na de 1862.

Ara ca ju, a ci da de dos ca ju e i ros, dos pa pa ga i os,
do exó ti co e do tra di ci o nal, onde novo e an ti go con vi -
vem em har mo nia. Ara ca ju, a ca pi tal das ex ten sas fa i -
xas li to râ ne as, onde a bri sa do mar e os ra i os de sol
fa zem es cul tu ras ao pôr do sol. Ara ca ju, a ter ra de um
povo bom e pa ci en te, de um povo hos pi ta le i ro, que
ama a sua ci da de e co me mo ra com mu i to or gu lho
seus 147 de vida.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje a
esta tri bu na para apla u dir as ati vi da des do Tri bu nal de
Con tas da União (TCU), que es tão de vi da men te evi-
den ci a das em seu Re la tó rio de Ati vi da des do 3E tri-
mes tre de 2001.

Como to dos sa bem, as de li be ra ções do TCU
são de ex tre ma im por tân cia para o Con gres so Na ci o -
nal por que au xi li am os Se na do res e De pu ta dos Fe de -
ra is em suas in ter ven ções par la men ta res, quer seja
no ple ná rio ou nos tra ba lhos das Co mis sões.

Como ór gão de con tro le ex ter no, o TCU pas sa
hoje por trans for ma ções im por tan tes em sua es tru tu -
ra, com o ob je ti vo de tor nar os seus tra ba lhos ain da
mais efi ci en tes, ou seja, pro cu ran do agi li zar o rito pro-
ces su al e a sis te má ti ca dos atos su je i tos a re gis tro.

Como par te des se pro ces so de mo der ni za ção
de suas ati vi da des, no Re la tó rio do 3E tri mes tre de
2001, al guns da dos já apa re cem com re sul ta dos bem
mais im por tan tes do que os al can ça dos no ano an te -
ri or. Bas ta di zer que, no exer cí cio men ci o na do, o Tri-
bu nal con se guiu fis ca li zar 304 obras pú bli cas, re pre -
sen tan do um mon tan te de R$7,5 bi lhões. Em ter mos
re pre sen ta ti vos, esse tra ba lho foi 54% ma i or do que o
re a li za do no ano 2000. No que se re fe re ao nú me ro
de pro ces sos apre ci a dos no mes mo pe río do, o per-
cen tu al foi 15% ma i or e, em re la ção a 1999, o au men -
to foi de 35%. Os pro ces sos re la ti vos a au di to ri as au-
men ta ram 76% em re la ção a 2000 e 111% em com-
pa ra ção com 1999.

Por ou tro lado, é im por tan te res sal tar que a agi li -
da de do Tri bu nal foi de ter mi nan te para que o Con-
gres so Na ci o nal, usan do os da dos for ne ci dos, pu des -
se ela bo rar a tem po o Orça men to da União para o
ano 2002. Assim, como po de mos cons ta tar, a mis são
do TCU é de fun da men tal im por tân cia para que o
Con gres so Na ci o nal pos sa de sem pe nhar as suas
atri bu i ções com com pe tên cia, com se gu ran ça e com
trans pa rên cia. Em qual quer de mo cra cia mo der na, o
for ta le ci men to do con tro le ex ter no é de alta re le vân -
cia para o equi lí brio so ci al por que um Esta do efi ci en te 
tem, como ta re fa das mais pri mor di a is, o zelo pe los
re cur sos pú bli cos.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o TCU tem
como fun ção ma i or as se gu rar a efe ti va e re gu lar ges-
tão dos re cur sos pú bli cos em be ne fí cio da so ci e da de.
Com a apro va ção da Cons ti tu i ção de 1988, fi cou de fi -
ni do, pelo art. 71, que o TCU cu i da ria de au xi li ar o
Con gres so Na ci o nal no con tro le dos gas tos pú bli cos.

O TCU tem ju ris di ção so bre 2.532 uni da des in-
te gran tes da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral di re ta e in-

di re ta. Além dis so, Esta dos, Mu ni cí pi os e o Dis tri to
Fe de ral não fo gem ao con tro le do TCU, por quan to,
em re la ção ao uso de re cur sos fe de ra is des cen tra li -
za dos por meio de acor dos, con vê ni os, ajus tes e ou-
tros ins tru men tos afins, es sas uni da des es tão efe ti va -
men te su je i tas ao seu cri vo.

No ter ce i ro tri mes tre de 2001, o TCU re a li zou
522 au diên ci as re fe ren tes a ir re gu la ri da des em pro-
ces sos de con tas. No mes mo pe río do fo ram ex pe di -
das 1.117 no ti fi ca ções exi gin do dos con de na dos por
ir re gu la ri da des na pres ta ção de suas con tas o de vi do
re co lhi men to de suas obri ga ções jun to ao Tri bu nal.
No re la tó rio em ques tão, 11% das con tas fo ram con si -
de ra das re gu la res, 43% re gu la res com res sal vas e
46% jul ga das como ir re gu la res.

No caso das con tas jul ga das ir re gu la res, 383
res pon sá ve is fo ram con de na dos ao pa ga men to de
mul ta ou do dé bi to in te gral no va lor de 271,8 mi lhões
de re a is atu a li za dos mo ne ta ri a men te até 30 de agos-
to de 2001. É im por tan te res sal tar que, em ou tros 34
pro ces sos, 97 res pon sá ve is fo ram mul ta dos em cer ca 
de 740 mi lhões de re a is pelo não cum pri men to de de-
ci sões do Tri bu nal e ou tras ir re gu la ri da des.

Con vém as si na lar que o Tri bu nal de Con tas tem
sido ex tre ma men te ágil no aten di men to às so li ci ta -
ções fe i tas pelo Con gres so Na ci o nal. Me re ce in clu si -
ve des ta que o grau de pri o ri da de ab so lu ta que o ór-
gão re ser va ao Con gres so. No Re la tó rio de Ati vi da -
des do TCU que co bre todo o ter ce i ro tri mes tre de
2001, cons tam 45 so li ci ta ções fe i tas pelo Con gres so
Na ci o nal. O TCU in for mou ain da no mes mo Re la tó rio
que exis ti am 70 pro ces sos de in te res se do Par la men -
to em an da men to, dos qua is 44 ha vi am sido apre ci a -
dos no mes mo pe río do.

O Re la tó rio mos tra igual men te que o TCU tem
mos tra do gran de in te res se em ava li ar os pro gra mas
do Go ver no Fe de ral. Nes se sen ti do, o TCU tem pro-
cu ra do re a li zar au di to ri as ope ra ci o na is e de de sem -
pe nho em di ver sas áre as como agri cul tu ra, edu ca -
ção, as sis tên cia so ci al e sa ú de, que re ú nem pro gra -
mas con si de ra dos de gran de im por tân cia nas di re tri -
zes do Pla no Plu ri a nu al de com ba te à po bre za e que
têm pla ni lha de fun ci o na men to até 2003.

Ou tro as sun to que tem cha ma do a aten ção do
TCU diz res pe i to ao Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti -
za ção (PND) por se tra tar de ini ci a ti va que trans fe re
vul to sas so mas do pa tri mô nio pú bli co para a ini ci a ti va 
pri va da e gru pos es tran ge i ros. Nes se caso, a fis ca li -
za ção do TCU tem sido ex tre ma men te ri go ro sa em
to das as eta pas do pro ces so de pri va ti za ção. Ela ini-
cia-se pelo co nhe ci men to bá si co da em pre sa, pela
ava li a ção de sua ca pa ci da de pa tri mo ni al e se apro-
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fun da ain da mais na aná li se da fi xa ção do pre ço mí ni -
mo de ven da, nos de ta lhes so bre o le i lão e na ava li a -
ção da fis ca li za ção do cum pri men to dos com pro mis -
sos as su mi dos pelo com pra dor. Con vém lem brar que
essa atu a ção do TCU, des de o iní cio do Pro gra ma de
Pri va ti za ções na dé ca da de 1980, tem sido ex tre ma -
men te be né fi ca para o País. De vi do a sua in ter ven -
ção, foi pos sí vel cor ri gir vá ri os er ros de ava li a ção eco-
nô mi co-fi nan ce i ra que re sul ta ram em re tor nos da or-
dem de bi lhões de re a is aos co fres pú bli cos.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, como pu-
de mos ve ri fi car ao lon go des te pro nun ci a men to, o
TCU vem cum prin do ad mi ra vel men te com suas
ações de con tro le ex ter no gra ças a uma efi ci en te
trans for ma ção ge ren ci al. Em todo o Re la tó rio de Ati vi -
da des que co bre o ter ce i ro tri mes tre do ano de 2001,
os avan ços são vi sí ve is. As me lho ri as acon te ce ram
em to das as áre as, no ta da men te na in for má ti ca e na
ra ci o na li za ção do sis te ma de fis ca li za ção. 

Gos ta ria de fi na li zar di zen do que o TCU já pode
ser con si de ra do como uma re fe rên cia de pri me i ra
gran de za na ad mi nis tra ção pú bli ca bra si le i ra, que
tam bém está em avan ça do pro ces so de mo der ni za -
ção, de au men to de efi ciên cia e de pro fun da trans for -
ma ção ge ren ci al de to das as suas ins tân ci as.

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

res) – 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 a Mesa con vo cou ou tra ses são, a re a -
li zar-se às 19 ho ras e 30 mi nu tos, para tra tar de ma té -
ri as es pe ci a is que es tão à es pe ra de de li be ra ção do
Se na do Fe de ral, com a se guin te 

ORDEM DO DIA

– 1–

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon ga men to
de dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a
Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e dá ou-
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Con fú cio Mou ra, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela
apre sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1,
de 2002, in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

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 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção de cla ra da.

– 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e
ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res 
fa mi li a res da Re gião Nor des te e do nor te do Esta do
de Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do
de ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão 
do fe nô me no da es ti a gem, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i nal do Mo-
re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do
pela apre sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são
nº 2, de 2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 3 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 12, de 2001, que abre cré di to ex tra or di ná rio,
em fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte-
gra ção Na ci o nal, no va lor de oi ten ta e seis mi lhões
de re a is, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Már cio Re i -
nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe-
ran te a Co mis são.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 4 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 13, de 2001, que cria o car go de Se cre tá rio de
Esta do de Co mu ni ca ção de Go ver no, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Ru bem
Me di na, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta.
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(Lida no dia 15 de mar ço úl ti mo, a ma té ria pas sa a
obs tru ir ime di a ta men te to das as de ma is de li be ra ções
le gis la ti vas da Casa até que ul ti me sua vo ta ção, cujo
pra zo acha-se es go ta do des de o dia 14 de mar ço).

– 5 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 125, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
 art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com

o art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, que, al te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de
9 de de zem bro de 1980, que dis põe so bre o Esta-
tu to dos Mi li ta res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 6 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 1, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 28, de 2002 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re-
so lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu
Pa re cer nº 58, de 2002, Re la tor: Se na dor Anto nio
Car los Ju ni or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro
Cam pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va-
lor equi va len te a até cem mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to – BID.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 7 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 29, de 2002 – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re-
so lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu
Pa re cer nº 59, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam-
pos), que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser ce le bra da en tre o
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES e o “Ja pan Bank for Inter na ti o nal
Co o pe ra ti on – JBIC”, no va lor equi va len te a até tre-
zen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 8 –

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to
nº 20, de 2002, do Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, in clu -
são na Ordem do Dia do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 96, de 2001, que dis põe so bre as ope ra -
ções com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is
de Fi nan ci a men to do Nor te, do Nor des te e do
Cen tro-Oes te, de que tra ta a Lei nº 7.827, de 27
de se tem bro de 1989, e dá ou tras pro vi dên ci as,
cujo pra zo na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
se en con tra es go ta do.

Vo ta ção adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Ra di o -
clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Este io, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 12 –

PARECER Nº 76, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 76, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 4, de 2002 (nº
1.441/2001, na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car-

go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de-
cor ren te da apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 13 –

PARECER Nº 77, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 77, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Men sa gem nº 71, de 2002 (nº 73/2002,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do o nome do Dou tor Re na to de La cer da Pa i va,
Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car-
go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í zes
de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con ce los.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 14 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa de
ori gem), que au to ri za do a ção de imó vel de pro pri e da -
de do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 15 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
 Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000

e 14, de 2001)

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 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
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(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 16 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
 Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3, de 2000

e 14, de 2001)

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 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 17 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
 Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e

12, 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 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 18 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002, da Co mis são 
de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 19 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 20 –

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
754, de 2001, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, so-
li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do pa re -
cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001,
de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra es go ta do.
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Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 21 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, DE 2001

Pri me i ra 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 27, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o 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 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 22 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 26, de 1999 (nº 3.961/97, na Casa de ori-
gem), que es ta be le ce nor mas para o uso mé di co das
pró te ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 33, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro-
cha, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAS
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 23 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº 1.477/99, na Casa de ori-
gem), que dis põe so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra 
do Mer co sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.490, de 2001, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 24 –

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 291, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 291, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar fa tos
en vol ven do as as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998, com a re da ção dada pela Lei nº 9.981, de 14 de
ju lho de 2000, e pela Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de
23 de agos to de 2001. (Lei Pelé).

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 25 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 371, de 2001 (nº 963/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va con-
ces são ou tor ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda.
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 São José do Rio Pre to,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.420, de 2001, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 26 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 389, de 2001 (nº 871/2001, 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 Vale do Ua tu mã a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pre-
si den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.
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– 27 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 396, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 396, de 2001 (nº 943/2001, 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 Rá dio Di fu são Ci da de
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de For ta le za dos No gue i ras, Esta do do Ma ra -
nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 28 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 399, de 2001 (nº 741/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí S.. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 47, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer-
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 29 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 401, de 2001 (nº 798/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Fun da ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên -
cia So ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ere chim, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra
Emí lia Fer nan des.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 30 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 404, de 2001 (nº 1.022/2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal-
da ner.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 31 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 416, de 2001 (nº 1.035/2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que
ou tor ga con ces são à Fun da ção Se to ri al de Ra di o -
di fu são Edu ca ti va de Sons e Ima gens para exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Pin da mo nhan ga ba, Esta do de São Pa u -
lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 92, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Se bas tião
Ro cha, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân-
di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 32 –

REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
688, de 2001, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, 
so li ci tan do, nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi -
men to Inter no, a in clu são em Ordem do Dia do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 254, de 1999, que tra mi ta
em con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº
252, de 1997, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos já se en con tra es go ta do.

Vo ta ção adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.
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Ata da 24ª Ses são De li be ra ti va Extra or di ná ria
em 19 de mar ço de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Ra mez Te bet

ÀS 19 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

 Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias
– Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antonio Car los Va la da res – Artur da Ta vo la – Bel lo
Par ga – Be ní cio Sam pa io – Car los Pa tro cí nio – Ca-
sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí-
lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do Ri be -
i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son
Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – Iris
Re zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za –
José Agri pi no – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça
– José Jor ge – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam-
pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú dio Co e lho – Luiz
Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do
Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u -
ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can -
ti – Na bor Jú ni or – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon –
Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos –
Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro bin son
Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu-
nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do –
Te oto nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral –
Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 65 Srs. Se na do -
res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses-
são.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 80, DE 2002

Sr. Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to

Inter no, seja apre sen ta do pelo Se na do Fe de ral voto
de lou vor à Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra, pelo prê mio
re ce bi do pelo jor nal O Po pu lar, de Go iâ nia, Esta do
de Go iás.

Jus ti fi ca ção

O jor nal O Po pu lar, de Go iâ nia, aca ba de re ce -
ber uma pre mi a ção de re per cus são na ci o nal. Pela dé-
ci ma-quar ta vez em 17 anos, re ce be da Con fe de ra -
ção Na ci o nal dos Di ri gen tes Lo jis tas o Prê mio Mé ri to
Lo jis ta, edi ção 2001, como o me lhor jor nal do es ta do
de Go iás.

Esta ho me na gem foi cri a da em 1980 com o ob-
je ti vo de re co nhe cer o tra ba lho e os ser vi ços pres ta -
dos por em pre sas e mar cas di vi di das em 20 áre as em
todo o país. O re sul ta do é ob ti do por meio de uma
pes qui sa na ci o nal ori en ta da pelo Se brae com a par ti -
ci pa ção, pelo voto di re to, dos as so ci a dos das 950
CDLs de todo o Bra sil, que res pon de ram, nes te ano, a
19.200 ques ti o ná ri os.

Fo ram 14 pre mi a ções re ce bi das pelo jor nal O
Po pu lar des de 1984, quan do foi ins ti tu í da a ca te go -
ria de me lhor jor nal. Tra ta-se de um re co nhe ci men to 
na ci o nal pelo tra ba lho sé rio, isen to e equi li bra do que
O Po pu lar re a li za há de ze nas de anos, o que o fez
um dos me lho res jor na is do Bra sil.

O Po pu lar é um dos ve í cu los de co mu ni ca ção
da Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra, uma rede de jor na -
is, rá di os e te le vi sões es pa lha das pe los es ta dos de
Go iás, To can tins e Dis tri to Fe de ral. Ape nas em Go-
iás, são sete emis so ras de te le vi são, que trans mi tem 
a pro gra ma ção da Rede Glo bo.

Cum pri men to o jor na lis ta Ja i me Câ ma ra Jú-
ni or, pre si den te da Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra,
pelo prê mio e pelo ex cep ci o nal tra ba lho que re a li -
zam en gran de cen do o nome de Go iás. Da mes ma
for ma, aos em pre sá ri os Tas so Câ ma ra e Ta deu
Câ ma ra, e to dos os di re to res e fun ci o ná ri os que
tra ba lham nos di ver sos ór gãos de im pren sa des ta
gran de em pre sa.

Por isso apre sen to este re que ri men to de voto
de lou vor à Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra, para que fi-
que re gis tra do nos ana is, o re co nhe ci men to do Se-
na do Fe de ral e da so ci e da de bra si le i ra a esse con-
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jun to de ve í cu los de co mu ni ca ção que hon ra Go iás
e o Bra sil pela qua li da de do tra ba lho que pro du zem.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2002. – Ma-
gui to Vi le la.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to que aca ba de ser lido será des pa cha do à Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, nos ter-
mos do art. 222, § 1º, do Re gi men to Inter no. 

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:

URGENTÍSSIMO

Ofí cio nº 6 G/ARC-MRE/PEXT

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,

Acu so re ce bi men to do Ofí cio nº 123/2002 (SF),
pelo qual Vos sa Exce lên cia co mu ni ca ha ver o Se na -
do Fe de ral apro va do, em ses são re a li za da em 6 do
cor ren te, os Re que ri men tos nºs 53 e 54 de 2002, de
au to ria dos Se na do res Pa u lo Har tung e Ro me ro
Jucá, res pec ti va men te, con vo can do-me “para pres-
tar es cla re ci men tos so bre as me di das pro te ci o nis tas 
nor te-ame ri ca nas no se tor si de rúr gi co, seus efe i tos
na eco no mia bra si le i ra tan to no mer ca do in ter no
quan to no co mér cio ex te ri or, e as me di das que se-
rão ado ta das pelo go ver no bra si le i ro”.

2. Em res pos ta, con sul to Vos sa Exce lên cia se
meu com pa re ci men to po de ria re a li zar-se na ter-
ça-fe i ra, dia 2 de abril pró xi mo, em es tri to cum pri -
men to ao Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia, nos ter mos do art. 398, in ci so V, do Re gi -
men to Inter no, fixa a ses são de 2 de abril pró xi mo,
às 15 ho ras, para o com pa re ci men to do Mi nis tro das
Re la ções Exte ri o res a esta Casa.

O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

É lido o se guin te:

Of. nº 814/R

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2002

Inqué ri to nº 1.608
De nun ci a dos: Luiz Otá vio Oli ve i ra Cam pos

Ma no el Co ri o la no Mon te i ro Imbi ri ba Neto .
José Alfre do He re dia
Alfre do Ro dri gues Ca bral
Enio Eras mo da Cos ta Alves
La u ro da Cos ta Nery Fi lho
Da vid Ja cob Ser ru ya
José Ro ber to Lo bão da Cos ta
Pa u lo Éri co Mo ra es Gu e i ros
André Mo ra es Gu e i ros

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

mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 35, tor nou-se
des ne ces sá ria a so li ci ta ção for mu la da por esta Cor te
no Ofí cio nº 3.968/R, de 22-11-01, en ca mi nha do a
essa Pre si dên cia.

Aten ci o sa men te, – Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa,
Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -
di en te lido vai à Se cre ta ria-Ge ral da Mesa.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 57, DE 2002

Dis põe so bre a pro fis são de Arte são.

Art. 1º Arte são ou pro du tor ar te sa nal é o pro fis -
si o nal que exer ce ati vi da de pre do mi nan te men te ma-
nu al, de for ma re pe ti ti va ou não, nas vá ri as fa ses de
ela bo ra ção do pro du to, bem como na cri a ção ou pro-
du ção de obras que te nham ex pres são ar tís ti ca ou
cul tu ral, po den do em pre gar pe que nas má qui nas ou
apa re lhos sim ples, que não se jam du pli ca do res de
pe ças.

Art. 2º O ar te são ou pro du tor ar te sa nal po de rá
em pre gar me no res, na con di ção de apren diz.

§ 1º O apren diz de ar te são é o me nor en tre 14 e
18 anos, que tra ba lha sob a su per vi são do ar te são ou
pro du tor ar te sa nal, apren den do sua arte ou ofí cio.

§ 2º O apren diz de ar te são deve es tar ma tri cu la -
do e ser fre qüen te em es co la de en si no fun da men tal
ou mé dio, não obri ga to ri a men te pro fis si o na li zan te.

§ 3º A re la ção en tre o apren diz e o ar te são que o
em pre ga será re gi da pela le gis la ção re fe ren te ao me-
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nor apren diz, es pe ci al men te os ar ti gos 80 e 402 da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho e o de cre to nº
31.546/52, no que não for con trá ria a tais  dis po si -
ções.

Art. 3º Para o exer cí cio das ati vi da des de ar te -
são ou pro du tor ar te sa nal, é obri ga tó rio o re gis tro
pré vio na De le ga cia Re gi o nal do Tra ba lho, do Mi nis té -
rio do Tra ba lho e Empre go, que terá va li da de em todo
o ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O ar te sa na to é a ori gem de mu i tas das me lho ri -
as da vida hu ma na. E é pro va vel men te um dos ofí ci os
mais an ti gos co nhe ci dos mun di al men te.

Foi e con ti nua sen do usa do de modo ins tru men -
tal, atra vés de pro du tos que fa ci li tam a vida, con tri bu -
in do para o aper fe i ço a men to da pró pria or ga ni za ção
so ci al.

O de sen vol vi men to da so ci e da de e seu pro ces -
so de ur ba ni za ção e in dus tri a li za ção le va ram a um
cer to es que ci men to da im por tân cia do ar te sa na to.
Mas essa ati vi da de não de i xou de exis tir. E cons ti tui a
base eco nô mi ca de so bre vi vên cia de gran de par te da
po pu la ção bra si le i ra.

É sa bi do tam bém, de lon ga data, que as pe ças
ar te sa na is são usa dos em tro cas e ne go ci a ções. Na
pró pria His tó ria do Bra sil, tem-se dado, des de o des-
co bri men to, re la tos de ins tru men tos e pe ças ar te sa -
na is con fe ci o na dos pe los ín di os.

A re a li da de atu al não di fe re mu i to. O ar te sa na to
é fon te ge ra do ra de re cur sos para pro mo ção do
bem-es tar in di vi du al e fa mi li ar. O nú me ro de pes so as
que vi vem do ar te sa na to no País é su pe ri or a 8 mi-
lhões. E as ci fras eco nô mi cas, de cor ren tes des sa ati-
vi da de, che gam a R$28 bi lhões anu al men te.

As as so ci a ções de ar te sãos pro li fe ram por to-
dos os Esta dos, Asso ci a ção Bra si le i ra de Arte sa na to
bus ca o for ta le ci men to do se tor, no que diz res pe i to a
mer ca dos com pra do res, ges tão de ne gó ci os, tec no lo -
gia e fi nan ci a men tos.

Di an te de to das es sas cir cuns tân ci as, o ar te são
ou pro du tor ar te sa nal não pode fi car sem o de vi do re-
co nhe ci men to de sua pro fis são, dig na como qual quer
ou tra.

O re co nhe ci men to des sa pro fis são, ob je to des te 
Pro je to de Lei me re ce, pois, a aten ção do Po der Pú-
bli co.

Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Fran ce li no Pe re i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO Nº 31.546,
 DE 6 DE OUTUBRO DE 1952

Dis põe so bre o con ce i to de em pre -
ga do apren diz.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 87, Item I, da Cons ti tu i ção, e
con si de ran do que, em face da le gis la ção em vi gor,
pode o con tra to de tra ba lho as su mir a for ma de con-
tra to de apren di za gem, des de que o em pre ga do, me-
nor de 18 e ma i or de 14 anos, es te ja “su je i to à for ma -
ção pro fis si o nal me tó di ca do ofí cio em que exer ça o
seu tra ba lho” (Pa rá gra fo úni co do art. 80 da Con so li -
da ção das Leis do Tra ba lho); Con si de ran do que, por
for ça da le gis la ção vi gen te, al gu mas obri ga ções de-
cor ren tes do con tra to de apren di za gem são di ver sas
das que ad vém do con tra to de tra ba lho co mum, im-
pon do-se, por tan to, a con ve niên cia de ser re gu la -
men ta do o con ce i to de em pre ga do apren diz, de cre ta:

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

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

....................... ....................................................
Art. 80. Ao me nor apren diz será pago sa lá rio

nun ca in fe ri or a meio sa lá rio mí ni mo re gi o nal du ran te
a pri me i ra me ta de da du ra ção má xi ma pre vis ta para o
apren di za do do res pec ti vo ofí cio. Na se gun da me ta de 
pas sa rá a per ce ber, pelo me nos, 2/3 do sa lá rio mí ni -
mo.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se apren diz o me nor 
de 14 a 18 anos, su je i to à for ma ção pro fis si o nal me tó -
di ca do ofí cio em que exer ça o seu tra ba lho (Rev. L. nº
10.097/00).

 ............................. ..........................................
Art. 402. Con si de ra-se me nor para os efe i tos

des ta Con so li da ção o tra ba lha dor de qua tor ze até de-
zo i to anos.(Red. L. nº 10.097/00)

Pa rá gra fo úni co. O tra ba lha do do me nor re-
ger-se-á pe las dis po si ções do pre sen te Ca pí tu lo, ex-
ce to no ser vi ço em ofi ci nas em que tra ba lhem ex clu si -
va men te pes so as da fa mí lia do me nor e es te ja este
sob a di re ção do pai, mãe ou tu tor, ob ser va do, en tre -
tan to, o dis pos to nos arts. 404, 405 e na Se ção II.

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

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to 
que aca ba de ser lido será pu bli ca do e re me ti do à Co-
mis são com pe ten te.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or-
dem, con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Artur
da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
lou vo, mais uma vez, a ini ci a ti va de V.Exª de ha ver re-
u ni do as Li de ran ças hoje, pela ma nhã, vi san do ace le -
rar a vo ta ção e de sobs tru ir a nos sa pa u ta. Entre tan to,
como a Câ ma ra dos De pu ta dos ain da não con clu iu a
vo ta ção da CPMF, ra zão da obs tru ção que os Par ti -
dos vêm fa zen do nes te ple ná rio, e em face da evi den -
te fal ta de quo rum, su gi ro a V. Exª a sus pen são da
pre sen te ses são, re mar can do-a para ama nhã, tão
logo V.Exª re ce ba da Câ ma ra dos De pu ta dos o ma te -
ri al re la ti vo à vo ta ção da CPMF.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se-

na do res, como há obs tru ção, a Mesa não tem al ter na -
ti va. A pró xi ma ses são do Se na do Fe de ral está mar-
ca da para ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, na fir-
me con vic ção de que vo ta re mos ma té ri as que es tão
de pen den do da nos sa de ci são.

A Pre si dên cia co mu ni ca que cons ta rão da Ordem
do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã as
ma té ri as cons tan tes da pa u ta de hoje. Aque las an te ri or -
men te agen da das para o dia 20 cons ta rão da Ordem do
Dia da pró xi ma quin ta-fe i ra, dia 21.

É a se guin te a Ordem do Dia, cuja apre ci a ção
fica adi a da:

– 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro-
vi só ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o alon-
ga men to de dí vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral,
de que tra ta a Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro
de 1995, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do
Con fú cio Mou ra, em subs ti tu i ção à Co mis -
são Mis ta, con clu in do pela apre sen ta ção do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de 2002,
in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

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 do cor ren te, quan do teve

sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção de cla ra da.

– 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do
Se gu ro-Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio Se gu -
ro-Sa fra para os agri cul to res fa mi li a res da
Re gião Nor des te e do nor te do Esta do de
Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es-
ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de emer-
gên cia em ra zão do fe nô me no da es ti a gem,
ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do
Már cio Re i nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre sen ta -
ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de
2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 3 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 12, de 2001, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor dos Mi nis té ri os dos
Trans por tes e da Inte gra ção Na ci o nal, no
va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná -
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De-
pu ta do Már cio Re i nal do Mo re i ra, em subs ti -
tu i ção à Co mis são Mis ta e con trá rio às
Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe ran te
a Co mis são.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 4 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 13, de 2001, que cria o car go
de Se cre tá rio de Esta do de Co mu ni ca ção
de Go ver no, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná -
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De-
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pu ta do Ru bem Me di na, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta.

(Lida no dia 15 de mar ço úl ti mo, a ma té ria pas sa a
obs tru ir ime di a ta men te to das as de ma is de li be ra ções
le gis la ti vas da Casa até que ul ti me sua vo ta ção, cujo
pra zo acha-se es go ta do des de o dia 14 de mar ço).

– 5 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com
o art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº
5.526/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que, al te ra o
art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro de
1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li -
ta res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De-
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 6 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 28, de 2002 –
art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 58, de
2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni -
or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro
Cam pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di -
to ex ter no no va lor equi va len te a até cem
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs-
tru ção do item 1, que se en con tra tran can do 
a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 7 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 29, de 2002 –
art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 59, de
2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, com
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos),
que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser ce le bra -
da en tre o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o
“Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on –
JBIC”, no va lor equi va len te a até tre zen tos
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs-
tru ção do item 1, que se en con tra tran can do 
a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 8 –

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 20, de 2002, do Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, so li ci tan do, nos ter mos
re gi men ta is, in clu são na Ordem do Dia do
Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de 2001,
que dis põe so bre as ope ra ções com re cur -
sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci -
a men to do Nor te, do Nor des te e do Cen-
tro-Oes te, de que tra ta a Lei nº 7.827, de 27
de se tem bro de 1989, e dá ou tras pro vi dên -
ci as, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

Vo ta ção adi a da, em vir tu de de obs tru -
ção do item 1, que se en con tra tran can do a
pa u ta.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº
548/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
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apro va o ato que au to ri za a Ra di o clu be Vida a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Ma u ro Mi ran da.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº
768/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Paz
e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta-
do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Mar lu ce Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº
740/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Trans con ti nen tal Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé-
dia na ci da de de Este io, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra
Emí lia Fer nan des, com abs ten ções dos Se na -
do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 12 –

PARECER Nº 76, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 76, de 2002, da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa -

gem nº 4, de 2002 (nº 1.441/2001, na ori-
gem), Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Te nen -
te-Bri ga de i ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou-
za, para exer cer o car go de Mi nis tro do Su-
pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de cor ren te da
apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar
João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 13 –

PARECER Nº 77, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 77, de 2002, da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa -
gem nº 71, de 2002 (nº 73/2002, na ori gem), 
Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be -
ra ção do Se na do o nome do Dou tor Re na to
de La cer da Pa i va, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho da 2ª Re gião, para com por o
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car go de
Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í -
zes de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e
de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro
José Luiz Vas con ce los.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 14 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº
3.395/2000, na Casa de ori gem), que au to ri -
za do a ção de imó vel de pro pri e da de do
Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.
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– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 3, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

 Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000
e 14, de 2001)

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 3, de 2000, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja der Bar ba lho,
que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (al te ra ção dos pe río dos das ses-
sões le gis la ti vas e a ex tin ção do pa ga men to 
de par ce la in de ni za tó ria de con vo ca ção ex-
tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel, e pela pre ju di ci a li da de das Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 16 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
 Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3, de 2000

 e 14, de 2001)

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 12, de 2000, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u lo Har tung,
que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de
fun ci o na men to do Con gres so Na ci o nal, de-
ter mi nar o re ces so cons ti tu ci o nal de 21 de
de zem bro a 1º de ja ne i ro e es ta be le cer que
o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do por re-
so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem -
pla rá pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con-
gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té -
ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 17 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com
as Pro pos tas de Emen da à

Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, 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 14, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la,
que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para re du zir o pe río do de re ces so do Con-
gres so Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té -
ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 18 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº
940/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá-
dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ale gre te, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Emi lia Fer nan des.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 19 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº
718/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que

Março de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 02537

    145MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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 Po si ti va FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go-
iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Ma u ro Mi ran da.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 20 –

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 754, de 2001, do Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, so li ci tan do, nos ter mos re-
gi men ta is, a dis pen sa do pa re cer da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de
2001, de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra 
es go ta do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 21 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, DE 2001

Pri me i ra 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 27, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o 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 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 22 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1999 (nº
3.961/97, na Casa de ori gem), que es ta be -
le ce nor mas para o uso mé di co das pró te -

ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re cer sob nº 33, de 2002, da Co mis -
são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor
Se bas tião Ro cha, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CAS (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 23 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº
1.477/99, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer-
co sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.490, de
2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Gil ber -
to Mes tri nho.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 24 –

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 291, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 291, de 2001, de ini ci a -
ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as
as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que al te -
ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24 de
mar ço de 1998, com a re da ção dada pela
Lei nº 9.981, de 14 de ju lho de 2000, e pela
Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de 23 de agos to 
de 2001. (Lei Pelé).

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 25 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 371, de 2001 (nº
963/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va con ces são ou tor -
ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
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ima gens (Te le vi são) na ci da de de São José
do Rio Pre to, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.420, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva, com abs ten ção do Se-
na dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 26 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 389, de 2001 (nº
871/2001, 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 Vale do Ua tu mã a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pre si den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo -
nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Mar lu ce Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 27 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 396, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 396, de 2001 (nº
943/2001, 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 Rá dio Di fu são Ci da de FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de For ta le za dos No gue i ras, Esta-
do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Mar lu ce Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 28 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 399, de 2001 (nº
741/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor -

ga da à Te le vi são Imem buí S.. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 47, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Emí lia Fer nan des, com abs ten ções
dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do
Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 29 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 401, de 2001 (nº
798/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Fun da ção Co o -
per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên cia So-
ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Ere chim, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc:
Se na do ra Emí lia Fer nan des.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 30 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 404, de 2001 (nº
1.022/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Taió, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Ca sil do Mal da ner.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.
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– 31 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 416, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 416, de 2001 (nº
1.035/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são Edu ca ti -
va de Sons e Ima gens para exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
de de Pin da mo nhan ga ba, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 92, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Se bas tião Ro cha, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 32 –

REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 688, de 2001, do Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, so li ci tan do, nos ter mos do
art. 172, in ci so I, do Re gi men to Inter no, a in-
clu são em Ordem do Dia do Pro je to de Lei
do Se na do nº 254, de 1999, que tra mi ta em
con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº
252, de 1997, cujo pra zo na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos já se en con tra es go -
ta do.

Vo ta ção adi a da, em vir tu de de obs tru -
ção do item 1, que se en con tra tran can do a
pa u ta.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy, pela or-
dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a
Se na do ra He lo í sa He le na ha via as si na do pe di do de
des ta que re fe ren te a as sun tos que, pro va vel men te, es-
ta rão tra mi tan do ama nhã. Como a pes soa que pede o
des ta que é aque la que ex pres sa aqui a sua pa la vra, e a
Se na do ra está, como mãe ex tre ma men te de di ca da, ao
lado do seu fi lho que se re cu pe ra de um atro pe la men to,
pe di ria vê nia a V. Exª para as si nar o re que ri men to e,
como co-au tor, ama nhã, usar da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pe di do
de V. Exª en con tra am pa ro re gi men tal. Ama nhã, V.
Exª, as si nan do os re que ri men tos de des ta que, po de -
rá en ca mi nhá-los.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia apro ve i ta a opor tu ni da de para di zer que toda
esta Casa está tor cen do e re zan do pela ple na re cu -
pe ra ção do fi lho da Se na do ra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ele, fe liz men te, está me lhor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Gra ças a
Deus, Se na dor. Te nho acom pa nha do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Sr. Se-
na dor Fran ce li no Pe re i ra en ca mi nhou dis cur so à
Mesa para ser pu bli ca do, na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil co me mo ra
hoje o Dia do Arte são, em ho me na gem a um pro fis si o -
nal cuja ati vi da de re ú ne 8 mi lhões e meio de bra si le i ros,
hoje res pon sá ve is por um re sul ta do eco nô mi co pra ti ca -
men te igual ao da in dús tria au to mo bi lís ti ca na ci o nal.
Algo em tomo de R$28 bi lhões por ano, re pre sen tan do
2,8% do Pro du to Inter no Bru to do País.

Esses in di ca do res se tra du zem em ocu pa ção
de uma ra zoá vel par ce la da mão de obra bra si le i ra,
mas, não obs tan te, até hoje ain da não des per tou
aten ção ofi ci al na di men são que se ria de se já vel.

Em Mi nas, a pre sen ça do ar te sa na to é bas tan te
ex pres si va, tan to que, se gun do da dos que me for ne -
ceu esta ma nhã a ar te sã Tâ nia Ma cha do, nada me-
nos de 500 mil mi ne i ros vi vem des sa pro fis são.

A eles di ri jo meu pen sa men to e mi nha pa la vra
nes ta tar de. E por in ter mé dio des se de di ca do con tin -
gen te, que tra ba lha de sol a sol, pro du zin do ri que zas
e ex pan di do a cul tu ra po pu lar, sa ú do os ar te sãos de
todo o Bra sil.

Em aten ção aos re cla mos des ses qua se 9 mi-
lhões de bra si le i ros, co mu ni co aos meus ilus tres pa-
res que es tou apre sen tan do ao Se na do da Re pú bli ca
pro je to de lei des ti na do a re co nhe cer a pro fis são de
ar te são.

Ela bo rei a pro po si ção de po is de ou vir o pró prio
seg men to, na pes soa da pre si den te do Insti tu to Cen-
tro de Ca pa ci ta ção e Apo io ao Empre en de dor, Tâ nia
Ma cha do.

Com sede em Bra sí lia e ra í zes em Mi nas, o
Cen tro-CAPE vem de sen vol ven do no tá vel tra ba lho
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de apo io aos ar te sãos de todo o País. Se gun do sua
Pre si den te, a gran de ma i o ria des ses tra ba lha do res
vive hoje à mer cê de atra ves sa do res.

São es ses atra ves sa do res, se gun do re la to de
Tâ nia, os que, afi nal aca bam se be ne fi ci an do do tra-
ba lho ar te sa nal, cir cuns tân cia que se re pe te tam bém
em ou tros pa í ses da nos sa Amé ri ca La ti na.

No Bra sil, já te mos, fe liz men te, al gu mas ini ci a ti -
vas em fa vor des sa ca te go ria, como o Pro gra ma de
Arte sa na to Bra si le i ro, li ga do ao Mi nis té rio do De sen -
vol vi men to, da Indús tria e do Co mér cio. Além de ou-
tros pro gra mas no Mi nis té rio do Tu ris mo, no Co mu ni -
da de So li dá ria e no Se brae.

Com o pro je to de lei que da mos a co nhe cer esta
tar de, pre ten de mos abrir ca na is de voz para os ar te -
sãos, para que a lin gua gem a ser ado ta da em li nhas
de atu a ção seja de fato o re fle xo de seus an se i os.

O pró prio tex to do Pro je to se gue essa ori en ta -
ção. Sua es tru tu ra nas ceu de con sul tas fe i tas di re ta -
men te aos pró pri os ar te sãos. É algo que vem das ba-
ses. Por isso, au tên ti co.

Co nhe ço de per to o zelo e a per ti ná cia dos ar-
te sãos de Mi nas. De les pro vêm pe ças que re fle tem
a alma mi ne i ra. São os te ci dos que nas cem dos te a -
res do més ti cos. São obras de arte es cul pi das em
ma de i ra ou em pe dra. Além de con fe i tos, ge léi as e
con ser vas, a co me çar pelo mi ne i rís si mo doce de le i -
te. Ou pelo pão-de-que i jo.

E por que não lem brar tam bém o que i jo fe i to
em nos so Esta do e em gran de per cen ta gem ain da
ar te sa nal? De to das as suas va ri e da des, a mais di-
fun di da de las, no País in te i ro, traz no nome o pró-
prio si nô ni mo de pro du to de qua li da de, o Qu e i -
jo-de-Mi nas!

Em todo o País, to dos sa be mos, há ma ni fes ta -
ções cul tu ra is que se ex pres sam pelo ar te sa na to,
que, ade ma is, cul mi nam em ati vi da de eco nô mi ca,
até mes mo de ex por ta ção. O ar te sa na to do Ce a rá,
por exem plo, che ga a ex por tar para a Jor dâ nia, Itá lia 
e Ho lan da, as co nhe ci das gar ra fas de are ia co lo ri da. 
Na que le Esta do, atu am 27 co mu ni da des de di ca das
a essa arte, for ma das por pes so as ca ri nho sa men te
cha ma das de “Gru po da Are ia Co lo ri da.”

Ain da so bre a data de hoje, ouvi esta ma nhã o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em seu
pro gra ma ma tu ti no de rá dio, anun ci ar a en tre ga de
um ca mi nhão para cada Esta do, aten den do a uma
re i vin di ca ção dos pró pri os ar te sãos.

Esses ca mi nhões des ti nam-se ao trans por te
das pe ças pro du zi das pe los nos sos ar te sãos, a fim

de fa ci li tar a sua co mer ci a li za ção em fe i ras e em ou-
tros lo ca is. Hoje, o Mi nis tro Sér gio Ama ral, do De sen -
vol vi men to, Indús tria e Co mér cio, fez a en tre ga sim-
bó li ca des ses ve í cu los uti li tá ri os.

O pri me i ro des ses ca mi nhões des ti na-se a São
Pa u lo, onde, na Fe i ra UD, que é a mos tra mais im por -
tan te de uti li da des do més ti cas do País, ha ve rá, este
ano, pela pri me i ra vez, uma ex po si ção do Arte sa na to
So li dá rio, re u nin do tra ba lhos de ar te sãos do Bra sil in-
te i ro.

Mi nas vem exer ci tan do no tá vel tra ba lho de di-
vul ga ção de seus pro du tos ar te sa na is, como ocor reu
em no vem bro do ano pas sa do, por oca sião da XII Fe i -
ra Na ci o nal de Arte sa na to, na qual os ar te sãos de
nos so Esta do pu de ram mos trar seus pro du tos para o
mer ca do de nu me ro sos pa í ses.

Nes te mês de mar ço, o ar te sa na to mi ne i ro mar-
ca pre sen ça na Fe i ra Hou se wa re, de uti li da des do-
més ti cas, em São Pa u lo Será uma nova opor tu ni da de 
para di vul ga ção dos pro du tos de nos sos ar te sãos.

A pro pó si to, men ci o no re cen te en tre vis ta à im-
pren sa do Mi nis tro Almir Paz zi a not to, que de i xou no
dia 14 do cor ren te a pre si dên cia do Su pe ri or Tri bu -
nal do Tra ba lho. Nela, ele lem brou que ape nas 0,07
por cen to das em pre sas, num uni ver so de 2 mi lhões 
e 100 mil es ta be le ci men tos, têm mais de mil em pre -
ga dos. A ma i o ria, ou seja, 58% - diz ain da Paz zi a -
not to - tem até qua tro em pre ga dos.

E é so be ja men te co nhe ci do o in di ca ti vo mais
elo qüen te da par ti ci pa ção das mi cro e pe que nas
em pre sas: elas for mam a par ce la mais ex pres si va
da for ça pro du ti va na ci o nal, ge ran do dois ter ços dos
nos sos em pre gos.

De ve mos ago ra vol tar aten ções tam bém para
os ar te sãos, que exer cem ati vi da des ain da mais
sim ples do que as dos mi cro em pre sá ri os. O pro je to
que ora apre sen to aos meus pa res é mais um ca mi -
nho para a me lho ria das con di ções de tra ba lho dos
nos sos ar te sãos.

Com os aper fe i ço a men tos que a pro po si ção
po de rá re ce ber, aqui e na Câ ma ra dos De pu ta dos,
es ta re mos for ta le cen do as ba ses mais au tên ti cas da
nos sa eco no mia.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e Srs. Se na do res a re a -
li za ção de ses são de li be ra ti va or di ná ria ama nhã, às
14 ho ras e 30 mi nu tos, ho ras, com a se guin te
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ORDEM DO DIA

– 1 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o
alon ga men to de dí vi das ori gi ná ri as de cré di -
to ru ral, de que tra ta a Lei nº 9.138, de 29
de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro vi dên -
ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do
Con fú cio Mou ra, em subs ti tu i ção à Co mis -
são Mis ta, con clu in do pela apre sen ta ção do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de 2002,
in cor po ran do as Emen das nºs 12 e 28, e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 11, 13 a 27.

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 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje, em vir tu de de obs-
tru ção de cla ra da.

– 2 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do
Se gu ro-Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa -
fra para os agri cul to res fa mi li a res da Re gião
Nor des te e do nor te do Esta do de Mi nas Ge-
ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de ca la -
mi da de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão
do fe nô me no da es ti a gem, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do
Már cio Re i nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre sen ta -
ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de
2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 3 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 12, de 2001, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor dos Mi nis té ri os dos
Trans por tes e da Inte gra ção Na ci o nal, no
va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná -
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De-
pu ta do Már cio Re i nal do Mo re i ra, em subs ti -
tu i ção à Co mis são Mis ta e con trá rio às
Emen das nºs 1 a 10, apre sen ta das pe ran te
a Co mis são.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 4 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 13, de 2001, que cria o car go
de Se cre tá rio de Esta do de Co mu ni ca ção
de Go ver no, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná -
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De-
pu ta do Ru bem Me di na, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta.

(Lida no dia 15 de mar ço úl ti mo, a ma té ria pas sa a
obs tru ir ime di a ta men te to das as de ma is de li be ra ções
le gis la ti vas da Casa até que ul ti me sua vo ta ção, cujo
pra zo acha-se es go ta do des de o dia 14 de mar ço).

– 5 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 125, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com
o art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº
5.526/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que, al te ra o
art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de zem bro de
1980, que dis põe so bre o Esta tu to dos Mi li -
ta res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe -
sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 6 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 28, de 2002 – art. 336, II

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 1, de 2002 (apre sen ta do
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pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 58, de
2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni -
or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro
Cam pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di -
to ex ter no no va lor equi va len te a até cem
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs-
tru ção do item 1, que se en con tra tran can do 
a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 7 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 29, de 2002 – art. 336, II
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 59, de
2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, com
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos),
que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser ce le bra -
da en tre o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o
“Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on –
JBIC”, no va lor equi va len te a até tre zen tos
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs-
tru ção do item 1, que se en con tra tran can do 
a pa u ta.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 8 –

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 20, de 2002, do Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, so li ci tan do, nos ter mos
re gi men ta is, in clu são na Ordem do Dia do
Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de 2001,
que dis põe so bre as ope ra ções com re cur -

sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci -
a men to do Nor te, do Nor des te e do Cen-
tro-Oes te, de que tra ta a Lei nº 7.827, de 27
de se tem bro de 1989, e dá ou tras pro vi dên -
ci as, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

Vo ta ção adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº
548/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Ra di o clu be Vida
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do de Go-
iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Ma u ro Mi ran da.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 320, de 2001 (nº
768/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Paz
e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta-
do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Mar lu ce Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 398, de 2001 (nº
740/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Trans con ti nen tal Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé-
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dia na ci da de de Este io, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Emí lia Fer nan des, com abs ten ções
dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do
Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 12 –

PARECER Nº 76, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 76, de 2002, da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa -
gem nº 4, de 2002 (nº 1.441/2001, na ori-
gem), Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Te nen -
te-Bri ga de i ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou-
za, para exer cer o car go de Mi nis tro do Su-
pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de cor ren te da
apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar
João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 13 –

PARECER Nº 77, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 77, de 2002, da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa -
gem nº 71, de 2002 (nº 73/2002, na ori gem), 
Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be -
ra ção do Se na do o nome do Dou tor Re na to
de La cer da Pa i va, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho da 2ª Re gião, para com por o
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car go de
Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í -
zes de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e
de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro
José Luiz Vas con ce los.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 14 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 99, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº
3.395/2000, na Casa de ori gem), que au to ri -
za do a ção de imó vel de pro pri e da de do
Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.294, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 15 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000

e 14, de 2001)

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 3, de 2000, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja der Bar ba lho,
que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (al te ra ção dos pe río dos das ses-
sões le gis la ti vas e a ex tin ção do pa ga men to 
de par ce la in de ni za tó ria de con vo ca ção ex-
tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel, e pela pre ju di ci a li da de das Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 16 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3, de 2000

e 14, de 2001)

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 12, de 2000, ten do como pri-
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me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u lo Har tung,
que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de
fun ci o na men to do Con gres so Na ci o nal, de-
ter mi nar o re ces so cons ti tu ci o nal de 21 de
de zem bro a 1º de ja ne i ro e es ta be le cer que
o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do por re-
so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem -
pla rá pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con-
gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té -
ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 17 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção 

nºs 3 e 12, 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 14, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la,
que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para re du zir o pe río do de re ces so do Con-
gres so Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té -
ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 18 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 379, de 2001 (nº
940/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que

apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá-
dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ale gre te, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Emi lia Fer nan des.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 19 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 387, de 2001 (nº
718/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Mo-
vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go-
iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 10, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Ma u ro Mi ran da.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 20 –

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 754, de 2001, do Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, so li ci tan do, nos ter mos re-
gi men ta is, a dis pen sa do pa re cer da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de
2001, de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra 
es go ta do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 21 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se-
gundo tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 27, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o 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
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de ins ti tu ir 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 22 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1999 (nº
3.961/97, na Casa de ori gem), que es ta be le -
ce nor mas para o uso mé di co das pró te ses
de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 33, de 2002, da Co mis -
são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor
Se bas tião Ro cha, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CAS (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 23 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº
1.477/99, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer-
co sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.490, de
2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Gil ber -
to Mes tri nho.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 24 –

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 291, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 291, de 2001, de ini ci a -
ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as
as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que al te -
ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24 de
mar ço de 1998, com a re da ção dada pela

Lei nº 9.981, de 14 de ju lho de 2000, e pela
Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de 23 de agos to 
de 2001. (Lei Pelé).

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 25 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 371, de 2001 (nº
963/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va con ces são ou tor -
ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda. 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 São José
do Rio Pre to, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.420, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva, com abs ten ção do Se-
na dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 26 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 389, de 2001 (nº
871/2001, 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 Vale do Ua tu mã a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pre si -
den te Fi gue i re do, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Mar lu ce Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 27 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 396, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 396, de 2001 (nº
943/2001, 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 Rá dio Di fu são Ci da de FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
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ria na ci da de For ta le za dos No gue i ras, Esta-
do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Mar lu ce Pin to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 28 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 399, de 2001 (nº
741/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor -
ga da à Te le vi são Imem buí S.. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 47, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Emí lia Fer nan des, com abs ten ções
dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do
Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 29 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 401, de 2001 (nº
798/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Fun da ção Co o -
per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên cia So-
ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Ere chim, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc:
Se na do ra Emí lia Fer nan des.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 30 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 404, de 2001 (nº
1.022/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),

que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Taió, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Ca sil do Mal da ner.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 31 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 416, de 2001 (nº
1.035/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são Edu ca ti -
va de Sons e Ima gens para exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
de de Pin da mo nhan ga ba, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 92, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Se bas tião Ro cha, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 32 –

REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 688, de 2001, do Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, so li ci tan do, nos ter mos do
art. 172, in ci so I, do Re gi men to Inter no, a in-
clu são em Ordem do Dia do Pro je to de Lei do
Se na do nº 254, de 1999, que tra mi ta em con-
jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº 252,
de 1997, cujo pra zo na Co mis são de Assun-
tos Eco nô mi cos já se en con tra es go ta do.

Vo ta ção adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 50
mi nu tos.) 

(OS 11829/02)
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Ata da 25ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 20 de mar ço de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51 ª Le gis la tu ra

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

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los
Jú ni or – Anto nio Car los Va la da res – Ari Stad ler – Artur
da Ta vo la – Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io – Car los
Bezer ra – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do Mal da ner – Chi -
co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be -
zer ra – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas
Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do
Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam
Bor ges – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João Alber-
to Sou za – José Agri pi no – José Edu ar do Du tra – José
Fo ga ça – José Jor ge – José Sar ney – Ju vên cio da
Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú-
dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la
– Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to
– Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Na bor Jú ni or –
Osmar Dias – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te -
bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to
Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro-
bin son Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal-
do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do
– Te o to nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral –
Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 70 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, pro je tos de lei que se rão li dos pelo Sr. 1 º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar-
ros.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 58, DE 2002

Dá nova re da ção ao § 1º do art. 6º da 
Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996,
e acres cen ta novo pa rá gra fo ao mes mo
ar ti go des sa lei, de for ma a es cla re cer os
cri té ri os de fi xa ção do va lor mí ni mo anu -
al por alu no e a con fi gu rar como cri me
de res pon sa bi li da de o des cum pri men to
des ses cri té ri os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1 º Dê-se a se guin te re da ção ao § 1º do art. 6º

da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996, acres cen-
tan do, ain da, ao mes mo ar ti go des sa lei, o § 6º a se guir:

Art. 6º ...................................................
§ 1º O va lor mí ni mo anu al por alu no

será fi xa do por ato do Pre si den te da Re pú bli-
ca e nun ca será in fe ri or à ra zão en tre a pre vi-
são da re ce i ta na ci o nal to tal para os Fun dos
e a ma trí cu la na ci o nal to tal do en si no fun da-
men tal no ano an te ri or, acres ci da do cor res-
pon den te to tal es ti ma do de no vas ma trí cu las,
ob ser va do o dis pos to no § 1 º do art. 2º

..............................................................
§ 6º O des cum pri men to do que dis põe

o § 1 º des te ar ti go con fi gu ra cri me de res-
pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te,
su je i tan do-se o in fra tor à per da do car go,
nos ter mos dos arts. 78 e 79 da Lei nº
1 .079, de 10 de abril de 1 950.

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

Jus ti fi ca ção

O Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to da
Edu ca ção e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio (FUNDEF), cri -
a do pela Emen da à Cons ti tu i ção nº 14/96, trou xe im por-
tan te con tri bu i ção para re du zir as dis pa ri da des de re cur-
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sos apli ca dos no en si no fun da men tal, es pe ci fi ca men te
os que exis ti am no âm bi to de cada es ta do, en tre as re -
des es ta du al e as mu ni ci pa is.

No en tan to, os de se qui lí bri os in te res ta du a is ain -
da per sis tem, uma vez que o prin ci pal me ca nis mo
ins ti tu í do para re du zi-los, o va lor mí ni mo na ci o nal por
alu no, vem sen do de fi ni do de for ma equi vo ca da pela
União.

Com efe i to, como vem sen do de nun ci a do, o Po -
der Exe cu ti vo não cum pre a re gra dis pos ta no art. 6º,
§ 1 º, da Lei 9.424/96, que pre vê que o va lor mí ni mo
na ci o nal por alu no “nun ca será in fe ri or à ra zão en tre a 
pre vi são da re ce i ta to tal para o Fun do e a ma trí cu la
to tal do en si no fun da men tal no ano an te ri or, acres ci-
da do to tal es ti ma do de no vas ma trí cu las”. Se essa
nor ma fos se res pe i ta da, as di fe ren ças re gi o na is, em -
bo ra não de i xas sem de exis tir, se ri am bem me no res.

Se ti ves se ocor ri do uma es ti ma ti va exa ta do
cres ci men to de ma trí cu las, bem como dos re cur sos
dis po ní ve is, o va lor mí ni mo na ci o nal por alu no, em
1 998, pri me i ro ano de apli ca ção na ci o nal do Fun def,
te ria atin gi do R$419,00, em con tras te com o
R$31 5,00 fi xa dos. A com ple men ta ção fe de ral aos es -
ta dos e mu ni cí pi os te ria sido de cer ca de R$2 bi lhões,
em vez dos R$524 mi lhões. Não ape nas oito, mas
quin ze es ta dos teri am re ce bi do re cur sos da União.

Nos anos se guin tes, o fe nô me no re pe tiu-se. Em
1999, o va lor mí ni mo na ci o nal por alu no de ve ria ter atin gi-
do R$450,00, mas foi con ge la do em R$315,00. Se fi xa do
o va lor de vi do, a com ple men ta ção fe de ral aos es ta dos e
mu ni cí pi os te ria sido pró xi ma a R$3 bi lhões, em vez dos
R$675 mi lhões re pas sa dos. Não ape nas oito, mas de zes-
se is es ta dos te ri am re ce bi do re cur sos fe de ra is.

Já em 2000, o va lor mí ni mo na ci o nal por alu no
de ve ria ter sido de R$37,00, o que con tras ta com os
nú me ros fi xa dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca:
R$333,00, para alu nos da 1 ª à 4ª sé ri es, e R$349,65,
para es tu dan tes da 5ª à 8ª sé ri es. Mais uma vez a
com ple men ta ção fe de ral fi cou bem aquém dos va lo-
res de vi dos.

Essa si tu a ção foi res pon sá vel pela per sis tên cia
de sig ni fi ca ti vas de si gual da des re gi o na is na dis po ni bi-
li da de de re cur sos para apli ca ção no en si no fun da-
men tal, mes mo após a im plan ta ção do Fun def. Assim,
por exem plo, em 1 999, por con ta dos R$31 5,00 fi xa-
dos por alu no, o va lor mé dio dis po ni bi li za do por alu no
na re gião Su des te foi qua se 90% ma i or do que o con -
fe ri do ao es tu dan te da re gião Nor des te. Em 2000, essa 
dis pa ri da de al can çou a ci fra de 1 04%.

De acor do com as es ti ma ti vas fe i tas no fi nal de
2000, o va lor mí ni mo na ci o nal por alu no no en si no fun -
da men tal pú bli co, em 2001, de ve ria ter sido de cer ca de
R$530,00. To da via, o Pre si den te da Re pú bli ca fi xou os

va lo res mí ni mos na ci o na is de R$363,00 (1 ª à 4ª sé ri-
es), e de R$381 ,15 (5ª à 8ª sé ri es).

Na ver da de, o Mi nis té rio da Edu ca ção (MEC)
faz uma le i tu ra as saz pe cu li ar do men ci o na do § 1 º do
art. 6º da Lei que re gu la men ta o Fun def. Se gun do o
Mi nis té rio, como não há um úni co fun do, mas um em
cada es ta do, o cál cu lo deve ser fe i to me di an te a di vi-
são dos re cur sos ar re ca da dos em cada es ta do pelo
res pec ti vo nú me ro de alu nos ma tri cu la dos na rede
pú bli ca. Des se modo, o va lor mí ni mo na ci o nal por alu -
no não po de ria ser in fe ri or ao me nor va lor dos es ta-
dos.

Essa le i tu ra do MEC não cor res pon de à in ten-
ção do le gis la dor e à in ter pre ta ção que a so ci e da de
faz do cri té rio de de fi ni ção do va lor mí ni mo anu al por
alu no. O Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os Esta du a is
da Edu ca ção (CONSED), a União Na ci o nal dos Di ri-
gen tes Mu ni ci pa is de Edu ca ção (UNDIME) e a Con fe-
de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Edu ca ção
(CNTE) en con tram-se en tre os vá ri os re pre sen tan tes
da so ci e da de que con tes tam a in ter pre ta ção equi vo-
ca da do MEC.

A fim de eli mi nar as dú vi das, pro po mos mu dar a
re da ção do § 1 º do art. 6º da Lei nº 9.424/96, de for ma
a ex pli ci tar a in ten ção do le gis la dor e a aten der o an -
se io de am plos seg men tos da so ci e da de em fa vor de
um com ba te mais de ci di do con tra as de si gual da des
re gi o na is no cam po do en si no fun da men tal.

Para com ple men tar essa me di da, su ge ri mos,
ain da, in clu ir ex pres sa men te como cri me de res pon-
sa bi li da de o des res pe i to ao cri té rio de fi ni do em lei
para a fi xa ção, pelo Pre si den te da Re pú bli ca, do va lor
mí ni mo na ci o nal por alu no, usa do no cál cu lo da com -
ple men ta ção fe de ral ao Fun def.

Antes o ex pos to, so li ci ta mos o apo io dos Se nho-
res Se na do res e De pu ta dos à pre sen te ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. _ Se -
na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten-
ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da-
men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio, na 
for ma pre vis ta no art. 60, § 7º, do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Os re cur sos do Fun do se rão apli ca dos na 

ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no fun da men-
tal pú bli co, e na va lo ri za ção de seu Ma gis té rio.
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1 º A dis tri bu i ção dos re cur sos, no âm bi to de
cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral dar-se-á, en tre o
Go ver no Esta du al e os Go ver nos Mu ni ci pa is, na pro -
por ção do nú me ro de alu nos ma tri cu la dos anu al men-
te nas es co las ca das tra das das res pec ti vas re des de
en si no, con si de ran do-se para esse fim:

I – as ma trí cu las da 1 ª a 8ª sé ri es do en si no fun -
da men tal;

II – (VETADO)
...........................................................................
Art. 6º A União com ple men ta rá os re cur sos do

Fun do a que se re fe re o art. 1 º sem pre que, no âm bi to
de cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral, seu va lor por
alu no não al can çar o mí ni mo de fi ni do na ci o nal men te.

1 º O va lor mí ni mo anu al por alu no, res sal va do o
dis pos to no § 4º, será fi xa do por ato do Pre si den te da
Re pú bli ca e nun ca será in fe ri or à ra zão en tre a pre vi-
são da re ce i ta to tal para o Fun do e a ma trí cu la to tal do 
en si no fun da men tal no ano an te ri or, acres ci da do to -
tal es ti ma do de no vas ma trí cu las, ob ser va do o dis-
pos to no art. 2º, § 1 º, in ci so I e I.

2º As es ta tís ti cas ne ces sá ri as ao cál cu lo do va -
lor anu al mí ni mo por alu no, in clu si ve as es ti ma ti vas
de ma trí cu las, te rão como base o cen so edu ca ci o nal
re a li za do pelo Mi nis té rio da Edu ca ção e do Des por to,
anu al men te, e pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União.

3º As trans fe rên ci as dos re cur sos com ple men ta res
a que se re fe re este ar ti go se rão re a li za das men sal e di -
re ta men te às con tas es pe cí fi cas a que se re fe re o art. 3º

4º No pri me i ro ano de vi gên cia des ta lei, o va lor
mí ni mo anu al por alu no, a que se re fe re este ar ti go,
será de R$300,00 (tre zen tos re a is).

5º (VETADO)
...........................................................................

LEI Nº 1 .079, DE 1 0 DE ABRIL DE 1950

De fi ne os cri mes de res pon sa bi li da-
de e re gu la o res pec ti vo pro ces so de jul -
ga men to.

...........................................................................
Art. 78. O Go ver na dor será jul ga do nos cri mes

de res pon sa bi li da de, pela for ma que de ter mi nar a
Cons ti tu i ção do Esta do e não po de rá ser con de na do,
se não à per da do car go, com ina bi li ta ção até cin co
anos, para o exer cí cio de qual quer fun ção pú bli ca,
sem pre ju í zo da ação da jus ti ça co mum.

§ 1 º Qu an do o tri bu nal de jul ga men to for de ju -
ris di ção mis ta, se rão igua is, pelo nú me ro, os re pre-
sen tan tes dos ór gãos que o in te gra rem, ex clu í do o
Pre si den te, que será o Pre si den te do Tri bu nal de Jus -
ti ça.

§ 2º Em qual quer hi pó te se, só po de rá ser de cre-
ta da a con de na ção pelo voto de dois ter ços dos mem -
bros de que se com pu ser o tri bu nal de jul ga men to.

§ 3º Nos Esta dos, onde as Cons ti tu i ções não
de ter mi na rem o pro ces so nos cri mes de res pon sa bi li-
da de dos Go ver na do res, apli car-se-á o dis pos to nes -
ta lei, de ven do, po rém, o jul ga men to ser pro fe ri do por
um tri bu nal com pos to de cin co mem bros do Le gis la ti-
vo e de cin co de sem bar ga do res, sob a pre si dên cia do 
Pre si den te do Tribu nal de Jus ti ça lo cal, que terá di re i-
to de voto no caso de em pa te. A es co lha des se Tri bu-
nal será fe i ta – a dos mem bros do le gis la ti vo, me di an-
te ele i ção pela Assem bléia: a dos de sem bar ga do res,
me di an te sor te io.

§ 4º Esses atos de ve rão ser exe cu ta dos den tro
em cin co dias con ta dos da data em que a Assem bléia
en vi ar ao Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça os au tos
do pro ces so, de po is de de cre ta da a pro ce dên cia da
acu sa ção.

Art. 79. No pro ces so e jul ga men to do Go ver na-
dor se rão sub si diá ri os des ta lei na qui lo em que lhe fo -
rem apli cá ve is, as sim o re gi men to in ter no da Assem -
bléia Le gis la ti va e do Tri bu nal de Jus ti ça, como o Có -
di go de Pro ces so Pe nal.

Pa rá gra fo úni co. Os Se cre tá ri os de Esta do, nos
cri mes co ne xos com os dos go ver na do res, se rão su -
je i tos ao mes mo pro ces so e jul ga men to.

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

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, e de Assun tos Eco nô mi cos
Ca ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 59, DE 2002

Alte ra pa rá gra fo dos arts. 1.379 e
1.242 da Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro de 
2002, que ins ti tui o Có di go Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1 º O pa rá gra fo úni co do art. 1 . 379 da Lei

nº 10.406, de 2002, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 1 .379.............................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Se o pos su i dor não ti -

ver tí tu lo, o pra zo da usu ca pião será de
quin ze anos.” (NR)

Art 2º O pa rá gra fo úni co do art. 1 .242 da Lei
nº 10.406, de 2002, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 1 .242.............................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Será de cin co anos o

pra zo pre vis to nes te ar ti go se o imó vel hou ver
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sido ad qui ri do, one ro sa men te, com base no
re gis tro cons tan te do res pec ti vo car tó rio,
can ce la do pos te ri or men te, des de que os
pos su i do res nele ti ve rem es ta be le ci do a sua 
mo ra dia, ou re a li za do in ves ti men tos de in te-
res se so ci al e eco nô mi co". (NR)

Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor em 1 1 de ja ne i-
ro de 2003.

Jus ti fi ca ção
Em 1 1 de ja ne i ro de 2002, a so ci e da de bra si le i-

ra foi agra ci a da com a pu bli ca ção, no Diá rio Ofi ci al
da União, da Lei nº 1 0.406, de 1 0 de ja ne i ro do mes -
mo ano, que ins ti tui o novo Có di go Ci vil, a en trar em
vi gor den tro de um ano, quan do só en tão pas sa rá a
ser obri ga tó rio para to dos os ci da dãos.

Fru to do tra ba lho ár duo e pro fí cuo de Co mis são
Espe ci al de ju ris tas co or de na da pelo in sig ne mes tre
Mi guel Re a le na sua ori gem, am pla men te dis cu ti do
pelo Po der Le gis la ti vo num pro ces so le gis la ti vo que
ca mi nhou por qua se três dé ca das, vem o Có di go Ci -
vil, no iní cio do Novo Mi lê nio, subs ti tu ir o já ve tus to Di -
plo ma Le gal de 1 91 6, da la vra ori gi ná ria do emi nen te
ju ris ta Cló vis Be vi lá qua.

A Lei é o re sul ta do, a con cre ti za ção, no pla no
prá ti co, da con du ta do Esta do-legislador (José Afon -
so da Sil va,in Prin cí pi os do Pro ces so de For ma ção
das Leis no Di re i to Cons ti tu ci o nal, Edi to raRe vis ta
dos Tri bu na is, São Pa u lo, 1964, págs. 12)

O pro ces so de for ma ção das leis com pre en de a
ini ci a ti va, a dis cus são, a vo ta ção, a san ção, a pro mul-
ga ção e a pu bli ca ção.

Com esta úl ti ma eta pa, al can ça-se efe i to ju rí di-
co da mais alta sig ni fi cân cia: a pre sun ção ju rí di ca de
co nhe ci men to da lei, atra vés da ciên cia do ato pro-
mul ga tó rio, que de cor re do ato de pu bli car, mes mo
ha ven do um pra zo es ta be le ci do para ope rar-se a efi-
cá cia da lei.

Afir ma ca te go ri ca men te o Pro fes sor José Afon -
so da Sil va:

“...dis cor da mos de Su bi a bre quan do
in clui a ex pi ra ção de cer to lap so de tem po –
pra zo – como um ele men to da pu bli ca ção.
Esse lap so de tem po não é par te da pu bli-
ca ção, mas um re qui si to que o le gis la dor
põe, a par tir da pu bli ca ção mes ma, para
que os efe i tos da lei co me cem a pro du zir-se
em re la ção aos seus des ti na tá ri os. É cer to
que esse lap so de tem po tem como uma de
suas fi na li da des dar ciên cia a to dos do ato
pro mul ga tó rio. Mas não é ape nas este (...).
Visa tam bém dar tem po à Admi nis tra ção
para pre pa rar a exe cu ção da lei.”) Ob. cit.,
págs. 227.

O lap so de tem po, fi xa do na lei, que me de ia en -
tre o dia da pu bli ca ção e o ter mo do pra zo para que,
en fim, en tre em vi gor, car re gan do-se de ple na for ça
pro du to ra de seus efe i tos – efi cá cia, obri ga to ri e da de
e exe cu to ri e da de –, de no mi na-seva ca tio le gis. Este
se jus ti fi ca por duas ra zões:

“...por que faz a lei mais e me lhor co nhe-
ci da e por que pro por ci o na, às au to ri da des in -
cum bi das de fazê-la exe cu tar e às pes so as
por ela atin gi das, a opor tu ni da de de se pre pa-
ra rem para a sua apli ca ção.” (Ob. cit., pags.
231).

Qu an to ao novo Có di go Ci vil, por tan to, em que
pese es tar a trans cor rer o pra zo de va ca tio le gis es -
ta be le ci do na pró pria lei cor res pon den te a um ano a
con tar de sua pu bli ca ção, seu pro ces so le gis la ti vo en -
con tra-se per fe i to e aca ba do, so men te nele po den do
ser fe i ta al te ra ção por ini ci a ti va que obe de ça os trâ mi-
tes de novo pro ces so le gis la ti vo.

Urge, pois, que, nes se pe río do deva ca tio le gis,
se jam fe i tas as mais ur gen tes mo di fi ca ções in dis pen-
sá ve is ao seu aper fe i ço a men to. A in tro du ção jus ti fi ca
a con tri bu i ção da co mu ni da de ju rí di ca par ti ci pa ti va,
aten ta a esse ob je ti vo, como a que fun da men ta esse
pro je to, da la vra do juiz Be ne di to Sil vé rio Ri be i ro, do
Tri bu nal de Alça da Cri mi nal de São Pa u lo.

A ini ci a ti va pre ten de cor ri gir dis cre pân cia en tre
a nova de fi ni ção de pra zo do ins ti tu to da usu ca pião
pre vis to no art. 1 .238, do novo có di go e o pra zo man ti-
do no pa rá gra fo úni co do art. 1 .379, re fe ren te ao di re i-
to de ser vi dão, que cons ti tui di re i to so bre co i sa alhe ia,
me nos, por tan to, que aque le pri me i ro ins ti tu to, que
atin ge o di re i to de pro pri e da de.

A tí tu lo de co la bo ra ção com o aper fe i ço a men to
lin güís ti co do Co dex, pro põe-se a subs ti tu i ção de pa -
la vra no fe mi ni no para pa la vra no mas cu li no, em de -
cor rên cia de al te ra ção in se ri da ao lon go do pro ces so
le gis la ti vo no pa rá gra fo úni co do art. 1 .242 ori gi ná rio.

De ter mi na-se, tam bém, em con for mi da de com
o que nos su ge re a co e rên cia, que a lei em que se
deve trans for mar o pro je to so men te de ve rá en trar em
vi gor em 11 de ja ne i ro de 2003, data em que tam bém
en tra rá em vi gor a Lei nº 1 0.406, de 10 de ja ne i ro de
2002, que ins ti tui o Có di go Ci vil.

Cre mos que, com as cor re ções pro pos tas pelo
pre sen te pro je to, es ta mos a co la bo rar com o aper fe i-
ço a men to do mo nu men to ju rí di co ci vi lis ta re cém edi -
ta do, no me a do pelo dou to Mi guel Re a le como a pró -
pria “cons ti tu i ção do ho mem co mum”, que com lou-
vor, ini cia a pro du ção le gis la ti va des sa área do Di re i to
no Novo Mi lên nio.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na dor Ro meu Tuma.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSCRETARIA DE ATA

LEI Nº 1 0.406, DE 1 0 DE JANEIRO DE 2002

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

CAPÍTULO II
Da Aqui si ção da Pro pri e da de Imó vel

Seção I
Da Usu ca pião

Art. 1.238. Aque le que, por quin ze anos, sem
in ter rup ção, nem opo si ção, pos su ir um imó vel, ad-
qui re-lhe a pro pri e da de, in de pen den te men te de tí tu-
lo e boa-fé: po den do re que rer ao juiz que as sim o
de cla re por sen ten ça, a qual ser vi rá de tí tu lo para o
re gis tro no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

Pa rá gra fo úni co. O pra zo es ta be le ci do nes te ar-
ti go re du zir-se-á a dez anos se o pos su i dor hou ver
es ta be le ci do no imó vel a sua mo ra dia ha bi tu al, ou
nele re a li za do obras ou ser vi ços de ca rá ter pro du ti vo.
....................................................................................

Art. 1 .242. Adqui re tam bém a pro pri e da de do
imó vel aque le que, con ti nua e in con tes ta da men te,
com jus to tí tu lo e a boa-fé, o pos su ir por dez anos.

Pa rá gra fo úni co. Será de cin co anos o pra zo pre -
vis to nes te ar ti go se o imó vel hou ver sido ad qui ri do,
one ro sa men te, com base no re gis tro cons tan te do
res pec ti vo car tó rio, can ce la da pos te ri or men te, des de
que os pos su i do res nele ti ve rem es ta be le ci do a sua
mo ra dia, ou re a li za do in ves ti men tos de in te res se so -
ci al e eco nô mi co.

TÍTULO V
Das Ser vi dões

CAPÍTULO I
Da Cons ti tu i ção das Ser vi dões

Art. 1 .379. O exer cí cio in con tes ta do e con tí nuo
de uma ser vi dão apa ren te, por dez anos, nos ter mos
do art. 1.242, au to ri za o in te res sa do a re gis trá-la em
seu nome no Re gis tro de Imó ve is, va len do-lhe como
tí tu lo a sen ten ça que jul gar con su ma do a usu ca pião.

Pa rá gra fo úni co. Se o pos su i dor não ti ver tí tu lo,
o pra zo da usu ca pião será de vin te anos.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 60, DE 2002

Dis põe So bre o Par ce la men to de
Dé bi tos Re la ti vos às Con tri bu i ções de
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pi os
ao Pa sep.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1 º Os dé bi tos dos es ta dos, do Dis tri to Fe de-

ral e dos mu ni cí pi os re la ti vos às suas con tri bu i ções
ao Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor
Pú bli co (PASEP) po de rão ser par ce la dos em até du -
zen tos e qua ren ta par ce las men sa is, a cri té rio da au -
to ri da de fa zen dá ria, na for ma e con di ções pre vis tas
nes ta lei.

Pa ra gra fo úni co. O Mi nis té rio de Esta do da Fa zen-
da po de rá de le gar, com ou sem o es ta be le ci men to de al -
ça das de va lor a com pe tên cia para au to ri zar o par ce la-
men to.

Art. 2º Ao for mu lar o pe di do de par ce la men to, o es -
ta do, o Dis tri to Fe de ral ou o mu ni cí pio de ve dor de ve rá
com pro var o re co lhi men to de va lor cor res pon den te à pri -
me i ra par ce la, con for me o mon tan te do dé bi to e o pra zo
so li ci ta do.

§ 1 º Obser va dos os li mi tes nas con di ções es ta-
be le ci dos em por ta ria do Mi nis tro de Esta do da Fa-
zen da, a con ces são do par ce la men to pre vis to no ca-
put do art. 1 º fica con di ci o na da a que os es ta dos, o
Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí pi os vin cu lem as trans fe-
rên ci as cons ti tu ci o na is de re ce i tas tri bu tá ri as a que
fa zem jus, com ple men ta das por suas re ce i tas pró pri-
as, e ou tras em di re i to ad mi ti das, me di an te for ma li za-
ção de con tra to de ga ran ti as po den do o Go ver no Fe -
de ral re ter im por tân ci as ne ces sá ri as di re ta men te das
con tas cen tra li za do ras da ar re ca da ção do es ta do, do
Dis tri to Fe de ral ou do mu ni cí pio.

§ 2º Enquan to não de fe ri do o pe di do, o de ve dor
fica obri ga do a re co lher, a cada mês, como an te ci pa-
ção, va lor cor res pon den te a uma par ce la.

§ 3º Con si de rar-se-á au to ma ti ca men te de fe ri do
o par ce la men to, em caso de não ma ni fes ta ção da au -
to ri da de fa zen dá ria no pra zo de no ven ta dias con ta-
dos da data da pro to co li za ção do pe di do.

Art. 3º O dé bi to ob je to de par ce la men to, nos ter-
mos des ta lei será con so li da da na data da con ces são
de du zi do o va lor dos re co lhi men tos efe tu a dos como
an te ci pa ção, na for ma do dis pos to no § 2º do art. 2º, e
di vi di do pelo nú me ro de par ce las res tan tes.

Art. 4º O va lor de cada pres ta ção men sal, por oca -
sião do pa ga men to, será acres ci do de ju ros equi va len-
tes à taxa re fe ren ci al do Sis te ma es pe ci al de Li qui da ção
e de Cus tó dia (SELIC) para tí tu los fe de ra is acu mu la dos
men sal men te, cal cu la do a par tir da data do de fe ri men to
até o mês an te ri or ao do pa ga men to, e de um por cen to
re la ti va men te ao mês em que o pa ga men to es ti ver sen -
do efe tu a do.
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Art. 5º O par ce la men to pre vis to no art. 1 º po de rá
com pre en der tam bém, dé bi tos que te nham sido ob je-
to de par ce la men to an te ri or, não in te gral men te qui ta-
do, ou ain da que can ce la dos por fal ta de pa ga men tos.

Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção
É de co nhe ci men to ge ral que os re cen tes pro ces-

sos de con so li da ção e de re fi nan ci a men to de dí vi das es -
ta du a is e mu ni ci pa is pela União con tri bu í ram, de for ma
subs tan ti va, para a pre ten di da e al me ja da or de na ção
das fi nan ças pú bli cas, so bre tu do no que diz res pe i to à
ate nu a ção das res tri ções ad vin da do com pro me ti men to
de par ce la ex pres si va das re ce i tas pú bli cas com des pe-
sas fi nan ce i ras, de cor ren tes dos em prés ti mos e fi nan ci a-
men tos con tra ta dos ao lon go de vá ri os go ver nos.

Com efe i to, é a par tir dos con tra tos de re fi nan ci a-
men to efe ti va dos ao am pa ro da Lei nº 9.496/97 e da me di-
da Pro vi só ria nº 2.185-35, de 2001 , que se ob ser va me -
lho ra das dis po ni bi li da des fi nan ce i ras dos es ta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os, ate nu an do as pres sões so -
bre os dis pên di os pú bli cos, que têm oca si o na do sé ri as di -
fi cul da des e ri gi dez à ges tão fi nan ce i ra des ses en tes da
Fe de ra ção, per mi tin do-lhes re to mar o mí ni mo de ca pa ci-
da de para alo car re cur sos do in ves ti men tos pri o ri tá ri os.

A des pe i to da opor tu ni da de e dos efe i tos ad vin dos
des ses avan ços, o fato é que hoje, ain da per sis tem pres -
sões nas des pe sas pú bli cas, so bre tu do ori un das de de -
man das so ci a is, ain da não sa tis fa to ri a men te con tem pla-
das. São por de ma is co nhe ci das as de man das so ci a is
no sen ti do de mais am pla co ber tu ra e al can ce de ser vi-
ços pú bli cos.

É igual men te ver da de i ro que, para tan to, per sis-
te a ne ces si da de de se pros se guir com o apro fun da-
men to des se pro ces so de or de na men to das fi nan ças
pú bli cas, de modo a per mi tir sua ade qua ção, ca pa ci-
tan do-as a pro mo ve rem os fi nan ci a men tos re que ri-
dos, mas, pri o ri ta ri a men te, com re cur sos pró pri os.

Nes se con tex to se in se re a pro po si ção que ora
apre sen ta mos. Como sa be mos, e como en fa ti za do
an te ri or men te, todo esse pro ces so de con so li da ção e 
de re fi nan ci a men to al can çou, fun da men tal men te, as
obri ga ções de na tu re za fi nan ce i ra, pro ve ni en tes de
ope ra ções de cré di to con tra ta dos por es ta dos, pelo
Dis tri to Fe de ral e pe los mu ni cí pi os, quer sob a for ma
de em prés ti mos e fi nan ci a men tos, quer sob a mo da li-
da de de emis são de tí tu los mo bi liá ri os.

Os dé bi tos dos en tes fe de ra dos para com a Fa zen-
da na ci o nal, em bo ra me re ce ram, tam bém, al gum tra ta-
men to le gal, não fo ram equa ci o na dos ade qua da men te,
como de mons tram suas cons tan tes de man das ju di ci a is,
ob je ti van do o di re i to de de so bri gar-se, uni la te ral men te,
do re co lhi men to das con tri bu i ções para o Pa sep.

Nes sa ques tão, tem sido bas tan te ins tá vel o po si ci o-
na men to da jus ti ça em pri me i ra ins tân cia, ora fa vo re cen do

os en tes re que ren tes, ora a Fa zen da Na ci o nal. O pró prio
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça já de li be rou so bre o as sun to,
en se jan do ju ris pru dên cia de que a ma té ria é de com pe-
tên cia e al ça da do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Esse, de for-
ma li mi nar, vem as se gu ran do aque le di re i to ple i te a do.

Nada, to da via, as se gu ra o di re i to aos es ta dos,
ao Dis tri to Fe de ral e aos mu ni cí pi os de se dis vin cu la-
rem, uni la te ral men te, de for ma de fi ni ti va das con tri bu-
i ções do Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do
Ser vi dor Pú bli co (PASEP).

Mais ain da, aque les es ta dos e mu ni cí pi os não
fa vo re ci do em pri me i ra ins tân cia, ou são obri ga dos a
im pe trar ação ca u te lar con tra a União jun to ao STH,
en quan to a dis cus são do mé ri to ain da não se pro ce-
deu, ou são one ra dos com o de vi do pa ga men to das
con tri bu i ções, in clu si ve de seus atra sa dos.

É no sen ti do de dar so lu ção a esse pro ble ma,
que vem aflin gin do um ex pres si vo nú me ro de mu ni cí-
pi os e es ta dos, de dar con ti nu i da de ao pro ces so de
or de na men to e equa ci o na men to das fi nan ças pú bli-
cas, so bre tu do de seus pas si vos para com a Fa zen da
Na ci o nal, que apre sen ta mos a pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. –
Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.496, DE 1 1 DE SETEMBRO DE 1 997

Esta be le ce cri té ri os para a con so li-
da ção, a as sun ção e o re fi nan ci a men to,
pela União, da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria e
ou tras que es pe ci fi ca, de res pon sa bi li da-
de dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

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 o seu san ci o no a se-
guin te lei:
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.1 85-35,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Esta be le ce cri té ri os para a con so li-
da ção, a as sun ção e o re fi nan ci a men to,
pela União, da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria e
ou tras que es pe ci fi ca, de res pon sa bi li da-
de dos mu ni cí pi os.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te me di da provi só ria, com for ça de lei:
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 61, DE 2002

Alte ra a Lei nº 8.666, de 21 de ju nho
de 1993, para re a jus tar os va lo res es ti ma-
dos de con tra ta ção pela Admi nis tra ção
Pú bli ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1 º O art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 

1 993, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

Art. 23. As mo da li da des de li ci ta ção a
que se re fe rem os in ci sos I a II do ar ti go an -
te ri or se rão de ter mi na das em fun ção dos
se guin tes li mi tes, ten do em vis ta o va lor es -
ti ma do da con tra ta ção:

I – para obras e ser vi ços de en ge nha ria:
a) con vi te – até R$225.000,00 (du zen-

tos e vin te e cin co mil re a is);
b) to ma da de pre ços – até R$2.250.000,00

(dois mi lhões du zen tos e cin qüen ta mil re a is);
c) con cor rên cia – aci ma de R$1.500.000,00

(um mi lhão e qui nhen tos mil re a is);
II – para com pras e ser vi ços não re fe ri-

dos no in ci so an te ri or:
a) con vi te – até R$120.000,00 (cen to e 

vin te mil re a is);
b) to ma da de pre ços – até R$975.000,00

(no ve cen tos e se ten ta e cin co mil re a is);
c) con cor rên cia – aci ma de R$975.000,00

(no ve cen tos e se ten ta e cin co mil re a is);
.......................................................(NR)

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

Jus ti fi ca ção

Ape sar de o Bra sil ha ver con se gui do su pe rar o
lon go pe río do de su pe rin fla ção, a es ta bi li da de to tal
dos pre ços per ma ne ce uma meta ina tin gí vel não só
para a eco no mia bra si le i ra como para a qua se to ta li-
da de dos pa í ses do mun do.

A in fla ção re si du al após o Pla no Real está lon ge
de ser des pre zí vel. No en tan to, os li mi tes es ta be le ci-
dos pela Lei nº 8.666, de 1 993, que ins ti tui nor mas
para as li ci ta ções, não são re a jus ta dos des de 1 998.
Isto tem cri a do uma dis tor ção gran de nas con cor rên-
ci as e li ci ta ções pú bli cas.

Se so mar mos a in fla ção de 1 998 para cá, che ga-
re mos a va lo res mu i to ex pres si vos. A in fla ção acu mu-
la da do pe río do 1 998-2001 , me di da pelo Índi ce Ge ral
de Pre ços – DI, che gou a 45,3%.

Hou ve tam bém, du ran te o pe río do, uma ex plo-
são dos cus tos das mer ca do ri as im por ta das. A des-
va lo ri za ção cam bi al do real em re la ção ao dó lar, en tre
1 998 e 2001 , che gou a 114%.

Este pro je to de lei pro põe um re a jus te de cin -
qüen ta por cen to nos li mi tes es ta be le ci dos pela Lei
nº 8.666,de 1 993, para obras e ser vi ços de en ge nha-
ria, bem como para as com pras de bens e ser vi ços.
Acre di ta mos ser este um re a jus te até con ser va dor, se 
le var mos em con ta a in fla ção pro je ta da para este ano
de 2002, e o fato de que, no Bra sil, di fi cil men te os pro -
je tos de lei são apro va dos em me nos de um ano.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. –
Osmar Dias, Se na dor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1 993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 23. As mo da li da des de li ci ta ção a que se re -

fe rem os in ci sos I a III do ar ti go an te ri or se rão de ter-
mi na das em fun ção dos se guin tes li mi tes, ten do em
vis ta o va lor es ti ma do da con tra ta ção:

I – para obras e ser vi ços de en ge nha ria:
a) con vi te – até Cr$1 00.000.000,00 (cem mi-

lhões de cru ze i ros);
b) to ma da de pre ços – até Cr$1.000.000.000,00

(hum mi lhão de cru ze i ros);
c) con cor rên cia – aci ma de Cr$1.000.000.000,00

(hum bi lhão de cru ze i ros);
II – para com pras e ser vi ços não re fe ri dos no in -

ci so an te ri or:
a) con vi te – até Cr$25.000.000,00 (vin te e cin co

mi lhões de cru ze i ros);
b) to ma da de pre ços – até Cr$400.000,000,00

(qua tro cen tos mi lhões de cru ze i ros);
c) con cor rên cia – aci ma de Cr$ 400.000.000,00

(qua tro cen tos mi lhões de cru ze i ros).
§ 1 º Para os mu ni cí pi os, bem como para os ór -

gãos e en ti da des a eles su bor di na dos, apli cam-se os
se guin tes li mi tes em re la ção aos va lo res in di ca dos no 
ca put des te ar ti go e nos in ci sos I e II do art. 24 des ta
lei:

I – 25% (vin te e cin co por cen to) dos va lo res in -
di ca dos, quan do a po pu la ção do mu ni cí pio não ex ce-
der a 20.000 (vin te mil) ha bi tan tes;
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II – 50% (cin quen ta por cen to) dos va lo res in di-
ca dos, quan do a po pu la ção do mu ni cí pio se si tu ar en -
tre 20.001 (vin te mil e um) e 1 00.000 (cem mil) ha bi-
tan tes;

III – 75% (se ten ta e cin co por cen to) dos va lo res
in di ca dos, quan do a po pu la ção do mu ni cí pio se si tu ar
en tre 1 00.001 (cem mil e um) e 500.000 (qui nhen tos
mil) ha bi tan tes;

IV – 1 00% (cem por cen to) dos va lo res in di ca-
dos, quan do a po pu la ção do mu ni cí pio ex ce der a
500.000 (qui nhen tos mil) ha bi tan tes.

§ 2º Para os fins do pa rá gra fo an te ri or, ado-
tar-se-á como pa râ me tro o nú me ro de ha bi tan tes em
cada mu ni cí pio se gun do os da dos do Insti tu to Bra si-
le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE).

§ 3º A con cor rên cia é a mo da li da de de li ci ta ção
ca bí vel, qual quer que seja o va lor de seu ob je to, na
com pra ou ali e na ção de bens imó ve is, nas con ces-
sões de di re i to real de uso, bem como nas li ci ta ções
in ter na ci o na is, ad mi ti da, nes te úl ti mo caso, a to ma da
de pre ços, des de que o ór gão ou en ti da de dis po nha
de ca das tro in ter na ci o nal de for ne ce do res e se jam
ob ser va dos os li mi tes des te ar ti go.

§ 4º Nos ca sos em que cou ber con vi te, a Admi -
nis tra ção po de rá uti li zar a to ma da de pre ços e, em
qual quer caso, a con cor rên cia.

§ 5º É ve da da a uti li za ção da mo da li da de/con vi-
te ou to ma da de pre ços, con for me o caso, para par ce-
las de uma mes ma obra ou ser vi ço, ou ain da para
obras ou ser vi ços da mes ma na tu re za que pos sam
ser re a li za dos si mul tâ nea ou su ces si va men te, sem -
pre que o so ma tó rio de seus va lo res ca rac te ri zar o
caso de to ma da de pre ços ou con cor rên cia, res pec ti-
va men te, nos ter mos des te ar ti go, ex ce to para as
par ce las de na tu re za es pe cí fi ca que pos sam ser
exe cu ta das por pes so as ou em pre sas de es pe ci a li-
da de di ver sa da que la do exe cu tor da obra ou ser vi ço.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 62, DE 2002

Dis põe so bre a uti li za ção de li vros
di dá ti cos no en si no fun da men tal e mé dio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1 º Todo es ta be le ci men to de en si no fun da-

men tal, mé dio e su ple ti vo de ve rá for ne cer, no ato da
ma trí cu la, a lis ta com ple ta de ma té ri as di dá ti cos e es -
co la res que fo rem in dis pen sá ve is para o de sem pe-
nho do alu no e que se rão por eles uti li za dos no de cor-
rer do ano le ti vo.

Pa rá gra fo úni co. A inob ser vân cia do dis pos to no 
ca put des te ar ti go ca rac te ri za prá ti ca abu si va e fica
su je i ta às san ções pre vis tas na Lei nº 8.078, de 1 1 de
se tem bro de 1 990.

Art. 2º Os li vros di dá ti cos que cons ta rem, da lis -
ta a que se re fe re o art. 1º da pre sen te lei se rão ado ta-
dos pelo pra zo mí ni mo de três anos le ti vos.

§ 1 º A subs ti tu i ção dos li vros di dá ti cos pelo es ta-
be le ci men to de en si no an tes do pra zo a que se re fe re
o ca put se fará com pré via apro va ção do Mi nis té rio
da Edu ca ção.

§ 2º Os li vros a que se re fe re o ca put des te ar ti-
go não apre sen ta rão es pa ços em bran co para res-
pos tas a exer cí ci os e para o de sen vol vi men to de ou -
tras ati vi da des di dá ti cas.

§ 3º Os ca der nos de exer cí ci os e ati vi da des re -
la ci o na das com os con te ú dos tra ta dos nos li vros di -
dá ti cos, as sim como o ma nu al do pro fes sor, se rão pu -
bli ca dos se pa ra da men te, como ane xos.

Art. 3º Os li vros di dá ti cos, para se rem ad qui ri-
dos com re cur sos pú bli cos se rão ava li a dos e apro va-
dos por co mis são es pe ci a li za da, de acor do com os
se guin tes cri té ri os:

I – li ber da de de en si no e plu ra li da de de con cep-
ções pe da gó gi cas;

II – con te ú do;
III – cus to do exem plar, in clu si ve para o con su-

mi dor par ti cu lar;
IV –con di ções de apre sen ta ção e aca ba men to.
Pa rá gra fo úni co. Cons ti tu i rá re qui si to para a

aqui si ção de li vros di dá ti cos com re cur sos pú bli cos a
prá ti ca de igual pre ço, por par te da edi to ra para os
con su mi do res par ti cu la res.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá cri té ri os
para o cum pri men to do ar ti go an te ri or, as sim como
para acom pa nha men to dos pre ços pra ti ca dos.

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre -
sen te lei no pra zo de no ven ta dias.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Obje ti va a pre sen te lei sim pli fi car a ado ção de li -
vros di dá ti cos no en si no fun da men tal e mé dio, pre-
ser van do ri go ro sa men te a li ber da de de es co lha por
par te dos pro fes so res e das ins ti tu i ções edu ca ci o na-
is. A com pra de li vro di dá ti co vem sen do one ra da por
dois fa to res: o des per dí cio, com a edi ção in ten si va de
ma te ri al des car tá vel, e a con cen tra ção exis ten te no
mer ca do. O re sul ta do é que as des pe sas dos es tu-
dan tes e suas fa mí li as se tor nam ex tre ma men te ele -
va das, qua se in su por tá ve is.
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A po lí ti ca de pre ços dos li vros di dá ti cos con tras-
ta fla gran te men te com a pra ti ca da nos de ma is seg -
men tos do mer ca do. As edi ções po pu la res, co mer ci a-
li za das em gran de nú me ro de pon tos de ven da, cons -
tu mam ser ven di das por pre ços en tre um quin to e um
sex to do co bra do pela mé dia dos li vros di dá ti cos. As
de ma is edi ções co mer ci a is – fic ção e não fic ção –,
cons tu mam cus tar em tor no da me ta de. Isso ocor re
em bo ra se sa i ba que as ti ra gens dos li vros di dá ti cos
cons tu mam ser bem mais ele va das.

Esse qua dro tem de i xa do in dig na das as fa mí li as
que se vêem for ça das a de sem bol sar um vo lu me
subs tan ci al de re cur sos para ga ran tir a seus fi lhos o
ma te ri al de es tu do. Tra tam-se de fa mí li as que fa zem
sa cri fí ci os para man ter os fi lhos na es co la, fre qüen te-
men te em es ta be le ci men tos par ti cu la res, ar can do já,
nes se caso, com as des pe sas de ma trí cu la. Ou tras,
mes mo ten do fi lhos na rede pú bli ca de en si no, não
têm aces so, por di ver sas ra zões, aos pro gra mas ofi ci-
a is de dis tri bu i ção de ma te ri al es co lar.

A pre o cu pa ção não é ape nas nos sa. Tra mi tam
no Con gres so di ver sos pro je tos re la ci o na dos com o
li vro di dá ti co. De se ja mos tra zer nos sa con tri bu i ção,
não ape nas como um pro je to a mais, mas como um
tex to sim ples, en xu to, que terá con di ções de apro va-
ção por não in ter ferir nas leis de mer ca do ou na li ber-
da de de es co lha do pro fes sor e da es co la.

Sa be mos que o mer ca do edi to ri al bra si le i ro é
mais es tre i to do que fa ria su por a nos sa po pu la ção e
que, des sa for ma, os li vros di dá ti cos trans for mam-se,
por as sim di zer, em um fi lão para as em pre sas do se -
tor. Uma par ce la sig ni fi ca ti va das edi to ras bra si le i ras
tem nos li vros di dá ti cos a ma i or par te de sua ren da.
Ou tra par ce la se es pe ci a li zou no seg men to. Pode-se
su por que exis ta um en ten di men to, ao me nos tá ci to,
en tre as edi to ras en vol vi das nes se pro ces so. Ope ram
com trun fos que lhe abrem ca mi nhos. O mais im por-
tan te: têm uma cli en te la ca ti va, pois os alu nos e seus
pais são com pe li dos a com prar os li vros, não po den-
do abrir mão de les, sob pena de com pro me ter o apro -
ve i ta men to es co lar.

Com o ob je ti vo de com ba ter essa ma ni pu la ção
de pre ços – e di an te da in con ve niên cia de im por al -
gum tipo de con tro le di re to –, pro po mos que os li vros
di dá ti cos, para se rem ad qui ri dos com re cur sos pú bli-
cos se jam ava li a dos e apro va dos por co mis são es pe-
ci a li za da, le van do-se em con ta seu con te ú do, con di-
ções de apre sen ta ção e aca ba men to, e tam bém o
cus to do exem plar, in clu si ve para o con su mi dor par ti-
cu lar. Nes se sen ti do, de ter mi na mos que cons ti tua re -
qui si to para a aqui si ção de li vros di dá ti cos com re cur-
sos pú bli cos a prá ti ca de igual pre ço, por par te da edi -
to ra, para os con su mi do res par ti cu la res.

De se ja mos evi tar, pa ra le la men te, o ele va do
cus to ge ra do pela subs ti tu i ção for ça da dos li vros a
cada ano le ti vo, im pe din do seu apro ve i ta men to por
mais de um mem bro da mes ma fa mí lia.  Acres cen-
ta-se as sim, aos seus já pe sa dos en car gos fa mi li a res
a des pe sa ele vad da com os li vros exi gi dos pe las ins ti-
tu i ções de en si no, quan do não com a pró pria ma trí cu-
la. O ob je ti vo é com ba ter a uti li za ção de li vros des car-
tá ve is, a prá ti ca de mo di fi ca ções em pe que na es ca la
e as con di ções vi si vel men te ina de qua das de apre-
sen ta ção e aca ba men to que one ram o Po der Pú bli co
e as fa mí li as. Tra ta-se de um des per dí cio ab sur do de
re cur sos.

Ca be rá ao Mi nis té rio da Edu ca ção su per vi si o-
nar o cum pri men to da pre sen te lei. Já exis te no Mi -
nis té rio uma co mis são en car re ga da das ques tões
vin cu la das ao li vro di dá ti co. Po de rá ain da, me di an te
con vê nio, de le gar aos es ta dos e aos mu ni cí pi os as
res pon sa bi li da des aqui fi xa das.

Não so mos, evi den te men te, con trá ri os à li ber-
da de que de vem ter os pro fes so res e os es ta be le ci-
men tos de en si no para a es co lha dos li vros que se uti-
li za rão em sala de aula. Tam bém não que re mos, ao
com ba ter os abu sos de pre ço, le var à su po si ção de
que pro po mos aos es tu dan tes con ten ta rem-se com
pro du tos de ba i xa qua li da de. Ao con trá rio, de se ja mos
que um nú me ro cada vez ma i or de alu nos de nos sas
es co las pos sa con tar com ma te ri al di dá ti co de bom
ní vel – mas a pre ços ra zoá ve is, até como for ma de re -
for çar o pro ces so de uni ver sa li za ção e qua li fi ca ção
do en si no bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na dor Fre i tas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.078, DE 1 1 DE SETEMBRO DE 1 990

Dis põe so bre a pro te ção do con su-
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis-
sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer-
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das ao 
Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 2002, de au to ria do Se na-
dor Wal deck Orne las, que al te ra o Re gi men to Inter no do
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Se na do Fe de ral para dis ci pli nar as co mis sões tem po rá ri-
as des ti na das ao es tu do de tema de ter mi na do.

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria, ane xa da ao Pro je to de Re so lu ção

nº 81 , de 1 999, nos ter mos do Re que ri men to nº 472,
de 1999, vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, e Di re to ra.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião, por 20 mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, dois as sun tos, que pre ten do
tra tar de ma ne i ra bre ve, tra zem-me à tri bu na nes ta tar de.

Gos ta ria de con tar com a pre sen ça no ple ná rio dos 
ou tros dois Se na do res do Pa ra ná, os Se na do res Álva ro
Dias e Osmar Dias, quan do for tra tar do se gun do de les.

O pri me i ro as sun to, Sr. Pre si den te, é a guer ra
que as fá bri cas de pne us, que o car tel for ma do por
Go od ye ar, Fi res to ne e Pi rel li – que tem con ta do com
a aju da do Go ver no bra si le i ro – tra va con tra as pe que-
nas e mé di as em pre sas bra si le i ras.

To dos nós acom pa nha mos a gran de guer ra con -
tra a com pra, no ex te ri or, de pne us de meia-vida. Re al-
men te, nun ca sim pa ti zei com a idéia de ven der mos
pneu de meia-vida, com pra dos na Eu ro pa, no mer ca do
bra si le i ro. Mas essa guer ra, que le vou ao cres ci men to
da in dús tria de re ca pa gem e que ul ti ma men te pro vo cou
a cons tru ção de fá bri cas de re mol da gem no Bra sil – à
se me lhan ça do que faz a Ingla ter ra com o pneu Col way,
qua se sem pre o ven ce dor do fa mo so Rali Pa ris-Da kar
–, vi a bi li zou a ins ta la ção des sas fá bri cas e, mais do que
isso, con se guiu au men tar a vida útil dos pne us ven di dos
no mer ca do bra si le i ro e di mi nu ir, de for ma ra di cal, o pre -
ço dos pne us para os con su mi do res.

Foi pro du ti va a guer ra. Na pri me i ra fase, não con -
tou mu i to com a mi nha sim pa tia. Na se gun da, na fase
de re mol da gem de pne us a par tir de in su mos im por ta-
dos, de car ca ças im por ta das, quan do é re ti ra da com-
ple ta men te a bor ra cha e o pneu é re mol da do por in te i ro,
com gran de qua li da de, dan do iní cio a um em brião da fa -
bri ca ção de pne us pela in dús tria na ci o nal, de pne us
ver da de i ra men te bra si le i ros, o pro ces so me atrai. 

Mas há a ade são do Go ver no Fe de ral ao car tel
das gran des dis tri bu i do ras e fa bri can tes es tran ge i ros de 
pne us, e pre ten de-se ago ra tra tar a com pra do in su mo,

da car ca ça ex clu si va men te des ti na da à re mol da gem do 
pneu da mes ma for ma que se tra ta a com pra do pneu
de meia-vida para ser uti li za do no mer ca do in ter no.

Sur giu uma por ta ria so bre isso, sem ne nhu ma
subs tân cia le gal. Não jus ti fi cou ne nhum pre ju í zo ao meio
am bi en te e nem des ta cou, de for ma cla ra – ou seja, omi -
tiu-se, de for ma ab so lu ta –, o pro vá vel pre ju í zo eco nô mi-
co que a in dús tria ”bra si le i ra“ de pne us po de ria so frer.

Hoje, te mos essa guer ra dura tra va da pe los fa -
bri can tes de pne us na ci o na is a par tir de in su mos im -
por ta dos – como, aliás, no Re ci fe, em Per nam bu co,
faz-se com a re ci cla gem do chum bo das ba te ri as, a
fa mo sa fá bri ca de ba te ri as Mou ra.

O Mi nis té rio do Meio Ambi en te pre ten de fa zer vo tar
no Co na ma uma re so lu ção pro i bin do a im por ta ção de
car ca ças como in su mo para a re mol da gem de pne us, ou 
seja, para a re cons tru ção de pne us que têm toda a qua li-
da de do novo e uma ga ran tia de ro da gem ma i or do que a 
dos pne us fa bri ca dos pe las mul ti na ci o na is no Bra sil.

Faço aqui um ape lo de mo de ra ção ao Mi nis té rio
do Meio Ambi en te. Estão ten tan do que brar fá bri cas
que re sul ta ram de in ves ti men tos pe sa dís si mos de
em pre sá ri os bra si le i ros. Uma de las, tal vez a prin ci pal,
mon ta da no meu Esta do, nos ar re do res de Cu ri ti ba,
por um gru po de em pre sá ri os pa ra na en ses com gran -
de ca pa ci da de de or ga ni za ção e vi são de fu tu ro. É o
iní cio de uma fu tu ra fá bri ca de pne us bra si le i ra, do co -
me ço ao fim – a car ca ça e a re mol da gem.

O Go ver no bra si le i ro, em vez de pro te ger as em -
pre sas bra si le i ras, toma pro vi dên ci as para evi tar que
elas se ins ta lem. E essa fa mo sa re u nião do Co na ma
tem hoje na pa u ta a pro i bi ção da im por ta ção de car ca-
ças. Qu e rem, com um gol pe de má gi ca, le var à fa lên cia,
su ca te ar e eli mi nar in ves ti men tos de US$20 mi lhões.

Fica aqui o pro tes to de um Se na dor do Pa ra ná.
La men to que os ou tros dois Se na do res do meu Esta -
do, Osmar Dias e Álva ro Dias, não es te jam no ple ná-
rio nes te mo men to; mas te nho cer te za de que o pro -
tes to de S. Exªs se ria se me lhan te ao meu.

Qu e ro de i xar cla ro que não se tra ta de de fen der a
com pra, a meu ver ab sur da, de pne us de meia-vida.
Tra ta-se de vi a bi li zar e le ga li zar a com pra de um in su mo
fun da men tal para a fa bri ca ção de um pneu re ci cla do, de 
um pneu novo. Aliás, o Uru guai já pro tes tou jun to ao
Mer co sul con tra es sas pro i bi ções, e, in clu si ve, com o
voto da re pre sen tan te do Bra sil, hou ve a li be ra ção.

Mas, ago ra, a pres são da Go od ye ar, da Fi res to-
ne e da Pi rel li quer fa zer o Co na ma es ta be le cer uma
pro i bi ção de fi ni ti va para a im por ta ção da ma té ria-pri-
ma ne ces sá ria à re mol da gem dos pne us fa bri ca dos
em Cu ri ti ba, no meu Esta do do Pa ra ná.

Fica aqui um aler ta e fica uma in da ga ção: te mos tan tos
can di da tos a Pre si den te da Re pú bli ca, Pre si den te Edi son
Lo bão. Por que eles não se ma ni fes tam a res pe i to da de -
fe sa das nos sas em pre sas? Fa zem po ses, ca ras e bo cas na

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira  21 02577

    165MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



te le vi são, mas eu gos ta ria de sa ber se muda algo no Bra sil
em re la ção ao apo io às em pre sas bra si le i ras.

Já ci tei des ta tri bu na, on tem, um dado de fi ni ti vo,
mor tal para o ne o li be ra lis mo pra ti ca do pelo Exe cu ti vo
bra si le i ro. Antes dos Fer nan dos, o Bra sil par ti ci pa va,
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, com mi se rá vel 1,2% no
co mér cio mun di al. Hoje, esse nú me ro, já mi se rá vel,
caiu para 0,8%, ape sar de toda a aber tu ra, de toda a
vas sa la gem e de toda a sub ser viên cia.

Espe ro que o Co na ma abra os olhos e que essa
em pre sa bra si le i ra, Se na dor Osmar Dias, não seja fe -
cha da pelo ar bí trio, pela to li ce, pela ba ba qui ce de
uma de ci são, de uma re so lu ção que só aten de ao in -
te res se de mul ti na ci o na is.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Ro ber to Re quião, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com pra zer, con ce do um apar te ao Se na dor do Pa ra-
ná, meu com pa nhe i ro Osmar Dias.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Ro ber to Re quião, na ver da de, eu es ta va no meu ga bi-
ne te, des pa chan do, quan do ouvi o ape lo de V. Exª para 
que eu com pa re ces se ao ple ná rio do Se na do. Aqui es -
tou, vim ra pi da men te para aten der ao ape lo de V. Exª.
So bre o pri me i ro as sun to que V. Exª abor da, que ro di -
zer que tam bém acom pa nhei as di li gên ci as para que
esse as sun to seja re sol vi do. Como V. Exª está li de ran-
do esse pro ces so, acom pa nho as suas ges tões, tan to
é que as si na mos jun tos um pro je to de de cre to le gis la ti-
vo para so lu ci o nar o pro ble ma. Co lo co-me, por tan to, à
dis po si ção de V. Exª para ou tras ges tões. Aguar do o
se gun do as sun to, que me fez vir ao ple ná rio.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – O
se gun do as sun to é ex tra or di na ri a men te im por tan te,
Se na dor Osmar Dias. 

V. Exª fez par te dos dois úl ti mos go ver nos pe e me-
de bis tas do Pa ra ná: do Go ver no co man da do por seu ir -
mão, Se na dor Álva ro Dias, e do Go ver no co man da do por
nós dois. V. Exª como Se cre tá rio da Agri cul tu ra ex tre ma-
men te in flu en te no pro je to de um Go ver no vol ta do para a
agri cul tu ra e a pro du ção, e eu na con di ção de Go ver na dor.

V. Exª sabe que o atu al Go ver no do Pa ra ná ina u gu-
rou, no ti ci an do em to dos os jor na is bra si le i ros, em pá gi nas
du plas e co lo ri das, a pon te de Por to Ca mar go, obra que foi
ini ci a da no Go ver no de Álva ro Dias, an te ri or ao meu.

Inclu si ve, Se na dor Álva ro Dias, faço aqui um re -
pa ro a sua as ses so ria de im pren sa. Li uma nota, no
Pa ra ná, que de cla ra va que V. Exª ha via co me ça do a
obra, que ha via sido pa ra li sa da no Go ver no pos te ri or.
Não é bem as sim. A obra foi pa ra li sa da no Go ver no de
V. Exª, em ju nho, e eu as su mi em mar ço do ano se-
guin te. Qu an do as su mi o Go ver no, a obra já es ta va pa -
ra li sa da ha via oito me ses. Sim ples men te não a re to-
mei por al guns mo ti vos que, sen do o de se jo de V. Exª,
eu po de ria ex por nes te mo men to.

Mi nha in ten ção é es ta be le cer um com pa ra ti vo en -
tre essa eu fo ria, essa ina u gu ra ção com a pre sen ça do
Pre si den te da Re pú bli ca, com a pu bli ca ção em to dos os 
jor na is na ci o na is, com os mi lhões gas tos em pu bli ci da-
de e co mu ni ca ção, e o pre ço da pon te.

Acre di to que o Se na dor Álva ro Dias, en tão Go ver-
na dor, pa ra li sou a obra de vi do à pres são dos em pre i te i-
ros para ob ter re a jus tes. O Pa ra ná não es ta va, como to -
dos os Esta dos bra si le i ros, em si tu a ção eco nô mi ca su -
pe ra vi tá ria. Não es ta va em má si tu a ção – fui su ces sor
do Álva ro e sei que ele me en tre gou o Esta do em boas
con di ções –, mas não po día mos jo gar di nhe i ro fora e
ha via pres são dos em pre i te i ros para au men tar o pre ço
da obra. O Álva ro pa ra li sou a obra e eu, pen san do que o 
mo ti vo dele ha via sido esse, Se na dor Pa u lo Sou to, não
a re to mei, por que que ria que o con tra to ca du cas se para 
po der mos re dis cu tir aque les pre ços. E as mi nhas ra-
zões eram cla ras: li ci tei uma pon te so bre o mes mo rio
Pa ra ná, em Gu a í ra, que foi or ça da pela em pre i te i ra que
ga nhou a li ci ta ção em R$13,5 mi lhões. Na épo ca, eram
US$1 3,5 mi lhões, por que o dó lar es ta va ao par com o
real. Era uma pon te de qua se qua tro qui lô me tros.

O Go ver na dor Ja i me Ler ner ina u gu ra, ago ra, uma
pon te de 2,926 mil me tros ao cus to de R$63 mi lhões. Cus -
ta mais ou me nos R$21 mi lhões o qui lô me tro da pon te
que S. Exª ina u gu rou, eu fo ri ca men te, na com pa nhia do
Pre si den te da Re pú bli ca, com a pre sen ça de emis so ras
de te le vi são – Rede Glo bo, SBT e Re cord –, jor na is e um
fes ti val de di nhe i ro e de des pe sas para co me mo rar.

Ora, a li ci ta ção para a cons tru ção da pon te de Gu -
a í ra foi ven ci da por uma em pre sa pela quan tia de R$14
mi lhões – va mos ar re don dar. A Ele tro sul e o DNER já
ha vi am in ves ti do numa pon te de ser vi ço para a cons tru-
ção da Usi na de Ilha Gran de, que de po is foi can ce la da,
mais ou me nos R$6 mi lhões. Assim, foi cons tru í da uma
pon te de qua tro qui lô me tros por R$20 mi lhões, ou seja,
ao cus to de R$5 mi lhões o qui lô me tro, quan tia que, na
mi nha ma te má ti ca, é mu i to di fe ren te de R$21 mi lhões.

Assim, co lo quei as bar bas de mo lho e, como o
Álva ro ha via pa ra li sa do a obra, não a re to mei.

No en tan to, a pon te, em re la ção ao iní cio da obra,
no Go ver no Álva ro Dias, de via ter tido di mi nu i ção de pre -
ço. E por que di mi nu i ção de pre ço? Por que quan do nós
sus ta mos a cons tru ção da Usi na de Ilha Gran de, o ní vel
do rio ba i xou para efe i to do cál cu lo da al tu ra da pon te. E
ba i xou por quê? Por que a pon te fi ca va a ju san te da Usi -
na de Ilha Gran de. O rio su bi ria com a cons tru ção da re -
pre sa. Não cons tru í da a re pre sa, o rio fi ca ria nos seus li -
mi tes his tó ri cos e nor ma is. Por tan to, de ve ria ha ver um re -
ba i xa men to na pon te e nos ater ros e, con se qüen te men-
te, re du ção no cus to. Ao in vés de re du ção no cus to, nós
ti ve mos uma obra com o cus to to tal, in clu in do os 2.926
me tros da pon te e 13 qui lô me tros do ater ro, de
R$155.589.995,81 – va lor qua tro ve zes ma i or do que o
pre ço de qual quer pon te cons tru í da por pre ços de cen tes
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no Bra sil. E o Fer nan do Hen ri que Car do so foi ina u gu rar,
foi fes te jar. O Esta do e a União gas ta ram for tu nas na co -
mu ni ca ção ao Bra sil do pro gres so do Pa ra ná.

A cons tru ção des sa pon te não ti nha de ser dis cu ti-
da aqui na tri bu na do Se na do da Re pú bli ca. Essa dis cus-
são de ve ria ser tra va da numa de le ga cia de po lí cia, que
iria apu rar o su per fa tu ra men to e man dar os cor rup tos
res pon sá ve is pelo so bre pre ço da obra para a ca de ia.

O Álva ro, na pri me i ra eta pa da cons tru ção da pon -
te, que ter mi nou em ju lho do ano em que con clu iu o seu
Gover no, pa gou e não deu ne nhum re a jus te. Os pre ços
pos te ri o res fo ram, além de mag ni fi ca dos em sór di das
con cor rên ci as, acres ci dos de ta xas ab so lu ta men te in crí-
ve is. A pon te cuja cons tru ção de ter mi nei, li gan do Gu a í ra
a Mun do Novo, no Pa ra guai, a ma i or pon te flu vi al do Bra -
sil, com 3.997 me tros, que foi li ci ta da pelo pre ço de 13
mi lhões e pou co mais, do in ves ti men to an te ri or do DNER 
e da Ele tro sul, cus tou ao Go ver no do Pa ra ná a ba ga te la
de R$31 mi lhões. Pre ço da pon te, 13 mi lhões e pou qui-
nho; res sar ci men to de equi pa men tos e mão-de-obra pa -
ra da, 7 mi lhões e pou co; me di ções cor ri gi das, 3 mi lhões
e pou co. Uma pon te li ci ta da por 13 mi lhões, cus ta para o
Esta do 31 mi lhões, mas mes mo as sim, com a ma lan dra-
gem que fi ze ram com o meu con tra to, com re a jus tes e ju -
rospro rata ab sur dos, o pre ço do qui lô me tro su biu a me -
nos de R$10 mi lhões. A ou tra, no mes mo rio, cus ta 21.

Então, em vez de fes te jar mos essa pon te, Go ver na-
dor Álva ro Dias, te mos é que fa zer a de nún cia. O que se
fes te ja, hoje, é a cor rup ção; o que se fes te ja, hoje, é o so-
bre pre ço; o que se fes te ja, hoje, com a pre sen ça do Pre si-
den te da Re pú bli ca, é a pa ti fa ria nas obras pú bli cas do
Go ver no do Pa ra ná. E dois Bo e ings fo ram lá, com 120 pas -
sa ge i ros cada um; a cor te toda. Aspo nes, su po nes e as ses-
so res de toda na tu re za, dos pe que nos aos gran des, dos
gran des aos pe que nos pi lan tras, to dos fes te ja ram com
cham pa nhe, ca vi ar, igua ri as fi nas for ne ci das pe los em pre i-
te i ros que en ri que ce ram à cus ta do Esta do do Pa ra ná.

Meu Deus! Como se ma ni fes tam a res pe i to dis -
so os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca? E a
CPI das Obras Pú bli cas que nun ca pôde ser apro va-
da no ple ná rio des te Se na do Fe de ral? Va mos ten tar
res ta be le cer a mo ra li da de no Pa ra ná.

Ago ra, Se na dor Lo bão, per gun to-lhe: não fos se
a TV Se na do e esta tri bu na aber ta para o Bra sil, como 
é que po de ría mos dis cu tir a ques tão das pon tes su -
perfa tu ra das do Pa ra ná?

O Sr. Álva ro Dias  (Blo co/PDT – PR) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ro ber to Re quião?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com pra zer, Se na dor Álva ro Dias.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Pri me i ra-
men te, devo pe dir es cu sas pelo equí vo co da as ses so ria
de im pren sa, re fe ri do por V. Exª. Re al men te, pa ra li sa-
mos a obra as sim que con clu í mos a par te ini ci al, que é
es sen ci al, que é a obra da fun da ção e da co lo ca ção dos 

pi la res. Inclu si ve, é bom des ta car que essa é a par te
mais cara da obra.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Sem re a jus te, R$1 4.1 53,00.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Exa ta men-
te. E é a par te fun da men tal da obra, exa ta men te a mais
cara, por que diz res pe i to à fun da ção numa lo ca li da de
em que a pro fun di da de do rio exi giu, in clu si ve, a im por-
ta ção de equi pa men tos da Ale ma nha. Por tan to, os pre -
ços de vem ser con si de ra dos em fun ção das di fi cul da-
des de exe cu ção, da so fis ti ca ção da ação para que a
obra se com ple te. O rio tem enor me pro fun di da de na -
que la lo ca li da de e exi giu equi pa men tos es pe ci a is im-
por ta dos da Ale ma nha e a co lo ca ção dos pi la res. Por -
tan to, a par te mais cara da obra fi cou pron ta an tes do
tér mi no do nos so Go ver no. Não ini ci a mos a ou tra eta pa
por que não ha ve ria tem po para avan çar su fi ci en te men-
te. Por isso, não re to ma mos a obra. V. Exª en ten deu
que, exa ta men te pelo cus to da obra, em um tem po de
es cas sez de re cur sos, em que não ha via a co la bo ra ção
do Go ver no Fe de ral, de ve ria ser pos ter ga da a con ti nu i-
da de da que la obra. Re al men te tem ra zão V. Exª no que
diz res pe i to à fes ta que se faz, de for ma ex tra or di ná ria,
com gas tos ele va dos em pu bli ci da de, para a di vul ga ção
des sa obra. Tra ta-se de uma di vul ga ção que re al men te
não faz jus ti ça, por que essa obra foi ide a li za da, pro je ta-
da e ini ci a da e teve a sua par te mais cara e di fí cil exe cu-
ta da em um ou tro Go ver no, já há bas tan te tem po. Por -
tan to, V. Exª tem ra zão em ques ti o nar os pre ços e ob vi a-
men te terá de nos sa par te o apo io para as ini ci a ti vas
que vier a to mar, a fim de que se es cla re ça a uti li za ção
do di nhe i ro pú bli co, para que se ve ri fi que se hou ve su -
perfatu ra men to nes sa obra. Cre io que V.Exª tem o di re i-
to de fazê-lo, e to dos nós te mos o de ver de ofe re cer to -
das as con di ções para que se bus que o es cla re ci men to.
Se hou ve o su per fa tu ra men to, é pre ci so ve ri fi car quem
são os res pon sá ve is por ele.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Álva ro Dias, a obra da pon te tão fes te ja da
pelo nos so Ja i me, nos so Go ver na dor do Pa ra ná, cus -
tou qua tro ve zes mais do que o ne ces sá rio!

Qu e ro so li ci tar à Mesa, Se na dor Edi son Lo bão, a
trans cri ção des sas in for ma ções con tra tu a is so bre a obra
de Gu a í ra. Que isso se trans for me para o Bra sil in te i ro
num em ble ma, numa ban de i ra, numa de mons tra ção de
como agem os pa ti fes no so bre pre ço da obra pú bli ca!

Eu já a ha via li ci ta do. Não ha via ma ne i ra de am pli ar
o cus to da obra. Mas eles ti nham que fi nan ci ar cam pa-
nhas de pre fe i tu ra, ca i xa dois, com pra de De pu ta dos na
Assem bléia, en fim, essa prá ti ca toda do Ja i me e do PFL
do Pa ra ná. Não acre di to que o PFL na ci o nal seja as sim,
mas o de lá eu co nhe ço bem. Aliás, o Ja i me é um PFL
im por ta do, é um ad ven tí cio, um epí go no. Che gou de -
po is da hora. Veio do PDT, pas sou por ou tros Par ti dos
– ou ten tou pas sar por ou tros Par ti dos – e apor tou no
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PFL do Pa ra ná, para o des gos to dos pe fe lis tas sé ri os de
todo o Bra sil, acre di to eu.

Peço a trans cri ção des tes da dos no Diá rio do Se -
na do e nos Ana is do Se na do, para con sul ta dos ci da dãos.

Como é que se su per fa tu ra uma obra com con tra to
fe cha do por um Go ver no an te ri or? Va mos ve ri fi car aqui
que, quan to às me di ções, está tudo bem. Enquan to eu era
Go ver na dor, o cus to com pe río do de obra pa ra li sa da foi
zero. Qu an to às me di ções mais re a jus tes, já in ven ta ram um 
re a jus te de 25%. Qu an to a res sar ci men to de equi pa men tos
e mão-de-obra pa ra da, quan do pa ra li sam uma obra por al -
gummo ti vo, como, por exem plo, por ca u sa de uma che ia
do rio, che ga a R$7,2 mi lhões, no caso da pon te de Gu a í ra,
o res sar ci men to pela obra pa ra da. Daí vêm as ou tras brin -
cade i ras: di fe ren ças de me di ção, di fe ren ças pro rata.

Sr. Pre si den te, pe ga ram uma pon te qua se pron -
ta, com to dos os ele men tos de con cre to de po si ta dos
ao lado do rio para se rem iça dos pe los guin das tes e
co lo ca dos nas ba ses, e trans for ma ram o seu cus to de 
R$1 3 mi lhões para R$31 mi lhões. É o Go ver na dor
Ja i me Ler ner! Tris te aqui si ção do PFL do Bra sil!

Se na dor Edi son Lo bão, às ve zes di zem que sou
duro de ma is na crí ti ca. Mas como é que cha ma ría mos,
em bom por tu guês, um fato como esse? Em mi nha lin-
gua gem, na lin gua gem di re ta que apren di com meu pai,
na mi nha casa, na edu ca ção que re ce bi de mi nha fa mí lia,
isso é rou bo de di nhe i ro pú bli co, é ga tu na gem, la dro a gem!

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Se 
V. Exª me per mi tir, Sr. Pre si den te, só para ter mi nar a
mi nha in ter ven ção, con ce de rei um apar te ao Se na dor
Osmar Dias.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Sr. Pre si den-
te, se rei bre ve. O Se na dor Ro ber to Re quião faz uma de-
nún cia gra ve de su per fa tu ra men to de uma obra que está
sen do di vul ga da em todo o País como a obra mais im por-
tan te do atu al Go ver no do Pa ra ná. Sob a mesa do meu ga -
bi ne te, há um jor nal de cir cu la ção na ci o nal que de di ca duas 
pá gi nas de pro pa gan da a res pe i to des sa pon te. Eu gos ta ria
de sa ber, Se na dor Ro ber to Re quião, qual se ria o pre ço real 
des sa obra se não hou ves se o su per fa tu ra men to?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se ria um quar to do pre ço.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Cer ca de
R$40 mi lhões?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Cer ca de R$37 mi lhões.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – E qual foi
o va lor da obra?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – O
va lor foi de R$1 55 mi lhões.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Fo ram
R$155 mi lhões. Por tan to, hou ve um su per fa tu ra men to.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Re pre sen ta um Bo e ing a mais, o pre ço de um Bo e ing.
Sal va ria a Trans bra sil!

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Hou ve um
su per fa tu ra men to de R$11 5 mi lhões a R$120 mi lhões,
o que, se gun do os meus cál cu los, em bo ra não seja téc -
ni co em es tra das, Se na dor Ro ber to Re quião, da ria para 
re cu pe rar mais de mil qui lô me tros de es tra das aban do-
na das pelo atu al Go ver no do Pa ra ná, as qua is hoje im -
pe dem que a sa fra do Pa ra ná, que está sen do co lhi da
ago ra, bem como a do Mato Gros so, que virá pela pon -
te, seja es co a da pelo trans por te ro do viá rio. A pon te vai
li gar o Mato Gros so ao Pa ra ná, que nes te mo men to
con ta com es tra das em es ta do la men tá vel. Des sa for-
ma os ca mi nhões que vêm do Mato Gros so vão que -
brar, com cer te za, ao pas sa rem pe los bu ra cos exis ten-
tes nas es tra das do Pa ra ná. Então, se é rou ba lhe i ra,
pre ci sa ser in ves ti ga da. Su gi ro que o Par ti do de V. Exª
dê en tra da, na Assem bléia Le gis la ti va do Pa ra ná, em
um re que ri men to pro pon do uma CPI, que, te nho cer te-
za, será apo i a da pelo nos so Par ti do.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Vou so li ci tar à Mesa que en ca mi nhe o tex to do meu
dis cur so e o do cu men to trans cri to como par te dele ao 
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e ao Mi nis té rio Pú bli co do
Pa ra ná, por que hou ve di nhe i ro fe de ral tam bém na
cons tru ção des sa pon te.

Sr. Pre si den te, vou me per mi tir rou bar mais um mi -
nu to. Aliás, hoje es tou abu san do; não de ve ria nem fa lar,
pois já fa lei duas ve zes nes ta se ma na. Mas, como os ora -
do res ins cri tos não se apre sen ta ram, V. Exª teve a gen ti-
le za de me ofe re cer este pri me i ro es pa ço do Expe di en te.

O pro ble ma das es tra das do Pa ra ná é ter rí vel. Não
con se gui mos mais tra fe gar. As es tra das es tão sim ples-
men te li qui da das. Mas há pe dá gio. Há um pe dá gio ma ra-
vi lho so. Se na dor Edi son Lo bão, ago ra é épo ca da sa fra, e
um ca mi nhão de soja que sai do oes te do Pa ra ná em di re-
ção ao por to de Pa ra na guá, de Foz do Igua çu ou de Cas -
ca vel, paga R$279 de pe dá gio. Se na dor Osmar Dias,
R$279 são su fi ci en tes para pa gar mais ou me nos quin ze
sa cas de soja. São cer ca de dois mil ca mi nhões por dia na 
épo ca da sa fra. Então, por dia, os pro du to res de i xam, no
pe dá gio do Pa ra ná, trin ta mil sa cas de soja. São 300 mil
sa cas de soja em dez dias e 900 mil sa cas de soja por
mês, sem que os tais con ces si o ná ri os do pe dá gio te nham
plan ta do um úni co grão de soja. Eles se trans for ma ram
numa es pé cie de chu pa-ca bra do pro du tor.

O nos so pro du tor é ma ra vi lho so. Esta mos pro du zin-
do no Pa ra ná, como tam bém em Mato Gros so e em Go -
iás, soja com uma pro du ti vi da de 30% aci ma da ame ri ca-
na. Mas lá não tem esse raio des se chu pa-ca bra ou con -
ces si o ná rio de pe dá gio a nos rou bar 900 mil sa cas ao
mês, ti ran do o lu cro do pro du tor, pre ju di can do o Esta do.

E ina u gu ram, com a pre sen ça do Pre si den te, um
tram bi que em cima do rio Pa ra ná. Será que o Pre si den te
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Fer nan do Hen ri que não tem nada mais sé rio a fa zer
na vida do que ina u gu rar obra su per fa tu ra da?

Fica a mi nha in da ga ção à Li de ran ça do Go ver-
no nes ta Casa.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR ROBERTO REQUIÃO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

CARTA DE CURITIBA
Pelo Cum pri men to da Re so lu ção Co na ma Nº 258/99

Para Com ba ter a Den gue

A Câ ma ra Mu ni ci pal de Cu ri ti ba, cum prin do seu com pro-
mis so cí vi co de ze lar pela sa ú de pú bli ca, pelo meio am bi en te e
pelo res pe i to às leis, re a li zou o Fó rum de De ba tes de no mi na do
“Gu er ra Con tra os Pne us Ve lhos – Re so lu ção do Co na ma
para com ba ter a Den gue.”

Con si de ran do que nos de ba tes fi cou cla ro:
1. que a epi de mia da den gue está fu gin do do con tro le das

au to ri da des de sa ú de;
2. que é im pe ri o so usar to dos os me ca nis mos dis po ní ve is

e os re cur sos exis ten tes, para for mar um mu ti rão na ci o nal numa
cru za da con tra a den gue;

3. que esta é uma ta re fa de to dos – Go ver no Fe de ral, Go -
ver nos Esta du a is, Go ver nos Mu ni ci pa is, Enti da des de Clas se,
Impren sa, Ambi en ta lis tas, ONG (Orga ni za ções Não-Go ver na-
men ta is), Empre sas, Uni ver si da des, Esco las, Asso ci a ções de Ba -
ir ro e de cada ci da dão com pro me ti do com um Bra sil me lhor;

4. con si de ran do o atu al es ta do de de se qui lí brio am bi en tal,
ca u sa do prin ci pal men te pela fal ta de sa ne a men to bá si co, des tru i-
ção dos rios e suas res pec ti vas ma tas ci li a res, des ma ta men to,
con ta mi na ção ge ral dos am bi en tes na tu ra is e ur ba nos, os pne us
in ser ví ve is tor nam-se os prin ci pa is es pa ços de re pro du ção do
mos qui to Ae desAegy pti, trans mis sor da den gue;

5. que ja exis te le gis la ção con sis ten te que obri ga a co le ta
e des tru i ção de to dos os pne us in ser ví ve is exis ten tes no ter ri tó rio
na ci o nal, que é a Re so lu ção Co na ma nº 258/99, apro va da no dia
26-8-99 há mais de dois anos e meio;

6. que po de ro sos in te res ses co mer ci a is in ten tam anu lar
esta con quis ta da sa ú de pú bli ca e do meio am bi en te (Re so lu ção
Co na ma nº 258/99), para pri vi le gi ar o ca pi t al em de tri men to dos
in te res ses do ci da dão;

7. que a Re ce i ta Fe de ral e o Iba ma não es tão exi gin do o
cum pri men to des ta lei e con se qüen te men te co lo can do em ris co a 
sa ú de pú bli ca no Bra sil;

8. que foi apro va da au diên cia pú bli ca na Câ ma ra Fe de ral
com o ob je ti vo de es cla re cer qual a ver da de i ra ra zão de não es -
tar sen do cum pri da a Re so lu ção Co na ma nº 258/99, com gra ve
pre ju í zo para o com ba te à den gue;

Este Fó rum con clui:
9. exi gir o ime di a to cum pri men to da lei vi gen te (Re so lu ção

Co na ma nº 258/99), re a li zan do um es for ço jun to a to das au to ri-
da des cons ti tu í das para que o tex to le gal, sem re tro ces so, prin ci-
pal men te, man ten do-se a ín te gra de seu art. 6º, seja ri go ro sa-
men te apli ca do;

10. fica a Câ ma ra Mu ni ci pal de Cu ri ti ba com pro me ti da a dar
a mais am pla re per cus são às con clu sões apon ta das nes ta Car ta de 
Cu ri ti ba, es pe ci al men te ao Mi nis té rio Pú bli co e a to dos os Ju í zes
Fe de ra is, De sem bar ga do res e Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral e Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca, a to dos os Mi nis té ri os e Empre sas Pú bli cas, a
to dos os Se na do res da Re pú bli ca, aos De pu ta dos Fe de ra is, às
Assem bléi as Le gis la ti vas, às Câ ma ras de Ve re a do res e a to dosos
Con se lhe i ros do Co na ma;

1 1 . fica a Câ ma ra Mu ni ci pal de Cu ri ti ba com pro me ti da a
en vi ar ofí cio ao Se nhor Mi nis tro do Meio Ambi en te, em nome dos 
Se nho res Ve re a do res e de to dos que par ti ci pa ram des te Fó rum
so li ci tan do que ele re ti re da pa u ta da Re u nião do Co na ma de
21-3-02 a pro pos ta de mu dan ça de tex to da Re so lu ção Co na ma
nº 258/99, man ten do inal te ra do o seu tex to até as con clu sões de
Au diên cia Pú bli ca apro va da na Câ ma ra Fe de ral com o ob je ti vo de 
es cla re cer qual a ver da de i ra ra zão de não es tar sen do cum pri da
a Re so lu ção Co na ma nº 258/99;

12. fi nal men te, fica de cla ra da a guer ra con tra a den gue,
con tra os pne us ve lhos e con tra os in te res ses in con fes sá ve is,
que co lo cam o lu cro aci ma da sa ú de dos bra si le i ros.

Vere a dor João Cláu dio De ros so/PSDB – Pre si den te
Vere a dor Ney Le pre vost/PSDB – Pro po nen te do Fó rum
Vere a dor Ri car do Gomy de/PCdoB – Pro po nen te do Fó rum
Vere a dor Jor ge Mi guel Sa mek/PT – Pro po nen te do Fó rum
De pu ta do Fe de ral Lu ci a no Piz zat to/PFL
Co mis são de De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi -

no ri as, da Câ ma ra Fe de ral
Car los Alber to Ri cha/PSDB – Vice-Pre fe i to de Cu ri ti ba
José Álva ro da Sil va Car ne i ro – SPVS – Liga Ambi en tal
Con se lhe i ro do Co na ma – ONG da Re gião Sul do Bra sil
Vir gi lio Mo re i ra Fi lho – Con se lhe i ro do Co na ma
CNI – Con fe de ra ção Na ci o nal das Indús tri as
Fran cis co Si meão/Pre si den te da ABIP – Asso ci a ção Bra si-

le i ra das Indús tri as de Pne us Re mol da dos
Vere a dor Eli as Vi dal/PSC
Vere a dor Na tá lio Sti ca/PT
Vere a dor Mar ce lo Alme i da/PMDB
Vere a dor Jair Ce zar/PSDB
Vere a dor Ânge lo Ba tis ta/PPB
Vere a do ra Arle te Ca ra mês/PPS
Luiz Au gus to Sig nor – Pre si den te da Asso ci a ção Ben-

to-Gon çal ven se de Pro te ção ao Meio Ambi en te Na tu ral
La u ra Je sus de Mou ra e Cos ta
Re pre sen tan te do Cen tro de Estu dos, De fe sa e Edu ca ção

Ambi en tal
Fran cis co Bor sa ri Net to
Vice-Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Enge nha ria

Sa ni tá ria e Ambi en tal
Mar ga ri da Ma ria Len zi
Di re to ria do Cen tro de Sa ú de Ambi en tal da Se cre ta ria Mu -

ni ci pal de Sa ú de
Fou ad Hus se in Ha i dar
Pre si den te do Insti tu to Na ci o nal Gra lha Azul de Pro te ção

Ambi en tal
Ivens Dru mond
Co or de na dor-Ge ral de Vi gi lân cia Ambi en tal em Sa ú de da

Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de
Fa bi a no Ne ves Cha ir man do Co mi tê do Meio Ambi en te da

Câ ma ra Ame ri ca na de Co mér cio Bra sil–EUA
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PRONUNCIAMENTO DO SENADOR
ROBERTO REQUIÃO – 20-3-02 

PDL nº 243/00 e pro pos ta de mu dan ça do tex to da
Re so lu ção Co ma na nº 258/99

A Se cre ta ria de Co mér cio  Exte ri or, Drª Lytha
Spin do la, quan do edi tou a Por ta ria Se cex nº 8/00,
não a fun da men tou com as ra zões de sua edi ção. Tais 
ra zões, com cer te za, não se ri am am bi en ta is e, caso
fos sem eco nô mi cas, evi den te men te  não ape nas
para aten der aos in te res ses da Na ção, o ca mi nho
cor re to se ria o das Sal va guar das, exa us ti va men te co -
lo ca do no tex to ori gi nal do PDL nº 243/00.

É tão frá gil a Por ta ria Se cex nº 8/00, que sub me-
tia a de ba te em Ação de Con tro vér sia aju i za da pelo
Uru guai jun to ao Mer co sul, con tra o Bra sil, foi der ro ta-
da por una ni mi da de, in clu in do o voto da ju í za ad-hoc
in di ca da pelo Go ver no Bra si le i ro, a qual de cla rou, de -
po is de es tu dar os au tos do pro ces so, que não ti nha
con di ções de vo tar con tra sua cons ciên cia e la men ta-
va o equí vo co das au to ri da des bra si le i ras.

A ra zão da edi ção da Por ta ria Se cex nº 8/00, sob o
ar gu men to de que pne us re mol da dos e pne us usa dos
são a mes ma co i sa, con tra ri an do a Nota Téc ni ca do pró -
prio Inme tro, que é o ór gão téc ni co do pró prio Mi nis té rio a
quem a Drª Lytha ser ve como Se cre tá ria de Co mér cio
Exteri or, foi ape nas aten der pe di do das em pre sas do car -
tel de pne us, Go od ye ar, Fi res to ne e Pi rel li, que têm con ta-
do com a aju da do Go ver no para con cor rer no mer ca do,
con tra as pe que nas e mé di as em pre sas bra si le i ras.

Re cen te men te, o Se nhor Lamy, re pre sen tan te da
Co mu ni da de Eco nô mi ca Eu ro péia, em vis ta ao Bra sil,
de cla rou à im pren sa que es pe ra va do Go ver no Bra si le i ro
que re vo gas se as Por ta ri as Se cex nº 8/00, para evi tar
que di ver sos pa í ses eu ro pe us in gres sa sem com o mes -
mo tipo de ação do Uru guai na OMC – Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio, onde o re sul ta do sem dú vi da se ria
o mes mo, des gas tan do a ima gem in ter na ci o nal do Bra -
sil.

Em cum pri men to à de ter mi na ção ema na da pela
Cor te Arbi tral do Mer co sul, a Se cre ta ria de Co mér cio
Exte ri or edi tou, no dia 8-3-02 (DOU 1 1 -3-02) a Por ta ria
Se cex nº 2/02, que for ma li za exa ta men te o que está re -
que ri do no PDL nº 43/00, ape nas não en ten den do para
to dos o que fi cou evi den ci a do na dis pu ta com o Uru-
guai. Sem dú vi das, tão logo os eu ro pe us in gres sem
com re pre sen ta ção na OMC, con tra o Bra sil, o que se
tem no tí cia ocor re rá em pou co tem po, o Go ver no Bra si-
le i ro e a Se cex es ta rão, mais vez, sen do cons tran gi dos
a mo di fi car sua pos tu ra e cor ri gir seu equí vo co.

So bre a mes ma pro te ção in de co ro sa às mul ti na ci-
o na is do car tel de pne us foi re a li za do na Câ ma ra Mu ni ci-

pal de Cu ri ti ba o Fo rum de De ba tes so bre a epi de mia de
den gue que gras sa no País, em re la ção ao não o cum pri-
men to da Re so lu ção Co na ma nº 258/99, por par te das
mul ti na ci o na is do car tel de pne us, que con tam, de for ma
in con di ci o nal, com o be ne plá ci to do Iba ma, ór gão que
tem até po der de po lí cia para exi gir o cum pri men to das
obri ga ções am bi en ta is pre vis tas em lei e que, ir res pon-
sa vel men te, só para aten der as mul ti na ci o na is dos pne -
us, não está cum prin do com seu pa pel.

A Car ta de Cu ri ti ba, emi ti da por to dos que par ti ci pa ram
da que le Fo rum, no dia 18-3-02, há dois dias, es ta be le ceu:

1 . Exi gir o ime di a to cum pri men to da lei
vi gen te (Re so lu ção Co na ma nº 258/99), re a li-
zan do um es for ço jun to a to das as au to ri da des
cons ti tu í das para que o tex to le gal, sem re tro-
ces sos, prin ci pal men te man ten do-se a in te gra
de seu art. 6º, seja ri go ro sa men te apli ca do;

2. Fica a Câ ma ra Mu ni ci pal de Cu ri ti ba
com pro me ti da a dar a mais am pla re per cus são
às con clu sões apon ta das nes ta Car ta de Cu ri ti-
ba, es pe ci al men te ao Mi nis té rio Pú bli co e a to-
dos os Ju í zes Fe de ra is, De sem bar ga do res e Mi -
nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça, ao Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, a to dos os Mi nis té ri os
e Empre sas Pú bli cas, a to dos os Se na do res da
Re pú bli ca, aos De pu ta dos Fe de ra is, às Assem-
bléi as Le gis la ti vas, às Câ ma ras de Ve re a do res e
a to dos os Con se lhe i ros do Co na ma;

3. Fica a Câ ma ra de Cu ri ti ba com pro-
me ti da a en vi ar ofí cio ao Se nhor Mi nis tro do
Meio Ambi en te, em nome dos Se nho res Ve re-
a do res e de to dos os que par ti ci pa ram des te
Fo rum, so li ci tan do que ele re ti re da pa u ta da
Re u nião do Co na ma de 21 -3-02 a pro pos ta
de mu dan ça do tex to da Re so lu ção Co na ma
nº 258/99, man ten do inal te ra do o seu tex to
até as con clu sões da Au diên cia Pú bli ca apro -
va da na Câ ma ra Fe de ral, por una ni mi da de,
no dia 13-3-02, com o ob je ti vo de es cla re cer
qual a ver da de i ra ra zão de não es tar sen do
cum pri da a Re so lu ção Co na ma nº 258/99;

4. Fi nal men te, fica de cla ra da a guer ra
con tra a den gue, con tra os pne us ve lhos e
con tra os in te res ses in con tes tá ve is, que co lo-
cam o lu cro aci ma da sa ú de dos bra si le i ros.

O can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca José Ser ra,
quan do ain da Mi nis tro da Sa ú de, no dia 21-11 -01, na com -
pa nhia do Go ver na dor Ja i me Ler ner e do Pre fe i to de Cu ri ti-
ba, Cás sio Ta ni gu chi, lan çou ofi ci al men te o Pro gra ma Cu ri-
ti ba Ro dan do Lim po, que se tra ta do pri me i ro re sul ta do efe -
ti vo pelo cum pri men to da Re so lu ção Co na ma nº 258/99,
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que obri ga as em pre sas fa bri can tes e im por ta do ras de
pne us, des de o dia 1º-1-02, a co le ta rem e des tru í rem os
pne us in ser ví ve is exis ten tes no ter ri tó rio na ci o nal, dan-
do-lhes des ti na ção fi nal am bi en tal men te ade qua da.

Esse Pro gra ma, in te gral men te ban ca do pela em -
pre sa BC Col way Pne us, do meu es ta do, já co le tou e
des tru iu mais de 1.000.000 de pne us in ser ví ve is na re -
gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba, o que sem dú vi da é tam -
bém res pon sá vel pela não in ci dên cia de ca sos de den -
gue de con ta mi na ção na re gião. Os nú me ros de tal ta re-
fa es tão na Inter net (www.cu ri ti ba ro dan do lim po.com.br)
onde a em pre sa man tém um pla car in for ma ti vo diá rio.

Tra ta-se de um Pro gra ma A Cus to Zero para os
Co fres Pú bli cos, que me re ceu do en tão Mi nis tro José
Ser ra, no dia 21 -11 -01, a fra se? “este é um exem plo que
le va re mos a todo o Bra sil, fa zen do dele nos sa ban de i ra
de luta no Mi nis té rio da Sa ú de, re fe rin do-se às ta re fa re a-
li za da pela BS Col way Pne us, em par ce ria com a Pe tro-
bras, co le tan do e trans for man do os pne us ve lhos em
óleo com bus tí vel e gás, atra vés de seu co-pro ces sa men-
to em con jun to com a ro cha de xis to be tu mi no so na Usi -
na de São Ma te us do Sul, dis tan te 170 Km de Cu ri ti ba.

No en tan to, mes mo aler ta do di ver sas ve zes, o
Se nhor José Ser ra, tem fe i to ou vi dos mou cos às de -
nún ci as de que o Iba ma e o MMA, que de ve ri am ze lar
pelo meio am bi en te e nes se caso tam bém pela sa ú de
pú bli ca, dão mos tras de man ter um con lu io in con fes-
sá vel com as mul ti na ci o na is do car tel de pne us, a
quem es tão pri vi le gi an do e isen tan do do cum pri men-
to de seu com pro mis so am bi en tal, que, se cum pri do,
já te ria re ti ra do da na tu re za ou tros cer ca de
5.000.000 de pne us ve lhos, ten do em vis ta que as
mul ti na ci o na is, que tam bém são as ma i o res im por ta-
do ras de pne us do Bra sil, são res pon sá ve is por 95%
dos pne us ve lhos que se en con tram jo ga dos a céu
aber to, como ber çá ri os ide a is para a pro li fe ra ção do
mos qui to ae des aegy pti, que trans mi te a den gue.

Nada se ouve da par te do Se nhor José Ser ra nes -
te mo men to em que o Mi nis tro do Meio Ambi en te in for-
ma que usa rá, ama nhã, dia 21 -3-02, a par tir das 9h na
Re u nião do Co na ma, o rolo com pres sor do Go ver no,
para apro var as mo di fi ca ções pro pos tas ao tex to da Re -
so lu ção em ques tão. Tais mo di fi ca ções, ne fas tas aos in -
te res ses do País, têm sido aler ta das pela im pren sa e
pela so ci e da de ci vil or ga ni za da, in clu si ve atra vés de
duas Ações Ci vis Pú bli cas, uma em Bra sí lia e ou tra em
Cu ri ti ba, pela Inga pa, uma ONG que de fen de ex clu si va-
men te o meio am bi en te e a sa ú de pú bli ca, e tam bém
pelo Fo rum de De ba tes le va do a efe i to pela Câ ma ra
Mu ni ci pal de Cu ri ti ba e ain da se rão ques ti o na das em
Au diên cia Pú bli ca apro va da na Câ ma ra Fe de ral.

O Mi nis tro do Meio Ambi en te, ao in vés de aten der
os ple i tos dos de pu ta dos e dos ve re a do res e so ci e da de
bra si le i ra, está pre fe rin do Tor nar o Fato Con su ma do (da 
mo di fi ca ção do tex to da Re so lu ção) o quan to an tes,

pois, do con trá rio, tem medo de não mais ter con di ções
de cum prir seu com pro mis so, as su mi do com as mul ti-
na ci o na is do car tel de pne us.

Assim, per gun to, Se nhor José Ser ra, no caso de
se ele ger Pre si den te do Bra sil, as mul ti na ci o na is do
car tel vão in di car os mi nis tros para ela bo rar as Por ta-
ri as e Nor ma ti vas ao seu ta lan te?

A so ci e da de bra si le i ra exi ge que pelo me nos o
Se nhor haja no sen ti do de pro ce der à au di to ria na em -
pre sa BS Col way Pne us, para ela bo rar um re la tó rio
con sis ten te so bre o que vem efe ti va men te re a li zan do e
o ní vel de in te res se que o Bra sil tem ou de i xa de ter em
sua exis tên cia, prin ci pal men te no que diz res pe i to à ma -
nu ten ção do Pro gra ma Cu ri ti ba Ro dan do Lim po e o
cum pri men to ime di a to do que de ter mi na a Re so lu ção
co men ta da, o que por cer to, am pli an do seus efe i tos
para todo o ter ri tó rio na ci o nal pro mo ve ria o Pro gra ma o
Bra sil Ro dan do Lim po, eli mi nan do, A Cus to Zero para
os Co fres Pú bli cos e pre ven ti va men te mais de 34% do
pro ble ma da den gue.

E este o meu pro nun ci a men to, se nhor pre si den-
te, se nho ras e se nho res se na do res.

Obri ga do.

Se na dor Ro ber to Re quião
Ri car do Ali pio [ri ca li pio@ter ra.com.br]
Envi a da em: Qu ar ta-fe i ra, 20 de Mar ço de 2002 1 1 :57
Para: re qui ao@se na do.gov.br
Assun to: Car ta de Cu ri ti ba

CÂ MA RA MU NI CI PAL DE CU RI TI BA

CAR TA DE CU RI TI BA

Pelo Cum pri men to da 
Re so lu ção Co na ma nº 258/99

Para Com ba ter a Den gue

A Câ ma ra Mu ni ci pal de Cu ri ti ba, cum prin do seu
com pro mis so cí vi co de ze lar pela sa ú de pú bli ca, pelo
meio am bi en te e pelo res pe i to às leis, re a li zou o Fó rum
de De ba tes de no mi na do “Gu er ra Con tra os Pne us Ve-
lho – Re so lu ção do Co na ma para com ba ter Den gue”.

Con si de ran do que nos de ba tes fi cou cla ro:

1 . Que a epi de mia da den gue está fu -
gin do do con tro le das au to ri da des de sa ú de;

2. Que é im pe ri o so usar  to dos os me-
ca nis mo dis po ní ve is e os re cur sos exis ten-
tes, para for mar o mu ti rão na ci o nal numa
cru za da con tra a den gue;

3. Que esta é uma ta re fa de to dos  – Go -
ver no Fe de ral, Go ver no Esta du a is, Go ver no
Mu ni ci pal, Enti da des de Clas se, Impren sa,
Ambi en ta lis tas, ONGs (Orga ni za ções Não Go -
ver na men ta is, Empre sas, Uni ver si da des, Esco -
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las, Asso ci a ções de Ba ir ro e de cada ci da dão
com pro me ti do com um Bra sil me lhor;

4. Con si de ran do o atu al es ta do de de se-
qui lí brio am bi en tal, ca u sa do prin ci pal men te pela 
fal ta sa ne a men to bá si co, des tru i ção dos rios e
de suas res pec ti vas ma tas ci li a res, des ma ta-
men to con ta mi na ção ge ral dos am bi en tes na tu-
ra is e ur ba nos, os pne us in ser ví ve is tor nam-se
os prin ci pa is es pa ços de re pro du ção do mos-
qui to Ae des aegy pti, trans mis sor da den gue;

5. Que já exis te le gis la ção con sis ten te que 
obri ga a co le ta e des tru i ção de to dos os pne us
in ser ví ve is exis ten tes no ter ri tó rio na ci o nal, que
é a Re so lu ção Co na ma nº 258/99, apro va da no 
dia 26-8-99 há mais de dois anos e meio;

6. Que po de ro sos in te res ses co mer ci a-
is in ten tam anu lar esta con quis ta da Sa ú de
Públi ca e do Meio Ambi en te (Re so lu ção Co -
na ma nº 258/99), para pri vi le gi ar o ca pi tal
em de tri men to dos in te res ses do ci da dão;

7. Que a Re ce i ta Fe de ral e o Iba ma
não es tão exi gin do o cum pri men to des ta lei
e con se qüen te men te co lo can do em ris co a
sa ú de pú bli ca no Bra sil;

8. Que foi apro va da Au diên cia Pú bli ca na
Câ ma ra Fe de ral com o ob je ti vo de es cla re cer
qual é ver da de i ra ra zão de não es tar sen do
cum pri da a Re so lu ção Co na ma nº 258/99, com 
gran de pre ju í zo para o com ba te à den gue;

Este Fó rum con clui:
9. Exi gir o ime di a to cum pri men to da lei

vi gen te (Re so lu ção Co na ma nº 258/99), re a li-
zan do o es for ço jun to a to das as au to ri da des
cons ti tu í das para que o tex to le gal, sem re tro-
ces so prin ci pal men te man ten do-se a in te gra
de seu Art. 6º, seja ri go ro sa men te apli ca do:

10. Fica a Câ ma ra Mu ni ci pal de Cu ri ti ba
com pro me ti da a dar a mais am pla re per cus são
às con clu sões apon ta das nes ta Car ta de Cu ri ti ba,
es pe ci al men te ao Mi nis té rio Pú bli co e a to dos os
Ju i zes Fe de ra is, De sem bar ga do res e Mi nis tros do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça, ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, a to dos os Mi nis té ri os e Empre sas Pú -
bli cas, a to dos os Se na do res da Re pú bli ca, aos
De pu ta dos Fe de ra is, às Assem bléia Le gis la ti vas
às Câ ma ras de Ve re a do res e a to dos os Con se-
lhe i ros do Co na ma.

11 . Fica a Câ ma ra Mu ni ci pal de Cu ri ti ba
com pro me ti da a en vi ar ofí cio ao Se nhor Mi nis-
tro do Meio Ambi en te, em nome dos Se nho res

Ve re a do res e de to dos os que par ti ci pam des -
te  Fó rum so li ci tan do que ele re ti re da pa u ta
da Re u nião do Co na ma de 21 -3-02 a pro pos ta
de mu dan ça do tex to da Re so lu ção Co na ma
nº 258/99, man ten do inal te ra do o seu tex to até 
as con clu sões e Au diên cia Pú bli ca apro va da
na Câ ma ra Fe de ral com o ob je ti vo de es cla re-
cer qual a ver da de i ra ra zão de não es tar sen-
do cum pri da a Re so lu ção Co na ma nº 258/99;

12. Fi nal men te, fica de cla ra da a guer ra
con tra a den gue, con tra os pne us ve lhos e
con tra in te res ses in con fes sá ve is, que co lo-
cam o lu cro aci ma da sa ú de dos bra si le i ros.

Ve re a dor João Cláu dio De ros so – PSDB – Pre -
si den te.

Ve re a dor Ney Le pre vost – PSDB – Pro po nen te
do Fó rum.

Ve re a dor Ri car do Gomy de – PCdoB – Pro po-
nen te do Fó rum.

Ve re a dor Jor ge Mi guel Se mek – PT – Pro po-
nen te do Fó rum.

De pu ta do Fe de ral Lu ci a no Piz zat to – PFL.
Co mis são de De fe sa do Con su mi dor, Meio

Ambi en te e Mi no ri as, da Câ ma ra Fe de ral.
Car los Alber to Ri cha – PSDB – Vice-Pre fe i to de

Cu ri ti ba.
José Álva ro da Sil va Car ne i ro – SPVS – Liga Ambi en tal.
Con se lhe i ro do Co na ma – ONGs da Re gião Sul

do Bra sil.
Vir gi lio Mo re i ra Fi lho – Con se lhe i ro do Co na ma.
CNI – Con fe de ra ção Na ci o nal das Indús tri as.
Fran cis co Si meão/Pre si den te da ABIP – Asso ci-

a ção Bra si le i ra das Indús tri as de Pne us Re mol da dos.
Ve re a dor Eli as Vi dal – PSC.
Ve re a dor Na tá lio Sti ca – PT.
Ve re a dor Mar ce lo Alme i da – PMDB.
Ve re a dor Jair Ce zar – PSDB.
Ve re a dor Ânge lo Ba tis ta – PPB.
Ve re a do ra Arle te Ca ra mês – PPS.
Luiz Au gus to Sig nor – Pre si den te da Asso ci a ção

Ben to-Gon çal ves de Pro te ção ao Ambi en te Na tu ral.
La u ra Je sus de Mou ra e Cos ta – Re pre sen tan te

do Cen tro de Estu dos, De fe sa e Edu ca ção Ambi en tal.
Fran cis co Bor sa ri Net to – Vice-Pre si den te da Asso -

ci a ção Bra si le i ra de Enge nha ria Sa ni tá ria e Ambi en tal.
Mar ga ri da Ma ria Len zi – Di re to ra do Cen tro de

Sa ú de Ambi en tal da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Sa ú de.
Fou ad Hus se in Ha i dar – Pre si den te do Insti tu to

Na ci o nal Gra lha Azul de Pro te ção Ambi en tal.
Ivens Dru mond – Co or de na dor Ge ral de Vi gên cia

Ambi en tal em Sa ú de da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de.
Fa bi a no Ne ves Cha ir mam – do Co mi tê de Meio Ambi -

en te daa Câ ma ra Ame ri ca na de Co mér cio Bra sil – EUA.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do nos dois re que ri men tos que faz.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta-
ni lha, por ces são do Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re tor no
à tri bu na des ta Casa, nes ta tar de, para fa zer um re -
gis tro do que en ten do ser mu i to im por tan te para a his -
tó ria do Esta do do To can tins. É o res ga te da his tó ria
dos pri mór di os da cri a ção de nos so Esta do.

No úl ti mo dia 1 8 de mar ço, foi co me mo ra do o
Dia da Au to no mia, data que ce le bra os qua se 200
anos de luta para a cri a ção do Esta do do To can tins.

Um dos fa tos mais mar can tes da his tó ria do nos -
so povo, em 1 8 de mar ço de 1809, no Pa lá cio Real, na
ci da de do Rio de Ja ne i ro, o Prín ci pe-Re gen te D. João
as si nou o al va rá de cri a ção da Co mar ca do Nor te de
Go yas, des mem bran do a Pro vín cia de Go yas em
duas: a Co mar ca de Go iás, se di a da em Vila Boa (atu al
ci da de de Go iás) e a Co mar ca de São João das Duas
Bar ras (atu al Ma ra bá), que com pre en dia os Jul ga dos
de Por to Real, Na ti vi da de, Con ce i ção, Arra i as, São Fé -
lix, Ca val can te, Flo res e Ta í ras, pos te ri or men te sen do
trans fe ri da para São João da Pal ma (atu al Pa ra nã).

Como ti tu lar da nova Co mar ca, foi de sig na do Jo a-
quim The o tô nio Se gu ra do, um por tu guês nas ci do na
Vila de Mou ra, no ba ir ro Alen te jo, à épo ca com 34 anos
de ida de, que se tor na ria fi gu ra cen tral na luta pela
eman ci pa ção e in de pen dên cia do en tão nor te de Go iás.

Vá ri as fo ram as per so na li da des bra si le i ras que,
du ran te to dos es ses anos, lu ta ram pela cri a ção do
Esta do do To can tins. Entre elas, des ta ca mos o Bri ga de-
i ro Lysi as Au gus to Ro dri gues, que, em 1 940, de fen deu
a cri a ção de um Ter ri tó rio Fe de ral do To can tins, e o Juiz
Fe li ci a no Ma cha do Bra ga, que, em 1 956, apo i a do por
po lí ti cos, em pre sá ri os e po pu la res, lan çou o ”Ma ni fes to
à Na ção pela Cri a ção do Esta do do To can tins“.

Fi nal men te, re gis tra mos a luta con tí nua do en -
tão De pu ta do Si que i ra Cam pos, que, du ran te toda a
sua vida pú bli ca, de fen deu a cri a ção do To can tins,
fato este que se tor nou re a li da de com a pro mul ga ção
da Cons ti tu i ção de 1 988.

Assim, Sr. Pre si den te, no in tu i to de pre ser var de
for ma mais de ta lha da os prin ci pa is fa tos re fe ren tes à cri -
a ção do To can tins, bem como res sal tar a im por tân cia do
Dia da Au to no mia para o seu povo, so li ci to o re gis tro nos
Ana is des ta Casa dos tex tos em ane xo, pu bli ca dos no

jor nal Fo lha Po pu lar, do To can tins, os qua is de for ma
mi nu ci o sa re la tam a luta pela au to no mia da que la re gião.

Este re gis tro, Sr. Pre si den te, tem o seu sig ni fi ca-
do res sal ta do pela con di ção em que se en con tra essa 
nova Uni da de da Fe de ra ção, que, num es for ço gi gan-
tes co, vem pro cu ran do su pe rar suas pró pri as di fi cul-
da des, fa zen do de suas fra que zas a for ça, de sua po -
bre za a con di ção de dar à va lo ro sa gen te que ha bi ta
aque la re gião uma vida dig na, uma vida de ci da dão
bra si le i ro, que tem os mes mos di re i tos da que les que
vi vem nas pla gas mais aqui nho a das pela sor te, mais
be ne fi ci a das pela na tu re za.

O To can tins, Sr. Pre si den te, vem mar chan do cé -
le re no rumo da pros pe ri da de, bus can do efe ti va men-
te ofe re cer es sas con di ções a que me re fi ro à sua po -
pu la ção, num es for ço gi gan tes co para im plan tar as
suas obras de in fra-estrutura, su pe ran do as ne ces si-
da des bá si cas, como as de ener gia elé tri ca.

Até on tem, ain da éra mos to tal men te de pen-
dentes do for ne ci men to ex ter no de ener gia elé tri ca.
A par tir da ina u gu ra ção da usi na hi dre lé tri ca Luís
Edu ar do Ma ga lhães, num mo men to sin gu lar, em
que o Bra sil de pen dia mu i to de no vas ge ra ções de
ener gia, o To can tins, um Esta do novo, po bre, com-
pa re ce não só re sol ven do os seus pro ble mas e os
de sua po pu la ção, mas tam bém dan do sua con tri bu-
i ção no for ne ci men to de ener gia elé tri ca, no ta da-
men te na que las re giões mais ri cas, onde a de man-
da re pri mi da se fa zia de for ma mais acen tu a da.

Esta mos in ves tin do mu i to na edu ca ção, não só
na fun da men tal, mas na pro fis si o na li zan te, no en si no
de 3º grau. Há dez anos, o To can tins ti nha cer ca de
300 uni ver si tá ri os. Hoje, já são mais de seis mil uni -
ver si tá ri os, o que ain da é pou co para as nos sas ne -
ces si da des. Mas se tra ta de um avan ço ex pres si vo
em re la ção a uma re a li da de per ver sa, que per sis tia
em sub ju gar uma po pu la ção que efe ti va men te acre di-
ta no fu tu ro, no Bra sil e, so bre tu do, na pos si bi li da de
de um dia eli mi nar des te País as de si gual da des re gi-
o na is.

Por tan to, Sr. Pre si den te, fica o re gis tro do pe di-
do para que os Ana is des ta Casa ins cre vam aqui lo
que con si de ra mos da ma i or im por tân cia para a his tó-
ria da cri a ção da mais nova Uni da de da Fe de ra ção, o
Esta do do To can tins.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR LEOMAR QUINTANILHA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira  21 02589

    177MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



02590 Qu in ta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

MARÇO 2002178    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira  21 02591

    179MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



02592 Qu in ta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

MARÇO 2002180    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



GOVERNO DA PALMA

Pro cla ma ção ao povo da Co mar ca de Pal ma

“ É tem po de sa cu dir o jugo de um go ver no des -
pó ti co: to das as pro vín ci as do Bra sil nos têm dado
este exem plo; os nos sos ir mãos de Go iás fi ze ram um
es for ço in fru tí fe ro, ou por mal de li ne a do, ou por ser re -
ba ti do por for ça su pe ri or eles con ti nu am na es cra vi-
dão, e até um dos prin ci pa is ha bi tan tes des ta Co mar-
ca fi cou a fer ros. Se ja mos li vres, e te nha mos se gu ran-
ça pes so al; una mo-nos e prin ci pi e mos a go zar as
van ta gens que nos pro me te a Cons ti tu i ção.

“ Abu lam-se es ses tri bu tos que nos ve xam, ou
por ser mos os úni cos que os pa ga mos, ou por não se -
rem con for mes às an ti gas Leis adap tá ve is a esta po -
bre Co mar ca. Sa í das de gado, dé ci ma, ban co, pa pel
se la do, en tra da de sal, fer ro, aço e fer ra men tas fi cam
abo li das. To dos os ho mens li vres têm di re i tos aos ma -
i o res em pre gos. A vir tu de e a ciên cia, eis os em pe-
nhos para os car gos pú bli cos.

“ To das as ca be ças de Jul ga dos da rão um De -
pu ta do para o Go ver no Pro vi só rio. Os ar ra i a is de S.
José, Do min gos, Cha pa da e Car mos fi cam go zan do
da mes ma prer ro ga ti va. Esses De pu ta dos de vem ser
ele i tos, e di ri gi rem-se ime di a ta men te a Ca val can te,
onde re si de in te ri na men te o Go ver no Pro vi só rio. De -
po is de re u ni dos to dos os De pu ta dos, se de ci di rá qual
deve ser a Ca pi tal, e nela re si dir o Go ver no.

“ Os sol da dos que qui se rem sen tar pra ça de
Infan ta ria ven ce rão cin co oi ta vas por mês e na Ca va-
la ria, seis e meia. Pal men ses, âni mo e união: o Go ver-
no cu i da rá da vos sa fe li ci da de. Viva a nos sa san ta re -
li gião, viva o Sr. D. João VI, viva o Prín ci pe Re gen te e
toda a casa de Bra ga nã. Viva a Cons ti tu i ção que se fi-
zer nas cor tes re u ni das em Lis boa.

“ Ca val can te, 1 5 de se tem bro de 1 821 .
“ Jo a quim The o tô nio Se gu ra do (Pre si den te da

jun ta Pro vi só ria do Go ver no do To can tins), Ma no el
Anto nio de Mou ra Te les, José Ze fe ri no de Aze ve do,
José Ví tor de Fa ria Pe re i ra, Fran cis co Jo a quim Co e-
lho de Ma tos, Fran cis co Xa vi er de Ma tos, Luiz Pe re i ra
de Le mos e Jo a quim Ro dri gues Pe re i ra”.

Dois dias de po is, 1 7 de se tem bro, Se gu ra do fez
uma se gun da pro cla ma ção ao povo da Co mar ca:

“ Po vos pal men ses e go i a nos! Qu an do o Por to al -
vo rou o es tan dar te da li ber da de e da re ge ne ra ção por tu-
gue sa, ha via em Lis boa um Go ver no no me a do por S.M.
Ca val can te al vo ra o es tan dar te da li ber da de go i a na, re si-
din do em Go iás um Go ver no tam bém no me a do por S.M.
Os por tu gue ses ti ve ram a apro va ção do me lhor por so -
be ra nos, con se gui ram as acla ma ções ge ra is e co bri-

ram-se de gló ria eter na. E não te mos nós, os mo ra do res
de Ca val can te, a mes ma gló ria? Go i a nos e pal men ses!
Todo ho mem li vre tem o di re i to de go zar de sua li ber da-
de. Vós sa be is a que ve xa mes ten des es ta do su je i tos?
Ago ra, que todo o povo do Bra sil tem sa cu di do o jugo dos 
Ca pi tães-Ge ne ra is; ago ra, que Ca val can te nos dá o
mes mo exem plo, se re is os úni cos que te re is a pa ciên cia
de con ti nu ar a su por tar as al ge mas e as ca de i as em que
te mos ja zi do es cra vi za dos? Ten des por ven tu ra o re ce io
de que o ge ne ral de Go iás ve nha com suas for ças es cra-
vi zar-nos? Po vos, nem ele tem for ça, nem que as ti ves se
as po de ria em pre gar con tra nós. Cin qüen ta sol da dos de
li nha! Des ses ne ces si ta ele em Go iás para con ser var o
seu des po tis mo! Ele sabe que nós te mos mil bra vos e
des te mi dos ser ta ne jos que se pul ta ri am seus sol da dos
nas gar gan tas das ser ras que nos ro de i am. Tem mi li ci a-
nos? Tam bém nós os te mos; to dos são ir mãos, to dos
têm o mes mo in te res se; se cá os man dar, eles, em vez
de ba las, nos ofer ta rão ra mos de oli ve i ra e, uni dos, sob a
ban de i ra da Cons ti tu i ção, ire mos to dos des ter rar para
lon ge um ente mons tru o so que se cha ma Ca pi tão-Ge ne-
ral. Po vos, abri os olhos e ve re is que no Bra sil já não há
go ver na do res e Ca pi tães-Ge ne ra is; já não há jun tas de
fa zen da, ar bi trá ri as na sua ad mi nis tra ção; não há mais
Ou vi do res e Ju í zes ca pri cho sos e apa i xo na dos; tudo
está mu da do; os po vos já não são go ver na dos por Paxá,
mas por Go ver nos Pro vi só ri os, com pos tos de ho mens
mais sá bi os e mais hon ra dos de cada Pro vín cia.  As jun -
tas de fa zen da dão to dos os me ses ao povo con ta de sua 
ad mi nis tra ção; os ma gis tra dos são ho mens da Lei. Qu -
an do a face do Bra sil está mu da da, será Go iás a úni ca
Pro vín cia que fi que in sen sí vel a seus ma les? Go i a nos!
Nós, os ha bi tan tes de Ca val can te, ar vo ra mos o es tan-
dar te da li ber da de, seja ele o pon to de nos sa re u nião, e
nós to dos se re mos fe li zes! Viva a re li gião! Viva o Sr. D.
João VI! Viva a Cons ti tu i ção e a li ber da de! Vi vam os po -
vos das Co mar cas de Go iás e Pal ma! Sala do Go ver no,
17 de se tem bro de 1 821 . Pre si den te Jo a quim The o tô nio
Se gu ra do; Se cre tá rio Fran cis co Jo a quim Co e lho de Ma -
tos; Ma no el Anto nio de Mou ra Te les; José Ze fe ri no de
Aze ve do; João Luís de Sou sa; Luís Pe re i ra de Le mos;
Jo a quim dos San tos e Vas con ce los; Jo a quim Pe re i ra”.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha, a Pre si dên cia de ter mi na seja
aten di do o que so li ci ta V. Exª, até pelo en ten di men to
de que, de fato, o Esta do me re ce essa ho me na gem.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias.
V. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu

pro nun ci a men to.
O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
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den te, Srªs e Srs. Se na do res, há uma as pi ra ção na ci o nal
em se pas sar a lim po este País. E essa as pi ra ção al can-
ça, sem dú vi da, to dos os se to res da so ci e da de.

Qu an do se re i ni cia o de ba te so bre a cha ma da
Lei da Mor da ça, nes ta Casa do Con gres so Na ci o nal,
ima gi na mos o que po de ria sig ni fi car para a opi nião
pú bli ca bra si le i ra o si lên cio do Mi nis té rio Pú bli co em
de ter mi na das ques tões de no to ri e da de.

Tive a pri ma zia de pre si dir uma CPI nes ta Casa, a
CPI do Fu te bol. E hoje, di a ri a men te, re ce bo de todo o
País mi lha res de men sa gens ques ti o nan do os des do-
bra men tos da CPI do Fu te bol. A Na ção, por in ter mé dio
da mí dia, co nhe ceu o re la tó rio fi nal, ela bo ra do com
com pe tên cia pelo Se na dor Ge ral do Althoff e apro va do,
por una ni mi da de, pe los in te gran tes da CPI do Fu te bol,
que acom pa nha ram de per to a in ves ti ga ção que nos le -
vou a co nhe cer um sub mun do de cor rup ção, de fal ca-
tru as, de ilí ci tos e de cri mes pra ti ca dos sob o man to da 
im pu ni da de.

Esse re la tó rio foi en ca mi nha do ao Mi nis té rio Pú bli-
co. O Dr. Ge ral do Brin de i ro, Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú-
bli ca, de ter mi nou, a cada ins tân cia com pe ten te, a ins ta u-
ra ção do cor res pon den te in qué ri to cri mi nal. Di ver sos in-
qué ri tos cri mi na is fo ram ins ta u ra dos em Bra sí lia, no Rio
de Ja ne i ro, em São Pa u lo e em Mi nas Ge ra is. Os pro ce-
di men tos ini ci a is fo ram, por tan to, ado ta dos pelo Mi nis té-
rio Pú bli co, mas há uma an si e da de, es pe ci al men te por
par te da que la par ce la da po pu la ção que é ma jo ri tá ria e
que acom pa nha o dia-a-dia do fu te bol em nos so País. Os 
pri me i ros pro ce di men tos fo ram ini ci a dos, mas as in for-
ma ções não che gam à opi nião pú bli ca do País, e, por
isso, há essa ex pec ta ti va, essa apre en são, o in con for-
mis mo e, evi den te men te, até a re vol ta di an te da au sên cia
de pro vi dên ci as mais ime di a tas e ob je ti vas.

Aca bo de fa lar por te le fo ne com o Dr. Ge ral do
Brin de i ro, para ob ter in for ma ções a res pe i to do an da-
men to dos pro ce di men tos do Mi nis té rio Pú bli co. Com
refe rên cia ao caso es pe cí fi co que lhe com pe te, já que o
Par la men tar de tém foro pri vi le gi a do, o Pre si den te do
Vas co da Gama e tam bém De pu ta do Fe de ral Eu ri co Mi -
ran da tem re pre sen ta ções que fo ram en ca mi nha das
pela CPI do Fu te bol ao Mi nis té rio Pú bli co em mãos do
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, Dr. Ge ral do Brin de i ro.
Infor mou-me há pou co o Dr. Ge ral do Brin de i ro que a
Pro cu ra do ria ain da não re ce beu a res pos ta à car ta ro -
ga tó ria, en ca mi nha da pela Jus ti ça bra si le i ra à ame ri-
ca na, para a que bra de si gi lo ban cá rio no ex te ri or e
para in for ma ções a res pe i to do pa tri mô nio do De pu ta-
do no ex te ri or e que, por isso, o tra ba lho do Mi nis té rio
Públi co não está con clu í do.

Su ge ri ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca que es -
tu das se a pos si bi li da de de re a li zar por eta pas o seu tra -

ba lho, já que há acu sa ção de vá ri os cri mes. A la va gem
de di nhe i ro im pli ca ria a re mes sa de re cur sos para o ex te-
ri or e, por con se qüên cia, a ne ces si da de des sa in ves ti ga-
ção por meio da car ta ro ga tó ria ex pe di da pela Jus ti ça
bra si le i ra. Mas há ou tros cri mes pra ti ca dos no ce ná rio
na ci o nal, como so ne ga ção fis cal, apro pri a ção in dé bi ta,
fal si da de ide o ló gi ca, cri me ele i to ral, e, se o Mi nis té rio Pú -
bli co pu des se en con trar for mas tec ni ca men te viá ve is de
pro ce der por eta pas, para ofe re cer res pos tas com ma i or
agi li da de, cer ta men te ha ve ria uma com pre en são ma i or
do gran de pú bli co bra si le i ro a res pe i to des se ri tu al pró-
prio do Esta do de di re i to de mo crá ti co, que es ta be le ce a
mo ro si da de dos pro ce di men tos, por que exi ge os cu i da-
dos ne ces sá ri os para se per mi tir, além da in ves ti ga ção
que se apro fun da pos te ri or men te, am pla opor tu ni da de
de de fe sa a to dos os acu sa dos. Isso pro lon ga a es pe ra e,
ob vi a men te, es ti mu la a in qui e ta ção da so ci e da de em re -
la ção à ne ces sá ria pu ni ção, que deve ser ri go ro sa, a to -
dos aque les que pra ti cam cri mes em nos so País. 

Com re la ção aos in qué ri tos ins ta u ra dos nos ou -
tros Esta dos, es ta mos aguar dan do res pos ta às in for-
ma ções que so li ci ta mos, exa ta men te para po der, da
tri bu na des ta Casa, o Se na do Fe de ral, pres tar con tas
à po pu la ção bra si le i ra.

A Câ ma ra dos De pu ta dos tam bém ini ci ou pro ce di-
men tos re la ti va men te ao De pu ta do Eu ri co Mi ran da e
cer ta men te dará res pos ta à as pi ra ção da so ci e da de de
ver de fi ni ti va men te se pul ta da a im pu ni da de nes te País.
Foi, sem dú vi da, a im pu ni da de que de sar ru mou, de for -
ma per ver sa, a ad mi nis tra ção do fu te bol. O Se na do Fe -
de ral ins ta lou a CPI do Fu te bol, por re co nhe cer a im por-
tân cia des sa ati vi da de no ce ná rio eco nô mi co e so ci al,
por en ten der que fu te bol não é ape nas um es pe tá cu lo,
mas uma ati vi da de eco nô mi ca, até en tão na in for ma li da-
de, que po de ria con tri bu ir de for ma mu i to mais sig ni fi ca ti-
va para o pro ces so de de sen vol vi men to do País, apre-
sen tan do ma i or ren ta bi li da de, ofe re cen do ma i or opor tu-
ni da de de em pre go, sa lá rio, ren da e re ce i ta pú bli ca.

Mas há ou tra ver ten te que está a exi gir es cla re-
ci men tos, como o des do bra men to dos tra ba lhos da
CPI. A CPI do Fu te bol apre sen tou pro pos ta de nova
le gis la ção, que tem a pre ten são de re for mar o mo de lo
de ges tão para o fu te bol do nos so País, trans for man-
do essa es tru tu ra de ama do ris mo, que ofe re ce es pa-
ço às fal ca tru as, em uma es tru tu ra pro fis si o nal,
conferin do ma i or trans pa rên cia com a pos si bi li da de
de fis ca li za ção, res pon sa bi li zan do di ri gen tes por
even tu a is cri mes que ve nham co me ter, trans for man-
do o fu te bol em uma ati vi da de com ca rac te rís ti cas
pró pri as do co mér cio, que, como tal, deve ser re gu la-
men ta do pela le gis la ção co mer ci al e, de ou tro lado,
pos si bi li tan do, ao Mi nis té rio Pú bli co ins tru men tos
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para pron ta in ter ven ção, quan do as ir re gu la ri da des
fla gran tes fo rem de nun ci a das e con fir ma das.

Esses dois pon tos pro vo ca ram re a ções ime di a tas
e re sis tên cia no seio do pró prio Go ver no, as qua is im pe-
di ram o ex-Mi nis tro Car los Mel les de as su mir o com pro-
mis so as su mi do de le var ao Pre si den te da Re pú bli ca o
tex to de uma me di da provi só ria que, sen do ime di a ta-
men te edi ta da após os tra ba lhos da CPI, pos si bi li ta ria
ao Mi nis té rio Pú bli co ado tar pro ce di men tos para a res -
pon sa bi li za ção ci vil e cri mi nal dos de nun ci a dos pela
CPI, bem como ou tras pro vi dên ci as que nos le va ri am,
in clu si ve, à in ter ven ção da CBF, a fim de que o Bra sil ti -
ves se uma pre pa ra ção mais ade qua da para a Copa do
Mun do, que se avi zi nha, com um co man do que pu des-
se re cu pe rar cre di bi li da de jun to à so ci e da de bra si le i ra.

La men ta vel men te, essa me di da pro vi só ria ain da
não foi edi ta da, mas ago ra há es pe ran ças de que isso
ve nha a acon te cer. Já em duas opor tu ni da des, des de a
sua pos se como Mi nis tro in te ri no, con ver sei com Caio
Luiz de Car va lho, que é a nos sa nova es pe ran ça de que 
esta me di da pro vi só ria seja edi ta da, pos si bi li tan do re-
sul ta dos ime di a tos, já que a tra mi ta ção, no Con gres so
Na ci o nal, na for ma de pro je to de lei é len ta e cer ta men-
te exi gi ria um tem po além da que le que es pe ra a so ci e-
da de bra si le i ra para ado ção de um novo mo de lo de ges -
tão para a ad mi nis tra ção do nos so fu te bol, algo que ve -
nha co i bir a ir res pon sa bi li da de, a im pu ni da de e, por
con se qüên cia, a cor rup ção e a de sor ga ni za ção, que le -
va ram aos des ca mi nhos que hoje vive o nos so fu te bol.

O Mi nis tro Caio Luiz de Car va lho está em pe nha-
do e vai le var ao Pre si den te da Re pú bli ca duas pro pos-
tas que po de rão ser dis cu ti das com sua Asses so ria: a
edi ção da me di da pro vi só ria para vi go rar ime di a ta-
men te e pro du zir efe i tos le ga is, ou, en tão, o en vio ao
Con gres so Na ci o nal de um pro je to de lei em re gi me de 
ur gên cia ur gen tís si ma para de li be ra ção em 45 dias.
Evi den te men te, sou fa vo rá vel à edi ção de me di da pro-
vi só ria, por que há ur gên cia nes ta ma té ria.

Con vi ve mos com o ex pe di en te da me di da pro vi só ria,
que tem sido ado ta da em ma té ri as até se cun dá ri as, como,
por exem plo, aque la en ca mi nha da pelo Po der Exe cu ti vo
para dis ci pli nar a exis tên cia de bin gos, quan do os es cân da-
los ”pi po ca vam“ à som bra do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris-
mo. Era uma me di da pro vi só ria dis pen sá vel; ou tros ca mi-
nhos po de ri am ter sido uti li za dos na que le mo men to.

Nes te caso, não. O País o pas sou a vi ver a ex -
pec ta ti va de pro vi dên ci as de po is das con clu sões do
tra ba lho da CPI do Fu te bol e a exi gir pro vi dên ci as
ime di a tas, já que se agra va a cada pas so a si tu a ção
de anar quia vi vi da pelo nos so fu te bol.

Mes mo de po is do re la tó rio fi nal da CPI do Fu te bol,
al guns es cânda los fo ram no ti ci a dos pela im pren sa bra-

si le i ra. Cer ta men te, o Go ver no está cons ci en te de que
po de rá ser res pon sa bi li za do por even tu a is es cân da los
fu tu ros se me di das ime di a tas não fo rem ado ta das, já que 
po dem ser, uma vez que são, da al ça da do Po der Exe cu-
ti vo. Ain da é tem po para a me di da pro vi só ria.

Um pro je to de lei, mes mo que em re gi me de ur -
gên cia, pro por ci o na ria, sem dú vi da, uma tra mi ta ção
con fli tu o sa, es pe ci al men te na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, onde nin guém ig no ra que há re pre sen tan tes da
car to la gem na ci o nal que pro cu ram co lo car sem pre
obs tá cu los à mo ra li za ção do nos so fu te bol.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
a ma ni fes ta ção que tra go des ta tri bu na é de es pe ran-
ça, de con fi an ça ain da de que o novo mi nis tro, com
ma i or po der de in fluên cia, já que cor re li gi o ná rio do
Pre si den te da Re públi ca, con vi ve na in ti mi da de de Sua 
Exce lên cia e pos sui tam bém a au to ri da de mo ral e po lí ti-
ca para exer cer in fluên cia a bem do nos so País, con-
ven cen do-o de que a me lhor al ter na ti va nes se mo men-
to é a edi ção da me di da pro vi só ria, que vai per mi tir ao
Bra sil ve ri fi car uma rup tu ra em re la ção ao ama do ris mo
que per me ia as ações ad mi nis tra ti vas no mun do do fu -
te bol. E vai per mi tir que se ve ri fi que um avan ço na di re-
ção da pro fis si o na li za ção, com uma ges tão mais com -
pe ten te, mais trans pa ren te e fis ca li za da, por tan to, mais
ho nes ta, a fim de que pos sa mos so nhar ain da com o fu -
te bol es pe tá cu lo, mas, so bre tu do, com o fu te bol ati vi da-
de eco nô mi ca, ca paz de ofe re cer ma i or ren ta bi li da de
eco nô mi ca e so ci al ao nos so País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to, por per mu ta
com o Se na dor José Sar ney, por 20 mi nu tos.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de me re fe rir ao
as sun to prin ci pal que me traz a esta tri bu na, que ro fa -
zer dois re gis tros, mu i to rá pi dos, re fe ren tes ao meu
Esta do da Ba hia.

O pri me i ro de les é que o Go ver no do Esta do da
Ba hia, logo após o fa le ci men to do es cri tor Jor ge Ama -
do, lan çou o Prê mio Na ci o nal Jor ge Ama do de Li te ra tu-
ra e Arte. É o ma i or prê mio nes sa área no Bra sil que vai
pre mi ar, anu al men te, com R$100 mil o tra ba lho ven ce-
dor em uma das di ver sas áre as abran gi das pelo prê mio
– na li te ra tu ra, no te a tro, na mú si ca, na dan ça, no ci ne-
ma e no ví deo, en fim, as di ver sas lin gua gens de arte.

Ontem esse prê mio foi lan ça do em Bra sí lia para o
co nhe ci men to de toda a sua co mu ni da de cul tu ral e será
lan ça do tam bém em mais cin co ou seis ca pi ta is. Pen so
que essa tal vez seja a me lhor for ma para ho me na ge ar a
me mó ria des se gran de es cri tor ba i a no. Te nho con vic ção
de que, onde quer que es te ja, ele agra de ce rá a for ma
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como, a cada ano, va mos fa zer que seja lem bra do, tra -
zen do di ver sos ex po en tes das ar tes e da li te ra tu ra bra si-
le i ras para con cor rer a esse prê mio. Com toda sa tis fa ção,
faço esse re gis tro.

Com mu i to ale gria, faço ou tro: tra ta-se da ina u gu ra-
ção de um gran de com ple xo edu ca ci o nal no pré dio em
que fun ci o na va a Pe tro bras, na Ci da de Ba i xa, na re gião
do Ji qui ta ia, na ca pi tal do Esta do. A Pe tro brás, na tu ral-
men te, re du ziu suas ati vi da des e trans fe riu suas ins ta la-
ções para um lo cal mais cen tral da ci da de. Ha via um gran -
de pré dio, co nhe ci do de to dos os ba i a nos, que não era
apro ve i ta do. Esse pré dio foi ce di do ao Go ver no do Esta do
na ges tão do Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho, quan do era
Pre si den te da Pe tro bras o Sr. Hen ri Re ich stul. O Go ver no
do Esta do re for mou esse pré dio e lá fez um gran de com -
ple xo edu ca ci o nal com duas es co las que vão abri gar qua -
se 15 mil alu nos dos en si nos fun da men tal e mé dio, pro cu-
ran do di mi nu ir a de fa sa gem sé rie/ida de, um dos prin ci pa is
pro ble mas edu ca ci o na is do País. O tra ba lho está mu i to
bem en gen dra do pelo Go ver na dor Cé sar Bor ges e pelo
seu Se cre tá rio da Edu ca ção, Eral do Ti no co.

Con si de ro esse re gis tro im por tan te não ape nas
por se tra tar do apro ve i ta men to de um pré dio pú bli co
oci o so, mas tam bém por que se des ti na rá a um com -
ple xo edu ca ci o nal com áre as des ti na das a um cen tro
cul tu ral, a ati vi da des de la zer, a um con do mí nio náu ti-
co, uma vez que está lo ca li za do às mar gens da baía
de To dos os San tos. Enfim, tra ta-se de um cen tro in te-
gra do que leva o nome de Oscar Cor de i ro, o ba i a no
que acre di tou nas pos si bi li da des de des co ber ta do pe -
tró leo. A Ba hia faz essa ho me na gem mu i to me re ci da a
esse gran de ba i a no res pon sá vel, sem dú vi da ne nhu-
ma, pelo mo vi men to que aca bou le van do à des co ber ta
do pe tró leo no Bra sil, par ti cu lar men te na Ba hia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co mu ni co
que aca bo de apre sen tar um pro je to – con si de ro-o im -
por tan te – me di an te o qual se al te ra a Lei nº 1 0.233,
que cri ou o Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí-
ticas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Ter res tres, a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá-
ri os e o De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estrutura de
Trans por tes. Há nes se pro je to algo que con si de ro, no
mí ni mo, um lap so. Se não se tra tar de um lap so, é um
con ce i to ab so lu ta men te di fe ren te de to dos os ou tros
ado ta dos para cri a ção das agên ci as na nova es tru tu-
ra ção des se se tor, na mo der ni za ção do Esta do bra si-
le i ro. Por quê? Por que, pa ra do xal men te, di fe ren te-
men te do que acon te ce com as ou tras agên ci as, a
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres não terá
a in cum bên cia de re gu lar, de fis ca li zar e de su per vi si-
o nar as es tra das fe de ra is, e, sim, ape nas as es tra das
que fo ram con ce di das ao se tor pri va do.

Ora, as es tra das bra si le i ras sob a res pon sa bi li-
da de do ex tin to DNER, hoje do DNIT, se rão as mais
pro ble má ti cas, pois a Agên cia fi ca rá res pon sá vel
ape nas pela re gu la ção e pela fis ca li za ção das es tra-
das con ce di das a ter ce i ros. É como – fa zen do um pa -
ra le lo – se a Agên cia do Pe tró leo não pu des se fis ca li-
zar a Pe tro bras ou se a Agên cia de Ener gia Elé tri ca
não pu des se fis ca li zar a Chesf ou a Ele tro nor te. De
modo que, sem dú vi da ne nhu ma, tra ta-se de uma de -
for ma ção no con ce i to de agên ci as re gu la do ras, con -
ce i to que foi con sa gra do mo der no e que co me ça a ter
bons re sul ta dos den tro do se tor pú bli co bra si le i ro. As
agên ci as, aliás, não são ór gãos de Go ver no; as agên -
ci as são ór gãos de Esta do. Por isso, elas têm in de-
pen dên cia. E não há como ad mi tir mos que não se fis -
ca li ze o DNIT, que não se diga ao De par ta men to Na -
ci o nal de Infra-Estru tu ra como de vem ser os pa drões
de suas es tra das, qua is são as ca rac te rís ti cas des sas
es tra das. Não se pode ad mi tir que não fi que ne nhum
ór gão res pon sá vel pela fis ca li za ção in de pen den te da
gran de ma i o ria das es tra das bra si le i ras.

O pro je to que apre sen tei tra ta de cor ri gir essa
de for ma ção. Atri bui à Agên cia Na ci o nal de Trans por-
tes Ter res tres – e isso é im por tan te – a ta re fa de re gu-
lar e su per vi si o nar to das as ques tões re la ci o na das às 
es tra das bra si le i ras, quer se jam con ce di das a ter ce i-
ros, quer se jam ad mi nis tra das pelo De par ta men to
Na ci o nal de Infra-Estru tu ra.

Eu pen so que foi um erro. Não acre di to que essa te -
nha sido a in ten ção do Go ver no, até por uma ques tão de
pa ra le lis mo, já que as agên ci as fis ca li zam tam bém as em -
pre sas es ta ta is. Como eu dis se, a Agên cia Na ci o nal de Pe -
tró leo fis ca li za to das as dis tri bu i do ras pri va das: a BR, a Pe -
tro bras e to das as em pre sas que ex plo ram as ques tões re -
la ci o na das ao pe tró leo do Bra sil. Da mes ma for ma, a em -
pre sa de ener gia elé tri ca faz a sua fis ca li za ção e a re gu la-
ção de to dos os se to res de ener gia elé tri ca, quer es te jam
con ce di dos a em pre sas pri va das ou a em pre sas pú bli cas.

Não pode ser di fe ren te em re la ção às es tra das.
Aliás, se al gum se tor me re ces se hoje no Bra sil ser
mais fis ca li za do, por to dos os mo ti vos que co nhe ce-
mos, se ria o de es tra das, prin ci pal men te por que sa -
be mos do pés si mo es ta do em que se en con tram as
ro do vi as na ci o na is.

Por isso, que ro sub me ter esse pro je to à apre ci a-
ção das Srªs e dos Srs. Se na do res, a fim de ade quar
as fun ções da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter-
res tres, para que ela te nha re al men te a res pon sa bi li-
da de so bre a fis ca li za ção e a re gu la ção de to das as
es tra das bra si le i ras. Cre io que isso é um avan ço, do
qual não pode es tar au sen te um im por tan te se tor de in -
fra-es tru tu ra do País, que são as es tra das de ro da gem.

Mu i to obri ga do.
Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, todo ano, a opi nião pú bli ca, as li de-
ran ças po lí ti cas e sin di ca is se mo bi li za vam para re i-
vin di car um au men to do sa lá rio mí ni mo que, ao me -
nos, se apro xi me dos re qui si tos bá si cos de so bre vi-
vên cia dig na para os tra ba lha do res mais hu mil des e
seus fa mi li a res. A in sen si bi li da de da tec no cra cia e o
seu viés pró-interesses fi nan ce i ros in ter na ci o na is, até
hoje, lo gra ram blo que ar a re a li za ção des se pre ce i to
bá si co de jus ti ça so ci al.

Seja como for, gra ças à luta da so ci e da de bra si-
le i ra, tem-se ve ri fi ca do re cen te men te uma li ge i ra re -
cu pe ra ção do va lor real do mí ni mo, ain da que mu i to
aquém do re que ri do pela Cons ti tu i ção.

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, o mes mo não está
acon te cen do com os be ne fí ci os da Pre vi dên cia So -
ci al si tu a dos ime di a ta men te aci ma des se piso, ape -
sar de eles res pon de rem pela so bre vi vên cia de mi -
lhões de apo sen ta dos, pen si o nis tas e seus de pen-
den tes. Com o acha ta men to dos úl t i mos anos, tais
be ne fí ci os têm re ce bi do re a jus tes sis te ma ti ca men te
in fe ri o res aos do sa lá rio mí ni mo. Isso acar re ta sé ri os
pre ju í zos para o já mo des to pa drão de vida de uma
par ce la tão gran de da po pu la ção.

Vale lem brar que, até a pro mul ga ção da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 20, de de zem bro de 1 998, re la ti va à
Re for ma Pre vi den ciá ria, cos tu ma va-se es ta be le cer o
va lor de 1 0 mí ni mos (à épo ca, R$1 .200,00) como li mi-
te má xi mo de be ne fí ci os. De lá para cá, po rém, o ar ro-
cho con tra a Pre vi dên cia So ci al não mais per mi tiu que
os au men tos re cu pe ras sem aque le pa ta mar.

Re sul ta do: hoje, o teto de be ne fí ci os (R$1 .430,00)
repre sen ta ape nas 8 sa lá ri os, ten do-se ele va do so -
men te 19,2%, en tre ja ne i ro de 1 999 e ja ne i ro des te
ano, ante um au men to de 38,5% do mí ni mo no mes -
mo pe río do. A ten dên cia, con for me es tu dos téc ni cos
já re a li za dos, é de uma de te ri o ra ção cada vez ma i or.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, dói cons -
ta tar que o Go ver no não está ”nem aí“ para as afli -
ções do se gu ra do da Pre vi dên cia.

Afi nal, que im por ta se ele fez sa cri fí ci os a vida
toda des con tan do para o INSS, a fim de ga ran tir um
pou co de tran qüi li da de para si e sua fa mí lia?

Que im por ta se as re gras fo ram ar bi tra ri a men te
mu da das mu i to de po is do co me ço do jogo?

Que im por ta essa que bra de con tra to e de con -
fi an ça em de tri men to do tra ba lha dor?

Que im por ta se o apo sen ta do ido so in cor re, hoje
em dia, em des pe sas ma i o res do que aque las en fren ta-

das quan do na ati va? (São os re mé di os, os mé di cos;
são os fi lhos e ne tos já cri a dos, mas que vol tam a mo rar
com a fa mí lia por não con se gui rem em pre go, não ten do
como se sus ten tar!)

Ao Go ver no, pa re ce que a úni ca co i sa que im -
por ta é ga ran tir o ajus te fis cal e não de cep ci o nar a
gula dos ban cos, ce va dos nos ju ros mais al tos do
planeta. Mes mo que para isso a vida do apo sen ta do
se trans for me em um pe sa de lo de de cep ção e amar-
gu ra.

Mas, Sr. Pre si den te, es tou con vic to de que o
Par la men to bra si le i ro não pode as sis tir de bra ços cru -
za dos a esse cru el avil ta men to do pa drão de vida dos
apo sen ta dos e pen si o nis tas.

Nes se sen ti do, gos ta ria de cha mar a aten ção
dos ilus tres pa res para a Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção que aca bo de apre sen tar. Ela cor ri ge a dis tor-
ção que es tou apon tan do ao pro por que tan to o li mi te
in fe ri or quan to o su pe ri or dos be ne fí ci os pre vi den ciá ri-
os se jam es ti pu la dos em nú me ro de sa lá ri os mí ni mos.
Essa é a úni ca ma ne i ra de im pe dir a de fa sa gem dos
be ne fí ci os ao lon go do tem po e con se qüen te con tra-
ção dos mes mos em tor no do va lor do mí ni mo.

Qu e ro res sal tar que a emen da à Cons ti tu i ção
faz-se ne ces sá ria por dois mo ti vos pri mor di a is.

Pri me i ro, por que o va lor do teto de be ne fí ci os
está ago ra dis pos to na Cons ti tu i ção – ou seja, não
pode ser al te ra do via le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal.

Se gun do, por que o in ci so IV do art. 7º da Cons ti-
tu i ção veda a vin cu la ção do sa lá rio mí ni mo para qual -
quer fim, o que faz com que um pro je to de lei so bre a
ma té ria seja in cons ti tu ci o nal.

Con to com o apo io dos no bres Co le gas Se na-
do res e Se na do ras para que pos sa mos con tri bu ir
para a me lho ria de vida do imen so con tin gen te de be -
ne fi ciá ri os da Pre vi dên cia So ci al.

Era o que ti nha di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do!

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma u ro Mi ran-
da, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa-
da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem de ins cri ção, com a pa la vra o Se na dor Edu ar do
Su plicy, por per mu ta com o Se na dor Tião Vi a na.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet, Srªs e Srs. Se na do-
res, eu gos ta ria de nes te ins tan te anun ci ar algo iné di to
na his tó ria do Bra sil. Pela pri me i ra vez, um par ti do po lí ti co
con clu iu o seu pro ces so de re a li za ção de pré vi as, per mi-
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tin do a to dos os fi li a dos do Par ti do dos Tra ba lha do res es -
co lhe rem o seu can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Nes te ins tan te, na sede do Di re tó rio Na ci o nal de 
São Pa u lo, o Se cre tá rio de Orga ni za ção, Sil vi nho Pe -
re i ra, está anun ci an do os re sul ta dos fi na is, com uma
aproxi ma ção do que po de rá ocor rer quan do se che -
gar a 1 00% dos vo tos apu ra dos. Já fo ram apu ra dos
96,6% dos vo tos, re la ti vos a 1 66.391 fi li a dos, já que
mais de 1 70 mil fi li a dos com pa re ce ram à pré via do úl -
ti mo dia 1 7.

Por tan to, to dos os fi li a dos do Par ti do pu de ram es -
co lher en tre dois can di da tos: Luiz Iná cio Lula da Sil va,
nos so Pre si den te de hon ra, e eu pró prio. Des ses
96,6%, Lula ob te ve 136.492 vo tos, cor res pon den do a
84,4%; e eu ob ti ve 25.199, cor res pon den do a 15,6%
dos vo tos vá li dos.

Se gun do a pro je ção do Se cre tá rio de Orga ni za-
ção, Lula ob te rá 142.501 vo tos, e eu ob te rei 26.308 vo -
tos, isso den tro do uni ver so de mais de 1 70 mil que
com pa re ce ram.

Sr. Pre si den te, que ro re co nhe cer, em pri me i ro lu gar,
a ex tra or di ná ria vi tó ria de Luiz Iná cio Lula da Sil va, mas
tam bém a vi tó ria do Par ti do dos Tra ba lha do res, pois foi im -
por tan tís si mo o exem plo que o Par ti do deu ao Bra sil. Além 
dis so, foi tam bém im por tan te por que fez com que mu i tos
com pa nhe i ros do PT, dis tan tes há al gum tem po do nos so
Par ti do, re sol ves sem par ti ci par. O Se cre tá rio de Orga ni za-
ção es ti ma que hou ve um au men to de mais de 30% no
nú me ro de pes so as que re sol ve ram se re ca das trar no PT
e, por tan to, que re sol ve ram par ti ci par no va men te das ati -
vi da des do Par ti do. Esse é o pri me i ro ten to.

Em se gun do lu gar, con si de ro mu i to sig ni fi ca ti vos
os 26.308 vo tos que ob ti ve, pois re pre sen tam um con -
tin gen te de pes so as que es tão de acor do com as idéi as
e as pro po si ções que for mu lei ao lon go des ses úl ti mos
1 6 me ses, des de quan do, em de zem bro de 2000, me
apre sen tei como pré-can di da to ao Di re tó rio Na ci o nal.

Em ter ce i ro lu gar, con si de ro que hou ve um fe i to no -
tá vel de Lula e do PT. E por quê? Por que a sua de ci são
de ser can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca não é mais
uma de ci são ape nas pes so al e da Di re ção do Par ti do,
não é sim ples men te mais uma de ci são do Di re tó rio ou
do Encon tro Na ci o nal, mas uma de ci são de toda a base
do Par ti do, o que o cre den cia e o le gi ti ma mu i to mais.

Eu tam bém gos ta ria de res sal tar que to das aque -
las pes so as que vo ta ram em mim es ta rão ago ra, ob vi a-
men te, res pe i tan do a de ci são que se deu por um pro ces so
o mais de mo crá ti co pos sí vel. Des sa for ma, tam bém eu me
sin to mu i to en tu si as ma do para di zer ao Lula que o apo i a rei
em tudo que es ti ver ao meu al can ce, com to das as mi nhas
ener gi as, da qui para fren te. E já ten do dito isso a ele, pe ran-
te a Di re ção Na ci o nal do PT, pe ran te o Pre si den te
José Dir ceu, aqui re i te ro, pe ran te al guns De pu ta dos Fe de-
ra is do PT, como o Lí der João Pa u lo Cu nha, o De puta do

José Ge no í no, hoje nos so can di da to a Go ver na dor em
São Pa u lo, o De pu ta do Luís Edu ar do Gre e nhalg*, que
es tou dis pos to a per cor rer o Bra sil, como se fos se um
anjo, para aju dar, com toda a mi nha ener gia e dan do um
so pro de apo io para que Lula che gue à Pre si dên cia da
Re pú bli ca no pró xi mo 6 de ou tu bro, quan do te re mos as
ele i ções para Pre si den te da Re pú bli ca.

Tam bém que ro aqui me co lo car à dis po si ção do
com pa nhe i ro José Ge no í no, nos so can di da to a Go-
ver na dor, e do De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te, que
será nos so can di da to ao Se na do Fe de ral, para com
S. Exªs es tar per cor ren do o Esta do de São Pa u lo a
fim de que che gue mos tam bém à vi tó ria tan to para o
Go ver no quan to para o Se na do Fe de ral.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR .EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na do ra Ma ri na Sil va.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, em pri me i ro lu gar, que ro pa ra be ni-
zar V. Exª, o Pre si den te de hon ra do meu Par ti do, Luiz
Iná cio Lula da Sil va, toda a di re ção do Par ti do dos
Tra ba lha do res e, so bre tu do, os mi li tan tes que se mo -
bi li za ram para a vo ta ção nas pré vi as. O pro ces so foi o 
mais de mo crá ti co pos sí vel. Tan to V. Exª quan to Lula
cum pri ram o pa pel do exer cí cio da de mo cra cia viva
den tro do nos so Par ti do e, como já era de se es pe rar,
V. Exª se cons ti tui ago ra em um ba lu ar te da cam pa-
nha do nos so can di da toe de uma gran de for ça que
nos hon ra a to dos. Ontem, es ti ve com Lula em São
Pa u lo e vi o quan to ele es ta va ani ma do com essa dis -
pu ta ele i to ral, so bre tu do pe las pro pos tas que tem
para apre sen tar ao País. Te nho cer te za de que uma
des sas pro pos tas é a con tri bu i ção que V. Exª tem ofe -
re ci do, não ape nas ao PT, mas a todo o Bra sil, que é o 
seu Pro gra ma de Ren da Mí ni ma, re co nhe ci do e ace i-
to den tro do nos so pro gra ma de go ver no como uma
pri o ri da de. Por tan to, está de pa ra béns o pro ces so;
está de pa ra béns V. Exª, Lula e to dos os mi li tan tes
que, de mo cra ti ca men te, sou be ram res pon der a essa
tra di ção de mo crá ti ca do nos so Par ti do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço a V. Exª, Se na do ra Ma ri na Sil va, pe las suas
pa la vras e pela for ma aco lhe do ra com que, jun ta men te
com o Se na dor Tião Vi a na e o Go ver na dor Jor ge Vi a na,
me re ce be ram no Acre, quan do vi si tei Rio Bran co re-
cen te men te na cam pa nha. Agra de ço tam bém o apo io
que V. Exª sem pre me deu quan do co me cei a pos tu lar o
di re i to de ser can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na-
dor Edu ar do Su plicy, V. Exª me per mi te um apar te?
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Qu e ro
cum pri men tar V. Exª pela ex po si ção que faz e pelo
sen ti do de mo crá ti co com que o Par ti do dos Tra ba lha-
do res re a li zou as suas pré vi as no úl ti mo do min go. Eu
gos ta ria ape nas de acres cen tar a esse es pí ri to de mo-
crá ti co de lu tas que o nos so Par ti do, o PMDB, tam bém
re a li zou pré vi as para o Se na do nes se mes mo dia,
quan do ti ve mos três com pa nhe i ros dis pu tan do as pré -
vi as no meu Esta do: eu, o com pa nhe i ro Edu ar do Mo -
re i ra e o com pa nhe i ro Edi son Andri no*. To dos os di re-
tó ri os mu ni ci pa is e os su plen tes do nos so Par ti do, dos
293 Mu ni cí pi os, pu de ram se ma ni fes tar de mo cra ti ca-
men te, por meio des se pro ces so, e es co lher o seu can -
di da to para o Se na do Fe de ral. Hou ve uma par ti ci pa-
ção ex tra or di ná ria: en tre 1 4 mil e pou cos com pa nhe i-
ros ha bi li ta dos, mais de 1 0 mil mi li tan tes fo ram às ur -
nas, em um em ba te de mo crá ti co. E digo isso não por -
que ob ti ve 60% do re sul ta do, em ab so lu to, mas por que
o nos so Par ti do ven ceu esse em ba te. Ou seja, to dos
so ma mos es for ços para que essa pro pos ta fos se às
ruas e lo gras se êxi to. Então, ao mes mo tem po em que
V. Exª faz o re gis tro das pré vi as que acon te ce ram, no
úl ti mo do min go, no seu Par ti do, eu tam bém gos ta ria de 
re gis trar o que ocor reu no nos so Par ti do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Cum pri men to o PMDB por ter re a li za do a pré via para
a es co lha dos can di da tos ao Se na do Fe de ral. V. Exª,
en tão, foi o in di ca do?

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Tive a
hon ra de ser le gi ti ma do para con ti nu ar a ca mi nha da.
Entre os no mes dos com pa nhe i ros Edu ar do Mo re i ra,
Edi son Andri no e o meu nome, não por que ob ti ve 60%
do su frá gio no Esta do. Não é por isso. Quem saiu vi to ri-
o so não foi o meu nome, mas o Par ti do, de vi do ao exer -
cí cio de mo crá ti co. Nós, os três par ti ci pan tes das pré vi-
as, es ta mos en ga ja dos na gran de pro pos ta, no con jun-
to das lu tas que le va re mos avan te. O es pí ri to de mo crá ti-
co é que ven ceu. Por isso, que ro res sal tar que, no mes -
mo dia em que Par ti do de V. Exª re a li zou pré vi as no País 
in te i ro, nós tam bém re a li za mos no nos so Esta do, para
es co lher mos o nos so can di da to para o Se na do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Apro ve i to a opor tu ni da de, Se na dor Ca sil do Mal da ner,
para in for mar que, em San ta Ca ta ri na, ob ti ve 20,9%
ou 21%, um dos bons re sul ta dos por mim al can ça dos.
Assim como, no Pa ra ná, ob ti ve 23,6%; em São Pa u lo,
23,5%; no Rio Gran de do Sul, 19,7%. Inclu si ve, peço
a trans cri ção no meu dis cur so da ta be la da vo ta ção
por Esta do e per cen tu al de vo tos apu ra dos.

Qu e ro fa zer uma ob ser va ção a res pe i to do ar ti go
da jor na lis ta Dora Kra mer, que mais uma vez es cre ve

uma co lu na fa zen do aná li se so bre meus pro ce di men-
tos. Des ta vez, enal te ceu o PT por ter re a li za do a pré via,
mas, se ela ti ves se tido a gen ti le za e a pre o cu pa ção de
ter di a lo ga do co mi go, te ria in for ma do me lhor seus le i to-
res. Qu e ro res sal tar que, em mo men to al gum, a mi nha
de ci são de ser pré-can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli-
ca de cor reu de pro ble ma pes so al e mu i to me nos de ati -
tu de da Di re ção Na ci o nal com res pe i to à mi nha se pa ra-
ção, pois essa de ci são já ha via sido to ma da mu i to an tes
de ter-me se pa ra do da Pre fe i ta Mar ta Su plicy. Por tan to,
há um erro fun da men tal na aná li se que a jor na lis ta faz.
Se ti ves se di a lo ga do co mi go, ela te ria ob ti do in for ma-
ção mais pre ci sa so bre a re u nião ocor ri da em ou tu bro
de 1999, que eu es ta va pre sen te, e des cri ta por ela. Na -
que la re u nião, Lula con vi dou os Srs. Tar so Gen ro, José
Ge no í no, Alo i zio Mer ca dan te, Cris to vam Bu ar que e a
mim, para irem à re si dên cia do Sr. José Dir ceu, para um
diá lo go so bre a sua de ci são de ser ou não can di da to.
Dis se que eu con si de ra va im por tan te uma me lhor re fle-
xão dele, do Par ti do e do Bra sil so bre a opor tu ni da de de 
Lula ser ou não can di da to à Pre si dên cia. E foi jus ta men-
te a pré via que pro por ci o nou que todo o Par ti do de ci dis-
se que Lula será o nos so can di da to à Pre si dên cia, com
todo o meu apo io.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, con si de ro ina de qua-
da a re a ção do Pre si den te da Re pú bli ca e do Pre si-
den te do Ipea, Sr. Ro ber to Mar tins, de des qua li fi ca-
rem o Sr. Jean Zi e gler, Re la tor Espe ci al da Co mis são
de Di re i tos Hu ma nos da ONU para o di re i to à ali men-
ta ção. Tive a opor tu ni da de de di a lo gar com o Sr. Jean
Zi e gler, que vi si tou o Se na do na se ma na pas sa da e
que tem fe i to um tra ba lho mu i to sé rio a res pe i to de
gra ves pro ble mas do Bra sil: a fome, a per sis tên cia da
po bre za e a de si gual da de.

A me lhor ma ne i ra de ana li sar aqui lo que será o
re la tó rio – ain da in com ple to e por pu bli car – do Sr.
Jean Zi e gler a res pe i to da si tu a ção de po bre za e da
fome no Bra sil é ana li sar com aten ção a con tri bu i ção
que ele dará para o nos so País. Ele res sal ta que há
um gran de con tin gen te de pes so as es fo me a das vi -
ven do em con di ções de mi sé ria, e isso cer ta men te
me re ce uma re a ção do Go ver no e do Con gres so Na -
ci o nal. E exa ta men te essa é uma das mi nhas ma i o res
pre o cu pa ções, ex pos ta por mim como con tri bu i ção
ao Lula e ao PT no pe río do de mi nha pré-can di da tu ra
à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO .

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira  21 02599

    187MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



02600 Qu in ta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

MARÇO 2002188    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

Con ce do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao
ilus tre ex-Presidente, Se na dor José Sar ney, pelo pra -
zo re gi men tal.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, fo ram mu i tas
as ver sões di vul ga das so bre o que vou di zer. Umas,
que ve nho de fen der mi nha fi lha; ou tras, que ve nho
des ti lar o sen ti men to de ira e de vin gan ça con tra o
Pre si den te da Re pú bli ca; ou tras, que ve nho en trar na
vida pri va da das pes so as. Não sou res pon sá vel por
ne nhu ma des sas ver sões. Não te nho mais ida de para 
mu dar. O Bra sil co nhe ce o meu tem pe ra men to.

Ve nho cum prir, isso sim, o meu de ver de ho mem
de Esta do res pon sá vel pela tran si ção para a de mo cra-
cia. Falo, en tão, como ex-Pre si den te pe ran te esta Casa. 

Espe rei que os úl ti mos anos da mi nha vida fos -
sem de di ca dos à li te ra tu ra, dis tan ci a do cada vez mais 
da luta par ti dá ria, sem per der a mi nha se re ni da de na
ava li a ção das in dig ni da des.

As con ver sas pri va das en tre ho mens pú bli cos
de vem ser res pe i ta das. Não es tou que bran do essa
re gra ao re cor dar que dis se ao Pre si den te da Re pú-
bli ca, em vi si ta que me fez há cer ca de dois me ses:

”– Pre si den te, o Se nhor des fru ta de
pres tí gio in ter na ci o nal e de res pe i to de to dos
nós. Não per mi ta que seu go ver no seja cons -
pur ca do nes te pro ces so de su ces são. Asse-
gu re que o jogo de mo crá ti co pos sa flu ir sem
ma no bras su jas. As su ces sões apa i xo nam e, 
mu i tas ve zes, des tro em ho mens pú bli cos.

– Ve ja mos o exem plo de Ni xon, Wa ter ga-
te, jus ta men te por que pro cu ra vam der ro tar o
ad ver sá rio com mé to dos amo ra is. Der ro tou-se.
Mas man chou-se Ni xon pe ran te a His tó ria“. Aí
ter mi nei: ”Pre si den te, vi gie seus maus ami gos.”

Já me ha vi am che ga do ao co nhe ci men to al guns
pro ce di men tos nada con ven ci o na is que me pre o cu pa-
vam, e a Sua Exce lên cia os re la tei. O Pre si den te me
re a fir mou que seu com por ta men to se ria o de es ta dis-
ta e que so fria com pres sões e co bran ças pes so a is
que, mu i tas ve zes, lhe in fer ni za vam o quo ti di a no.

É jus ta men te nes sa li nha de co la bo ra ção com o
País que es tou fa lan do. E é com amar gu ra que vivo
este mo men to. Não es tou mais na ida de de ras gar a
alma com de cep ções e per ple xi da des tão cho can tes.

Não es tou aqui como Se na dor do PMDB nem
como pai. Não pre ci so de mons trar que te nho pela mi -
nha úni ca fi lha um amor e afe to que não en con tram li-
mi tes.

Falo pelo de ver que te nho de de fen der o País e
suas ins ti tu i ções, e a base de las são os di re i tos in di vi-
du a is. O di re i to de cada um de nós não ser es pi o na do,
es cu ta do, se gui do, per se gui do, to ca i a do pelo apa ra to
do Esta do. Assim é que se cons trói e é o Esta do de
Di re i to.

A Na ção as sis tiu aos atos de vi o lên cia po lí ti ca
que acon te ce ram no Ma ra nhão. Po li ci a is ar ma dos, vi -
a tu ras em ba la das, apa ra to de efe i to uti li za dos para
cri ar um es cân da lo imen so não só na ci o nal men te,
mas na ci da de de São Luís con tra a can di da ta à Pre -
si dên cia da Re pú bli ca, em ato ar bi trá rio, ile gal, de co -
no ta ção po lí ti ca e fora da lei. Dois tri bu na is as sim o
con si de ra ram: o Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral e o Su pe-
ri or Tri bu nal de Jus ti ça, jul gan do que o ci da dão só
pode ser in ves ti ga do por au to ri da de com pe ten te. A
Go ver na do ra do Ma ra nhão não está na ju ris di ção de
To can tins. É um pri vi lé gio? Não. Da mes ma for ma, os
pro cu ra do res, os ju í zes que lá es ta vam go zam das
mes mas prer ro ga ti vas de se rem jul ga dos por ins tân ci as
su pe ri o res. Assim tam bém os de sem bar ga do res, se-
cre tá ri os de es ta do, mi nis tros, de pu ta dos, se na do res e
o Pre si den te da Re pú bli ca – que ago ra mes mo, quan do
a Re for ma Ju di ciá ria pre ten de mo di fi car essa nor ma,
essa prer ro ga ti va, ma ni fes tou-se con tra.

Toda de ci são to ma da por juiz ou qual quer au to ri-
da de sem com pe tên cia é nula, não ser ve, é sus pe i ta,
em nada apro ve i ta à Jus ti ça. É de ci são dos tri bu na is e
con sen so dos ju ris tas. Cito, como isen to, o ex-pre si den-
te da OAB, Re gi nal do de Cas tro: ”Toda pro va fe i ta ao ar -
re pio da lei é con si de ra da ilí ci ta.“ (20-4-99, O Glo bo)

E é, mais uma vez, re i te ra da na de ci são re cen te
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em acór dão no pro ces-
so nº 801 97, que con si de ra nula a de ci são do juiz in -
com pe ten te.

A ação pra ti ca da con tra a Go ver na do ra do Ma -
ra nhão foi ar bi trá ria. Não bas ta sus ten tar fal sas for-
ma li da des. Essas ma no bras são fe i tas com es ses cu i-
da dos para es con der os seus ver da de i ros ob je ti vos.
Ile gal, por que pra ti ca da por juiz e au to ri da des sem a
com pe tên cia le gal para pra ti cá-la, con for me de ci sões
unâ ni mes da Jus ti ça.

A ter ce i ra de ci são é a do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça, que diz que com pe te aque le ór gão jul gar os
go ver na do res de Esta do.

Assim des cre ve o ju ris ta Sa u lo Ra mos o que
acon te ceu:

Em di li gên ci as des se tipo, quem cum-
pre man da do ju di ci al de pre ca do é ofi ci al de
jus ti ça (art. 355, § 2º, do Có di go do Pro ces-
so Pe nal). E a po lí cia, a da co mar ca, so-
men te pode e deve ser re qui si ta da se hou -
ver re sis tên cia con tra a bus ca e apre en são.“
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”E há mais um de ta lhe, ma te ri a li zan do
a ile ga li da de: o man da do ju di ci al, ex pe di do
em Pal mas, es ta va em car ta pre ca tó ria ao
juiz do Ma ra nhão e era este quem de ve ria,
se ne ces sá rio, re qui si tar a Po lí cia Fe de ral
de lá para cum pri men to da di li gên cia.

”Os po li ci a is fe de ra is en vol vi dos não
eram de Pal mas nem de São Luís. Eram de
Bra sí lia, to dos di re ta men te su bor di na dos ao 
Su pe rin ten den te da Po lí cia Fe de ral, que se
pro cla ma le gi ti ma men te fi li a do ao PSDB, e
que obe de ce a or dens do Mi nis tro da Jus ti-
ça. De Bra sí lia, fo ram bus car a pre ca tó ria
em Pal mas (logo, não es ta vam em di li gên-
cia) e le va ram-na para São Luís, ago ra, sim, 
em di li gên cia de ‘per se gui ção’. Ali o juiz
des pa chou: ‘Cum pra-se’.

”A his tó ria de cum prir man da do ju di ci al é
ri dí cu la [é o ju ris ta Sa u lo Ra mos quem afir ma],
por que a po lí cia de Bra sí lia não faz plan tão em 
To can tins. Ela, sim, foi man da da. O man da do
foi man da do. Tudo foi man da do. E para o es pa-
ço tam bém man da ram a lei pro ces su al.

Esse, o as pec to da ile ga li da de.
Mas não fu ja mos da ques tão: de que se acu sa a

Go ver na do ra do Ma ra nhão?
A úni ca acu sa ção for mal que exis te, aju i za da

numa Ação Ci vil Pú bli ca, está as sim for mu la da, com
a acu sa ção de que, ten do co nhe ci men to pré vio das
ile ga li da des exis ten tes no Pro je to Usi mar e pos te ri or-
men te no voto em se pa ra do do re pre sen tan te do Mi -
nis té rio da Fa zen da apon tan do e aler tan do para es -
sas ir re gu la ri da des na do cu men ta ção apre sen ta da,
no dia da re u nião re sol veu apro var o Pro je to.

Ora, o re pre sen tan te do Mi nis té rio da Fa zen da
não vo tou con tra, e sim, apro vou sob con di ções.

A esse Pro je to, que pro pu nha cons tru ir uma usi -
na no Ma ra nhão para mais de mil em pre ga dos para a
in dús tria au to pe ças au to mo bi lís ti ca, qual o go ver na-
dor que, pre si din do uma re u nião que se re a li za va em
seu Esta do, vo ta ria con tra seu Esta do? Qual o Go ver-
na dor que se ria ca paz de to mar uma pro vi dên cia,
uma de ci são, que não fos se essa? Mas esse cri me,
na pró pria de nún cia fe i ta con tra a Go ver na do ra,
diz-se que tam bém foi pra t i ca do pelo Go ver na dor
Dan te de Oli ve i ra, pe los re pre sen tan tes dos Mi nis té-
ri os da De fe sa, da Ener gia, da Inte gra ção, do Pla ne-
ja men to, da Po lí ti ca Fun diá ria, pelo Go ver na dor do
Acre, do Ama zo nas, do Pará, do To can tins, pelo
Basa, das clas ses pro du to ras e dos tra ba lha do res e
pelo Su pe rin ten den te da Su dam.

Quem apro va um pro je to não li be ra re cur sos. As
li be ra ções de re cur sos são fe i tas por um ou tro co mi tê
ges tor de in cen ti vos fis ca is, cons ti tu í do por téc ni cos
no me a dos pelo Po der Exe cu ti vo. Se o pro je to é, na
im plan ta ção, fra u da do, a res pon sa bi li da de le gal pas -
sa aos or de na do res de des pe sa e aos res pon sá ve is
pelo de li to. Nós mes mos, mem bros do Con gres so, já
fo mos ci ta dos para ações por que vo ta mos pro je tos
de lei que te ri am pre ju di ca do, e os tri bu na is to dos dis -
se ram que não so mos res pon sá ve is pe las con se-
qüên ci as ou pe las fra u des que se fa zem nas ma té ri as
que aqui vo ta mos. É como acon te ce nes sas re u niões.

Acu sam a Go ver na do ra pela apro va ção des se
pro je to, mas es que cem que o ex-Ministro José Ser ra
res pon de a pro ces so idên ti co, de nº 96.00.01 079-0,
por ”Impro bi da de Admi nis tra ti va – Res sar ci men to ao
Erá rio“, a ou tra ação, 2000.34.00.033429-7, com a fi-
na li da de de ”Re pa ra ção de Da nos ao Erá rio“, e ain da
a vá ri as ou tras ações or di ná ri as, ca u te la res, ci vis pú -
bli cas, po pu la res.

Alguém in va diu al gum lo cal para pro cu rar com -
pro me tê-lo, ou atrás de pis tas que pu des sem li gá-lo
às acu sa ções? Eu se ria o pri me i ro a con de nar.

O pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, cujo foro é o
Con gres so, tem pa ra do na Câ ma ra um pro ces so de
im pe ach ment pe di do por re no ma dos ad vo ga dos,
que o acu sam de com pra de vo tos para sua re e le i ção.
A Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral man dou, no dia 6 de mar-
ço des te ano, que o Pre si den te da Câ ma ra lhe des se
an da men to.

Há mais acu sa ção con tra a Go ver na do ra? Ne -
nhu ma. Se exis te, é se cre ta, cir cu la em – não sei
como clas si fi cá-los – dos siês sus pe i tos, na ara pon ga-
gem, no cons ta, no deve-ser. Ne nhu ma acu sa ção le -
gal lhe foi fe i ta. E es sas co i sas são fe i tas por que se tor -
na ram uma ro ti na que eno ja a vida pú bli ca bra si le i ra.

Nada tem ela com Su dam, ne nhum pro je to da
Su dam ou Su de ne, ou seja lá o que for. Seu com por-
ta men to sem pre foi de uma mu lher tra ba lha do ra, sé -
ria e cor re ta, tan to as sim que, mes mo após toda essa
cam pa nha – a mais sis te má ti ca que já se fez nes te
País –, se gun do pes qui sa do Ibo pe, de tém no Ma ra-
nhão 88% de con fi an ça em sua ho nes ti da de e 85%
na apro va ção de seu go ver no, ín di ce ma i or do Bra sil.

Mas pla ne jou-se esse es cân da lo com o ob je ti vo
de afas tá-la da su ces são. Aqui está a re la ção dos pro -
ces sos a que me re fe ri da mes ma na tu re za da que le ou -
tro em re la ção ao Mi nis tro José Ser ra. Não que ro di zer
nada que não es te ja ab so lu ta men te com pro va do nas
co i sas pu bli ca das na im pren sa e não des men ti das.

Não há como es con der que tudo isso foi pla ne ja do
para afas tá-la da su ces são. Aí vem o mais ig no mi ni o so.
Se não há nada con tra ela, bus ca-se seu es po so, no pre -
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con ce i tu o so ma chis mo de mu lher de pen den te do ma ri-
do! Como en vol vê-lo? Em 1994 – por tan to, oito anos
atrás –, ain da não ca sa do, ele ven deu à em pre sa Nova
Ho lan da, que fica a mil qui lô me tros de São Luís, uma
gle ba de ter ra, o que não tem nada de ma is.

Ti ram, en tão, nes se pro ces so in qui si to ri al, a ila -
ção sem ne nhum in dí cio de que era o ma ri do da Go -
ver na do ra li ga do à em pre sa Nova Ho lan da. Há al gu-
ma co i sa con tra ela? Não.

A evi dên cia da mon ta gem foi tão pri má ria que,
para ten tar jus ti fi cá-la, dar um ca rá ter de in ves ti ga-
ção, in clu í ram essa po bre em pre sa que nun ca fi gu rou
em ir re gu la ri da des na Su dam e que é co nhe ci da na
re gião pela pro du ti vi da de agrí co la e de me lhor tec no-
lo gia.

Aqui está o Re la tó rio Fi nal de um ano e meio de
tra ba lho do Gru po Espe ci al cri a do para exa mi nar as
de nún ci as so bre a Su dam, base de todo o in qué ri to.
Em ne nhum lu gar se en con tra o nome Nova Ho lan da.
Está à dis po si ção de quem qui ser ver.

Então, in va dem a Lu nus sob a capa de des co brir
essa vin cu la ção. Ri dí cu la mon ta gem! Di an te das co i-
sas que acon te cem no Bra sil, é essa a pre o cu pa ção
que exis te. Mas tudo é se cre to, es con di do. O acu sa do
não sabe do que é acu sa do. Inva de-se pri me i ro, de -
po is se pro pa la a fi na li da de da in va são e a acu sa ção.
Os po li ci a is que cum pri ram a di li gên cia, quan do lá
che ga ram, di zi am que não sa bi am do que se tra ta va.

O Pa dre Vi e i ra foi en car ce ra do pelo Tri bu nal do
San to Ofí cio, tam bém, sem sa ber do que era acu sa do.
Assim era o mé to do da Inqui si ção. Os ju í zes lhe per -
gun ta ram: – ‘Por que está sen do pro ces sa do?“ Vi e i ra
res pon deu: – ”Eu é que devo di zer do que sou acu sa-
do? Não os se nho res? Será que é por ca u sa da de fe sa
que faço dos ju de us?“ Res pon de ram-lhe eles: – ”O se -
nhor aca ba de con fes sar sua cul pa e o seu cri me“. E o
en car ce ra ram. Era as sim o mé to do da Inqui si ção.

Isso se deu em 1663. Esta mos em 2002 – 340
anos de po is – e o mé to do não mu dou, ain da se usa
num País do Esta do de di re i to. Há que se per gun tar
ao acu sa do, e é ele quem tem que res pon der do que
está sen do acu sa do! Vi e i ra cha mou seus jul ga do res
de ”eqüís si mos dou to res“ e, em se gui da, es cla re ceu,
para que eles não pen sas sem que fos se eqüi nos, que 
não fa la va de equus, mas de eqüi da de.

Aqui está o man da do de bus ca que foi para o
Ma ra nhão, não cita nome, não ti pi fi ca ne nhum cri me,
não re ve la o mo ti vo da bus ca.

Eu vejo o Se na dor Jef fer son Pé res, que é um
gran de ju ris ta, di zen do ”atos de san gria des ti na dos
ao re cur so do Fi nam“.

Mas o de le ga do Pa u lo de Tar so Go mes diz: ”vi -
mos bus car ouro“. É o sub cons ci en te que fala: fo ram
fo to gra far o di nhe i ro, fa zer a foto para ser dis tri bu í da à 
im pren sa, já que es ta vam há mu i to tem po es pi o nan-
do e gra van do. Tra ta va-se do mes mo de le ga do en car-
re ga do de des mon tar o dos siê Cay man.

E o Pro cu ra dor Má rio Lú cio Ave lar diz: ”O pro -
ces so en vol ven do a Lu nus nas ceu com a bus ca e
apre en são.“ Logo, não exis tia nada an tes. Foi fe i to
com esse ob je ti vo.

Sr. Jor ge Mu rad afir ma que re ce beu do a ção de
pré-campanha, por ela as su me toda e qual quer res -
pon sa bi li da de e por ela res pon de. Que a Jus ti ça apu -
re sua le ga li da de e tome suas de ci sões.

Não é no vi da de que as cam pa nhas po lí ti cas são
fe i tas de do a ções. O Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães con ta, como tes te mu nho – o que é gra ve, pois
de mons tra a que pon to ele es ta va de pon do com ab -
so lu ta sin ce ri da de –, so bre a me mó ria de seu gran de
fi lho, Luís Edu ar do Ma ga lhães, que viu, em 1 994, o
Se na dor Andra de Vi e i ra en tre gar R$5 mi lhões – hoje,
atu a li za do, R$1 0 mi lhões – como con tri bu i ção à
pré-cam pa nha do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, com a pre sen ça do can di da to. Aqui es tão as 
de cla ra ções fe i tas pelo Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães no Pro gra ma Bo ris Ca soy.

A úl ti ma cam pa nha ele i to ral do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so cus tou ofi ci al men te R$43
mi lhões, mas a Fo lha de S. Pa u lo di vul gou uma pla -
ni lha que re gis tra R$53 mi lhões.

Va mos à eta pa se guin te: quem exe cu tou tudo
isso? A Po lí cia Fe de ral, a quem está hi e rar qui ca men-
te su bor di na da esta ins ti tu i ção? Pela or dem, ao Su -
pe rin ten den te de Pal mas; de po is, ao seu Di re-
tor-Geral, ao Mi nis tro da Jus ti ça e, ao fi nal, na pon ta
da li nha, ao Pre si den te da Re pú bli ca.

Em ca sos como este, o man da do, ou seja lá o
que for, prin ci pal men te con tra um go ver na dor de
Esta do, o me nor ges to de pru dên cia con tra uma au to-
ri da de, com foro pri vi le gi a do, se ria man dar que fos se
exa mi na do pelo seu de par ta men to ju rí di co. Assim
pro ce deu o Mi nis tro Re nan Ca lhe i ros, quan do era Mi -
nis tro da Jus ti ça.

Quem nes te País, per gun to, não des con fia que
hou ve uma ação po lí ti ca com pro pó si to de ter mi na do?
E, no fim da ope ra ção, sur ge um es tra nho fax ao Pre -
si den te da Re pú bli ca, co mu ni can do o su ces so da
ope ra ção. E o nú me ro uti li za do foi o do fax par ti cu lar
do Pre si den te, nú me ro se cre to, pro te gi do pela Se gu-
ran ça do Pa lá cio do Pla nal to.

A di li gên cia dos po li ci a is que fo ram ao Ma ra-
nhão ti nham a fa cul da de de ter esse nú me ro – que,
no dia se guin te se gun do os jor na is, foi até tro ca do?
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Nes te mar de im pre ci sões, em que se es pa lham
as ver sões, fa la-se que é um in qué ri to que tra mi ta há
três anos. A per gun ta que se faz é a se guin te: por que
só ago ra, de po is que a Go ver na do ra do Ma ra nhão
su biu nas pes qui sas, essa di li gên cia foi fe i ta?

É di fí cil sus ten tar algo quan do se tra ta de uma
mon ta gem. Esse pro ces so não tem três anos, foi fe i to
re cen te men te. É de 2002, está aqui! Fe i to ex clu si va-
men te com essa fi na li da de. É um pro ces so au tô no-
mo: ”Bus ca e apre en são“; está aqui. E para es tar re cer
to dos nós e nos con si de rar mos idi o tas nes te País,
está es cri to:si gi lo so.

Si gi lo para pro te ger o va za men to, a ca lú nia, a
men ti ra, o des res pe i to à dig ni da de das pes so as, ex -
pos tas a to das as ver sões, que po dem ser cir cu la das,
qua is quer que se jam, e pu bli ca das.

A Po lí cia – o apa ra to do Esta do –, des sa ma ne i-
ra, foi trans for ma da em po lí cia po lí ti ca. Não há como
se ra ci o ci nar de ou tra ma ne i ra.

No Zim ba we, o Pre si den te Ro ber to Mu ga be,
ago ra, aca ba de ga nhar a ele i ção. Con fi nou os dois
can di da tos de Opo si ção e ven ceu. Mas a União Eu ro-
péia não ace i tou o re sul ta do e con tes tou a ele i ção. Na 
Co lôm bia, se qües trou-se tam bém uma can di da ta.
Está lá a po bre mu lher, se qües tra da, até hoje! No Mé -
xi co, che ga ram a ma tar um can di da to, o Sr. Co ló sio, e
as sas si na ram o seu pos sí vel subs ti tu to, que era o
Ruiz Mas si eu, por que eles po de ri am ven cer.

Tudo vale nes se sub mun do da po dri dão das li -
ber da des vi o la das. Tudo pode acon te cer! Por tan to,
de ve mos fi car aler ta dos para es ses fa tos. Como diz
um pro vér bio chi nês, ”uma gran de ca mi nha da co me-
ça no pri me i ro pas so“.

Atrás, os de dos es con di dos, os fin gi men tos, a
des fa ça tez das ne ga ti vas, que não ca bem no for ma-
lis mo com que ten tam es con der pla nos e ob je ti vos.

A data, a hora e a vez fo ram es co lhi dos: uma
sex ta-feira, fim de tar de, sem pos si bi li da de de uma
pro vi dên cia rá pi da pe ran te os tri bu na is. To dos sa bi am
qual era o tri bu nal com pe ten te para jul gar a Go ver na-
do ra. Numa sex ta-feira, numa cor re la ção com uma re -
vis ta se ma nal que ti nha até out do ors pro gra ma dos e
pu bli ca dos; com re pór te res lá, acom pa nhan do tudo.

E aqui está: si gi lo so!
Esses mé to dos, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res

– não es tou tra tan do ape nas da si tu a ção em ques tão,
– não po dem ser uti li za dos. É meu de ver como ho-
mem pú bli co di zê-lo. Isso man cha o País. Não fica
bem ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que que isso ocor-
ra du ran te o seu Go ver no.

Não cen su ro a re vis ta. Ela tem in te res se em dar
fu ros e no ti ci ar. Cen su ro aque les que pre pa ra ram
essa ação, vi o lan do a lei e os di re i tos fun da men ta is,
pois não é a lei que se bus ca cum prir. É o es cân da lo
para ca lu ni ar.

De que adi an ta di zer a Cons ti tu i ção que to dos
te mos di re i to à de fe sa, que nin guém é cul pa do se não
de po is de jul ga do pela Jus ti ça em pro ce di men tos le -
ga is e nor ma is? O que adi an ta? É um Tex to mor to!

O apa ra to do Esta do es pa lha, sem de fe sa,
como acon te ceu, ver sões, do cu men tos e ca lú ni as. É
as sim que fun ci o na vam os an ti gos DOPs e Ges ta po.
To das as po lí ci as po lí ti cas fun ci o nam des sa ma ne i ra.
E o pior é que hoje, nes te tem po de co mu ni ca ção, em
tem po real, a ima gem fica da ni fi ca da sem ne nhu ma
re mis são, e é im pos sí vel que al guém se de fen da.
Uma vez sol ta a ca lú nia, nada pode re cu pe rar a ver -
da de. Nada! Fica sem pre al gu ma co i sa no ar.

O Pa dre Vi e i ra fa la va so bre a ca lú nia, que são
como pe nas de aves, que a gen te des pe na e sol ta no
ven to; de po is, vai-se re co lhê-las. É im pos sí vel re co-
lhê-las to das.

Mas Be a u mar cha is tem uma pá gi na so bre a ca -
lú nia ex tra or di na ri a men te bela. Bela e ter rí vel, bela na 
ma ne i ra que é es cri ta, mas ter rí vel so bre os sen ti-
men tos hu ma nos. E ter mi na di zen do que a ca lú nia é o
mais exe crá vel de to dos os cri mes. Por quê? Por que
ele jus ta men te pro í be o di re i to mais fun da men tal da
pes soa hu ma na, que é o de pro var a sua ino cên cia.
Fica im pos si bi li ta do de pro var a sua ino cên cia.

É um tex to de há al gum tem po, mas não é ve lho.
O que vejo, Srs. Se na do res, no Bra sil de hoje, são

es ses fa tos, que cito por ne ces si da de de ar gu men tar o
que vou aler tar ao País, aos Srs. Se na do res e ao pró -
prio Go ver no: o que vejo no Bra sil de hoje – os se nho res
es tão ven do aqui den tro; nós, os po lí ti cos, so mos os pri -
me i ros a no tar – é o medo dos dos siês, das es cu tas, da
es pi o na gem da vida pri va da das pes so as. Cada um que 
aqui está ouve: ”Olha, cu i da do, vai acon te cer al gu ma
co i sa. Tome cu i da do, es tão pre pa ran do isso“.

Um ami go meu, di plo ma ta es tran ge i ro, me dis se
há qua tro dias: ”Como mu dou o cli ma no Bra sil ra pi da-
men te; está mu i to pa re ci do com o que tes te mu nhei no
Peru, no Go ver no Fu ji mo ri“. E para per ple xi da de de
to dos nós, esse cli ma está ago ra cri a do em um Go-
ver no co man da do por pes so as com uma bi o gra fia de
luta con tra o ar bí trio. Mas há um fato cuja re cor rên cia
im pres si o na e in tri ga. É que toda re fe rên cia a esse
es ti lo ca rac te rís ti co de es pi o na gem e dos siês nas ce
no Mi nis té rio da Sa ú de, en tão sob a res pon sa bi li da de
do Mi nis tro José Ser ra.
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Há um ano, a re vis taCar ta Ca pi tal pu bli cou a
re por ta gem ”Espi o na gem, Dos siê e a His tó ria“, que
fala de um pla no so bre a su ces são bra si le i ra. É bom
que os se nho res a re le i am, por que, se exa mi nar mos,
ve mos que tudo isso acon te ceu e vem se des do bran-
do até hoje.

Diz a re vis ta: ”.. no Mi nis té rio da Sa ú de se te ria
pro du zi do um con jun to de in for ma ções so bre ati vi da des
de Pa u lo Re na to“, en tão um can di da to que que ria ser
can di da to. ”Infor ma ções ex plo si vas, pois in di ca ri am
uma das tri lhas mon ta das pelo gru po em sua es ca la da
rumo ao po der. Ain da se gun do a his tó ria do dos siê, este 
te ria sido mon ta do no Mi nis té rio da Sa ú de; mais pre ci-
sa men te na Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria,
onde fun ci o na ria um sis te ma de es pi o na gem... Eram
sete os agen tes, in clu í dos um do ex-SNI e da SAE (hoje
Abin) e um ex-Che fe da Inte li gên cia da Po lí cia Fe de ral
no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so“. E dá os de -
ta lhes. Está aqui, na Car ta Ca pi tal, há um ano.

A im pren sa, em qua se sua to ta li da de, pu bli ca
que o mes mo gru po está co nec ta do para es sas ações 
po lí ti cas na Po lí cia Fe de ral e no Mi nis té rio Pú bli co, ci -
tan do um De le ga do de Po lí cia que é Su pe rin ten den te
no Rio de Ja ne i ro e um Sub pro cu ra dor da Re pú bli ca.
É o que diz a Fo lha de S.Pa u lo, não eu.

Leio a re por ta gem:

De le ga do e Pro cu ra dor li ga dos a Ser ra
atu am em in ves ti ga ções.

O pre si den ciá vel tu ca no, Se na dor José 
Ser ra (SP), con se guiu re u nir sob as asas de 
ali a dos as duas prin ci pa is in ves ti ga ções em
cur so que po dem im plo dir a cam pa nha de
seus ad ver sá ri os. São eles o Sub pro cu ra dor
da Re pú bli ca José Ro ber to San to ro e o De -
le ga do de Po lí cia Fe de ral Mar ce lo Ita gi ba.

Con ti nuo len do:

Em vi a gem a Pal mas (To can tins), há
duas se ma nas, o Sub pro cu ra dor San to ro
co or de nou in for mal men te o pe di do de bus ca
e apre en são de do cu men tos no es cri tó rio
da pré-candidata pe fe lis ta e go ver na do ra do 
Ma ra nhão, Ro se a na Sar ney. Tro cou idéi as
com o pro cu ra dor Má rio Lú cio Ave lar, que
foi o au tor do pe di do, e ori en tou a es tra té gia
a ser ado ta da.

José Ro ber to San to ro e Mar ce lo Ita gi-
ba fa zem par te da tro pa de cho que de Ser ra
no apa ra to po li ci al e de in ves ti ga ção. Os
dois já es ti ve ram jun tos an tes.

É a Fo lha de S.Pa u lo quem diz isso, Srs. Se na do-
res, não eu. Po de ria até pa re cer que era um pai fe ri do.

Con ti nua a Fo lha:

Ex-assessor es pe ci al de Ser ra no Mi-
nis té rio da Sa ú de, nos dois anos an te ri o res,
o De le ga do Ita gi ba ha via de mons tra do gran -
de de sen vol tu ra no exer cí cio de suas fun-
ções. No dia 9 de mar ço de 1 999, por exem -
plo, re pre sen tou o en tão mi nis tro numa re u-
nião com a di re to ria da Abi far ma (Asso ci a-
ção Bra si le i ra da Indús tria Far ma cêu ti ca).

Foi pro por aos do nos e di ri gen tes de
la bo ra tó ri os bra si le i ros que in ves tis sem di-
nhe i ro numa en ti da de não-governamental a
ser cri a da para in ves ti gar e com ba ter a fal si-
fi ca ção de me di ca men tos. A pro pos ta foi
apro va da, se gun do ata da re u nião.

Na que le tem po, do no ti ciá rio da re vis taCar ta
Ca pi tal, a Go ver na do ra do Ma ra nhão não era can di-
da ta. Os con cor ren tes eram Pe dro Ma lan, Tas so Je -
re is sa ti e Pa u lo Re na to. O pri me i ro ex plo diu pelo
veto po lí ti co; foi mu i to fá cil. Ela bo rou-se um dos siê
con tra o Mi nis tro Pa u lo Re na to, que, fe ri do – e como 
o foi –, pre ci sou sair da dis pu ta. Tas so Je re is sa ti
tam bém foi ob je to de ou tro dos siê, que cir cu la em
re da ções, com in for ma ções con tra ele, que se ria
usa do caso re sis tis se ou per sis tis se em ser can di da-
to. Dis se mi na ram-se o medo e o mé to do.

A se rem ver da des as apa rên ci as, mon tou-se um
gru po es ta tal para ações po lí ti cas. Na Fo lha de S.Pa u lo,
a jor na lis ta Mô ni ca Ber ga mo, sem con tes ta ção, pu bli ca:

Uma das pri me i ras ati tu des do Pro cu ra dor
Má rio Lú cio Ave lar, do To can tins, ao co lo car as
mãos na do cu men ta ção apre en di da, foi dis pa-
rar te le fo ne mas para o Pro cu ra dor San to ro,
con si de ra do o mais pró xi mo do can di da to Ser -
ra.

E con clui Mô ni ca Ber ga mo:

Gen te, que rem di zer que isso é do Ser -
ra? Então es cre ve: sou o pro cu ra dor do Ser ra.

Essa man che te foi pu bli ca da, e nin guém a des-
men tiu. Ela tem isso de cla ra do. Cer ta men te, ne nhum jor -
na lis ta, de pos se de uma de cla ra ção tão gra ve, de i xa ria
de ter dito ao in ter lo cu tor que suas de cla ra ções es ta vam
sen do da das a um jor nal com res pon sa bi li da de.

Na sa ú de, o Mi nis tro José Ser ra mul ti pli cou gas tos
com a em pre sa do ex-Che fe de Te le co mu ni ca ções Ele -
trô ni cas do SNI e pro fes sor da Po lí cia Fe de ral. La men to
essa vo ca ção, por que ja ma is pen sei que ela ti ves se. A
Fen ce tem con tra tos hoje de R$1 .870 mi lhão, 6 ve zes
mais do que no ano pas sa do e mu i tas ve zes ma i or que
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os con tra tos para pro te ger os te le fo nes de 33 mi nis tros
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

Assim, o Mi nis té rio da Sa ú de – que, to dos sa be-
mos, tem a fi na li da de de cu i dar da sa ú de – de di ca-se
tam bém a pro ble mas de in te li gên cia e es pi o na gem.
”Estra nhas re la ções com o mun do dos ara pon gas“ e
”Na sa ú de, Ser ra mul ti pli cou gas tos com em pre sa de
ex-agente do SNI“ são man che tes do Cor re io Bra zi li-
en se. A re vis taIsto É des ta se ma na anun cia: ”Gram -
pos, chan ta gem e ba i xa ri as“. Esse é o cli ma em que
foi trans for ma da a su ces são pre si den ci al no Bra sil.

São tan tas as co ne xões, as evi dên ci as e as pis -
tas que não há como es con der a li ga ção dos atos da
Go ver na do ra do Ma ra nhão à su ces são, que que rem
trans for mar nes se va le-tudo. Sou eu quem está afir -
man do isso? Não, Se nho res Se na do res. É uma una -
ni mi da de no País.

O Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho de cla ra: ”É
es tra nho que a im pres são di gi tal do can di da to do
PSDB es te ja tão pre sen te na de nún cia e na ação.“

Dis se Ciro Go mes: ”Se há uma acu sa ção, ela deve
ser pú bli ca. Sem pre que a po lí cia sai da de le ga cia para
agir so bre um can di da to, é bom pôr as bar bas de mo lho.“

Lula: ”Tudo pode ter acon te ci do, mas o caso de ve ria
ter sido apu ra do an tes de Ro se a na se tor nar can di da ta.“

Bri zo la: ”Du vi do que o Pre si den te não sou bes se.“
Je re is sa ti: ”Um ges to de bru ta li da de (...), inad mis sí vel.“

Jâ nio de Fre i tas: ”O uso das en gre na gens do
po der está mais de sa bri do e in ten so do que ja ma is.
Se no co me ço é as sim, de po is não será me nos in con-
di zen te com os di re i tos e a le ga li da de que tan to têm
cus ta do a este país.“ Jor na lis ta Jâ nio de Fre i tas, que
tem a res pon sa bi li da de de uma lon ga mi li tân cia em
de fe sa de di re i tos nes te País.

E José Ge no í no: ”Qu a se nin guém mais du vi da – 
ad ver sá rio, leal – de que a go ver na do ra foi ví ti ma de
es pi o na gem e ma ni pu la ção po lí ti ca e ele i to ral no epi -
só dio da in va são da em pre sa Lu nus“.

Srªs e Srs. Se na do res, a Po lí cia Fe de ral é uma
ins ti tu i ção de ser vi ços pres ta dos ao País. Te nho gran -
de ad mi ra ção por ela e lá te nho bons e ve lhos ami gos.
É for ma da de ho mens de bem, cujo exem plo ma i or te -
mos aqui nes ta Casa: o nos so Se na dor Ro meu Tuma.
Ago ra mes mo, o Pre si den te da Fe de ra ção Na ci o nal
dos Po li ci a is Fe de ra is, Fran cis co Ga ris to, pe diu in ves-
ti ga ção ao Di re tor-Ge ral da Po lí cia e afir mou: ”O po li-
ci al deve se pa u tar pela le gis la ção vi gen te, não pode
se de i xar le var por in te res ses po lí ti cos.“ Está aqui.

Srªs e Srs. Se na do res, não te nho peso na cons-
ciên cia de não ter dito isso, por que le vei a ocor rên cia
des se cli ma ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
co mu ni can do-lhe o que ocor ria, por que Sua Exce lên cia

tem de ve res in de cli ná ve is e res pon sa bi li da des in-
trans fe rí ve is.

Seu ju ra men to fe i to pe ran te o Con gres so foi
este que está na Cons ti tu i ção: ”…man ter, de fen der e
cum prir a Cons ti tu i ção, ob ser var as leis, pro mo ver o
bem ge ral do povo bra si le i ro, sus ten tar a união, a in te-
gri da de e a in de pen dên cia do Bra sil.“

É um ju ra men to so le ne, mas quem já foi Pre si-
den te e fez esse ju ra men to sabe o peso que há den tro
da gen te quan do se es ten de a mão para ju rá-lo.

Achei que de via ad ver ti-lo para evi tar que o apa -
ra to es ta tal fu gis se de con tro le. Meu ges to era de co -
la bo ra ção, era um ges to de quem con fi a va.

Ge tú lio Var gas não man dou ma tar o Ma jor Ru -
bem Vaz, na To ne le ros. Mas Afon so Ari nos, em fa mo-
so dis cur so, dis se do peso da res pon sa bi li da de pre si-
den ci al so bre o apa ra to do Esta do e seus áu li cos, que 
têm que fi car sob con tro le.

Fa lei ao Pre si den te de de nún ci as que me che -
ga ram. Agen tes da Abin ti nham-se des lo ca do para o
Ma ra nhão, Pi a uí e Pará, para de vas sar nos sas vi das,
de mi nha fa mí lia, de meus ami gos!

O Pre si den te li gou-me di zen do que ha via te le fo-
na do ao Ge ne ral Car do so e que ele iria me pro cu rar.
O Ge ne ral re al men te me te le fo nou e ago ra, dias
atrás, fez-me uma car ta.

Eu nun ca du vi dei do Ge ne ral Car do so. Mas o
nome da Abin foi usa do. Re por tei-lhe  eu ao Ge ne ral
Car do so , já pro cu ran do pro te ger o País des se jogo,
dan do-lhe co nhe ci men to des ses fa tos. Dis se-lhe que
agen tes que sem pre tra ba lha ram na área de in for ma-
ção do an ti go SNI, não des mo bi li za dos e não afas ta-
dos da ati vi da de, ha vi am sido con tra ta dos pelo De pu-
ta do Már cio For tes para uma de vas sa na vida da Go -
ver na do ra do Ma ra nhão, para acom pa nhar suas vi a-
gens, fo to gra fá-la e gra var suas con ver sas. O Ge ne ral
Car do so me res pon deu, quan do lhe dis se des sa se -
gun da de nún cia: ”Isso é pos sí vel acon te cer!“

Se eu não es ti ver fa lan do a ver da de, que ele pu -
bli que essa gra va ção. Cre io que a Se cre ta ria de Se gu-
ran ça Na ci o nal deve ter to dos os te le fo ne mas gra va-
dos, até por se gu ran ça das pes so as que ali tra ba lham.

Mas não me li mi tei so men te a isso! Pedi ao Se -
na dor Lo bão que tam bém fi zes se che gar os fa tos ao
Pre si den te, por que eu que ria sen si bi li zá-lo. Eu não ti -
nha ne nhum mo ti vo para não ter apre ço ao Pre si den-
te e con fi an ça nele. Tam bém pedi ao Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, Pre si den te do Par ti do, que dis ses se
isso ao Pre si den te  e ele dis se.

E, no dia do acon te ci men to, eu, na su po si ção de 
uma re la ção leal com o Pre si den te, te le fo nei-lhe não
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para pe dir al gu ma co i sa, mas para ape nas con fir mar
os meus te mo res pas sa dos.

– Pre si den te, lem bra-se da nos sa con ver sa?
Não de i xe cons pur car o seu go ver no! Veja o que está
acon te cen do no Ma ra nhão!

Res pon deu-me ele: – Eu nada sa bia.
E eu não ha via lhe per gun ta do. Não lhe ha via

co bra do se sa bia ou não sa bia. Mas dis se-lhe:
– Nem o Mi nis tro da Jus ti ça sa bia, Pre si den te?
Res pon deu-me: – Não, e, se ele sou bes se e não

me avi sas se, eu o de mi ti ria hoje.
Peço tam bém que – caso se jam gra va dos os te -

le fo ne mas na Pre si dên cia , se não es tou fa lan do a
ver da de, que se pu bli que se o Pre si den te não me dis -
se que de mi ti ria hoje o Mi nis tro da Jus ti ça.

Mas, à no i te – ve jam como a gen te se de cep ci o-
na! –, ligo a te le vi são, e o Mi nis tro Aloy sio Nu nes ga -
ba va-se de ter au to ri za do a di li gên cia, de ter dado as
or dens!

Em se gui da, per ple xo e de cep ci o na do, li a de -
cla ra ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que: ”Esta é
uma tem pes ta de em copo d’água.“

”Esta é uma tem pes ta de em copo d’água“. Foi
uma de cla ra ção in fe liz, por que não foi essa a re a ção
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que no caso Chi co Lo -
pes, quan do se fa lou em fa vo re ci men to pes so al no
caso Mar ka/Fon te Cin dam, fez-se uma di li gên cia em
sua casa e en con trou-se um bi lhe te com o de pó si to
de US$1 ,6 mi lhão no ex te ri or.

O que dis se o Pre si den te na que la épo ca?  o que
eu es pe ra va que ele ti ves se dito na que le dia. Dis se da 
sua in dig na ção, afir man do o se guin te ao Jor nal do
Bra sil: ”Não vejo ne nhu ma ra zão, nada que jus ti fi que
o que acon te ceu, nada re al men te. Qu e ro que a opi -
nião pú bli ca bra si le i ra re pu die a vol ta do ar bí trio no
Bra sil. Isto não tem sen ti do… Lu tei mu i to con tra o re -
gi me ar bi trá rio, fui ví ti ma dele. Acho que é pre ci so res -
pe i tar o es ta do de di re i to.“

Foi a re a ção do Pre si den te  le gí ti ma, cer ta e cor -
re ta na que le mo men to. E ago ra: ”Tem pes ta de em
copo d’água!“

Na ope ra ção na casa do Sr. Fran cis co Lo pes,
além do re gis tro da con ta do equi va len te a R$3,8 mi -
lhões, tam bém foi en con tra do di nhe i ro. São pa la vras
mi nhas? Não. São pa la vras do jor nalO Esta do de
S.Pa u lo. ”Ape sar de os po li ci a is te rem con ta do as no -
tas – diz o con ce i tu a do jor nal , o di nhe i ro não foi re co-
lhi do.“ Nem, mu i to me nos, fo to gra fa do.

Ago ra, vou re pe tir por que é uma con si de ra ção
que deve ser re pe ti da. O Pre si den te res pon de que o
que fi ze ram com a Go ver na do ra do Ma ra nhão é ”tem -
pes ta de em copo d’água“!

Será o caso do Ma ra nhão a co i sa mais ur gen te
des te País, em ter mos de in qué ri tos? Onde está, por
exem plo, o in qué ri to do Mi nis té rio da Sa ú de so bre o
lo bis ta Paes dos San tos, so bre a sus pe i ta so bre o Sr.
Du ar te de que re ce beu quan ti as com pro va das em
sua con ta, para a li be ra ção de mar cas de re mé di os?
Ba i xou-se uma cor ti na de si lên cio so bre o as sun to, e
o in qué ri to está pa ra do.

Qu e ro tam bém di zer uma pa la vra so bre o Mi nis-
tro da Jus ti ça, elo das res pon sa bi li da des hi e rár qui cas
pre vis to na pró pria Cons ti tu i ção. Para que se veja o
es ti lo des sas co i sas, ve jam-se as pes so as. O atu al
mi nis tro é um ho mem de bi o gra fia for te. Tem de mons-
tra do co ra gem em sua vida. Já par ti ci pou de ope ra-
ções bem mais com ple xas do que in va dir um es cri tó-
rio de uma can di da ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Não é so men te o pas sa do do Mi nis tro da Jus ti ça
que mos tra esse seu tem pe ra men to. O jor na lis ta Fer -
nan do Mo ra is con tou em Últi mo Se gun do, jor nal da
Inter net, epi só dio ocor ri do no ae ro por to de Cum bi ca
ao tem po em que o Sr. Aloy sio Nu nes era Vice-Go ver-
na dor de São Pa u lo. O jor na lis ta Pa u lo Fran cis fez
uma brin ca de i ra com ele, e ele res pon deu com pa la-
vras de ba i xís si mo ca lão, pro me ten do-lhe es pan cá-lo.
Não sou eu que digo, está aqui a com pro va ção.

Da mes ma for ma, acon te ceu uma co i sa que tam-
bém não or gu lha o Bra sil, den tro do Pa lá cio da Alvo ra-
da, na fren te do Pre si den te da Re pú bli ca. O Mi nis tro da 
Jus ti ça – está aqui na re vis taIstoÉ – tam bém ame a-
çou es pan car e ma tar o Go ver na dor do Ce a rá.

Não dá tran qüi li da de a nin guém que um ho mem
com esse tem pe ra men to seja o guar dião das li ber da-
des pú bli cas, das leis e da Cons ti tu i ção.

Cito o Mi nis tro Re nan Ca lhe i ros, que, de po is da
ope ra ção Chi co Lo pes, ba i xou uma or dem pro i bin do
a po lí cia a fa zer di li gên ci as des se tipo que ti nham sido 
fe i tas no Rio de Ja ne i ro.

Per gun tam-me os se nho res: ”E o se nhor, quan do
Pre si den te da Re pú bli ca, como se con du zia nes ses epi -
só di os?“ Cito exem plos. Em São Pa u lo, foi aber to, quan -
do eu era Pre si den te, um in qué ri to na Co si pa, Com pa-
nhia Si de rúr gi ca Pa u lis ta, em que se pro cu rou en vol ver o
en tão Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so e al guns ou -
tros po lí ti cos, por que te ri am in di ca do di re to res da com -
pa nhia que ti nham fe i to co i sas in de vi das du ran te a ges -
tão que lá es ta vam in ves ti dos. Cha mei o en tão Di re tor da
Po lí cia Fe de ral, hoje Se na dor Ro meu Tuma – peço o seu 
tes te mu nho – e dis se-lhe que não per mi tis se ja ma is que
se po li ti zas se, em São Pa u lo, esse in qué ri to nem que se
res pon sa bi li zas se al guém sem que o as sun to es ti ves se
de vi da men te guar ne ci do de to das as pre ca u ções e sem
que fos sem as se gu ra dos to dos os di re i tos.
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E lem brem que o en tão Se na dor Fer nan do Hen -
ri que Car do so era um dos que mais ata ca vam a mi -
nha pes soa na que le tem po.

Qu an do as su mi o man da to de Se na dor, em
1 991, eu não ti nha es tre i tas re la ções com o Se na dor
Fer nan do Hen ri que, mas de po is pas sa mos a ter re la-
ções cor di a is e de po is es tre i tas re la ções nes te ple ná-
rio. Logo no iní cio des sas pri me i ras se ma nas des se
nos so re la ci o na men to, o hoje Pre si den te, Fer nan do
Hen ri que, meu co le ga Se na dor, pe diu-me aqui no
ple ná rio: ”Pre si den te, pe ço-lhe uma de cla ra ção em
car ta so bre aque le as sun to da Co si pa“, por que o Go -
ver na dor Qu ér cia es ta va pro cu ran do le van tá-lo. Pe-
diu-me que eu dis ses se que nada ti nha de pen den te
em re la ção ao caso e nem em re la ção a ele. Então,
en vi ei-lhe uma car ta nos ter mos em que me pe diu.

É as sim que sou.
Há ou tro exem plo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -

na do res. Em 1 997, para in ti mi dar o Sr. Luís Iná cio
Lula da Sil va, for jou-se con tra ele um in qué ri to. Sem -
pre fui ad ver sá rio do Lula. Com ele, nun ca man ti ve re -
la ções pes so a is, se não de res pe i to. Ape nas por mi -
nha cons ciên cia, com a mi nha res pon sa bi li da de, es -
cre vi, em 13 de ju nho de 1 997, naFo lha de S. Pa u lo,
ar ti go in ti tu la do ”A Lula o que é de Lula:

O país tem que apren der a pre ser var
os seus ho mens pú bli cos na qui lo que têm de 
mais exem plar, que é sua vida. Não se tra ta
de dar car ta de imu ni da de a nin guém, mas
não se pode, só por que o Lula é um lí der de
es quer da, apro ve i tar-se de sua no to ri e da de
para, à cus ta dela, cri ar um es cân da lo.

Mi nha con du ta nes ses epi só di os não se en cer rou
com esse fato, Sr. Pre si den te. Qu an do o em pre sá rio
Abí lio Di niz foi se qües tra do – eu era Pre si den te em
1 989 –, qui se ram en vol ver o PT como res pon sá vel por
aque la ação cri mi no sa, vis to que a po lí cia de São Pa u lo
sus ten ta va o ca rá ter po lí ti co do cri me e até se co lo ca-
ram sím bo los de cam pa nha. Cha mei o en tão Mi nis tro
da Jus ti ça, Sa u lo Ra mos, para que a Po lí cia Fe de ral,
por se rem es tran ge i ros os se qües tra do res e por que a
Inter pol ha via sido aci o na da – o Se na dor Ro meu Tuma
pode tes te mu nhar –, não en vol ves se o PT ape nas por
su po si ções. O Mi nis tro Sa u lo Ra mos cha mou Ro meu
Tuma e de ter mi nou que não se po li ti zas se o as sun to.
Está va mos há pou cos dias da ele i ção pre si den ci al, e
nin guém iria des vin cu lar esse fato de uma ação po lí ti ca.
Não per mi ti, nem o Mi nis tro Sa u lo Ra mos o fez, pois o
Esta do não pode, nun ca, agir por mo ti va ção po lí ti ca.

Sou as sim. Essa sem pre foi a mi nha ma ne i ra de
ser.

Não de ve mos nos es que cer quan tos mi lhões de 
pes so as fo ram le va das ao for no cre ma tó rio e às va las
da Si bé ria por in ves ti ga ções, in qué ri tos e pa pe lu chos.
Por um man da do, foi Olga Be ná rio le va da das mas -
mor ras do Esta do Novo para um cam po de con cen tra-
ção. Pro ces sos, in qué ri tos e con de na ções po lí ti cas
for ja das fo ram sem pre mé to dos de in ti mi da ção e li -
qui da ção de ad ver sá ri os – mé to dos ul tra pas sa dos na 
his tó ria da hu ma ni da de. O Bra sil não pode ter in qué ri-
tos se cre tos para pro vo car o medo, o ter ro ris mo mo -
ral, que con ti nu am exis tin do nas ame a ças que nos fa -
zem, nas no tí ci as que nos che gam, nas mon ta gens
que se pro ces sam. É este o es ta do de mo crá ti co que
que re mos no Bra sil?

Os po li ci a is que in va di ram a Fo lha de S.Pa u lo
em 1 991 tam bém es ta vam mu ni dos de man da do ju di-
ci al, de do cu men tos, de au to ri za ções. Apre en de ram
do cu men tos co ti di a nos nor ma is e os apre sen ta ram
como cri mi no sos.

Não es tou aqui para de fen der a can di da tu ra de
mi nha fi lha. Por ela, não es ta ria na tri bu na, tão ve e-
men tes fo ram os ape los que me fez para não me me ter
nes se as sun to de po is dos gra ves pro ble mas de sa ú de
que en fren tei nes te e no ano pas sa do. Mas, mo vi do
pelo meu de ver, com sa cri fí cio, falo nes te ple ná rio. E
to dos que me co nhe cem sa bem que es tou de cer to
modo mal tra tan do a mi nha per so na li da de. Falo, en tão,
para que não se de i xe man char a ima gem do País.

Que se diga a qual quer ci da dão do que é acu sa-
do; que ti pi fi quem o seu cri me; que lhe as se gu rem o di -
re i to de de fe sa; que se con de ne quem ti ver cul pa, mas
que se não in vo quem nem fa çam si mu la cros mas ca ra-
dos sob a capa de for ma li da des. Que se diga: ”os cri -
mes da Go ver na do ra do Ma ra nhão são es ses, es ses e 
es ses“; ”os cri mes do Sr. José Ser ra são es ses, es ses
e es ses“. Que se es pe ci fi quem os cri mes de qual quer
ci da dão, mas que não se usem es ses mé to dos. Que se 
res pe i tem os di re i tos in di vi du a is e as ga ran ti as cons ti-
tu ci o na is e que não se use o apa ra do do Esta do para
ações que de ni gram re pu ta ções.

O Go ver no pe diu ao re la tor da ONU – cha ma do
ao País para ve ri fi car os ín di ces so bre o pro ces so de
ali men ta ção – que não fos se ao Ma ra nhão, de vi do
aos nos sos ín di ces. Ele che gou de po is de ocor ri dos
es ses fa tos e veio a con vi te do Go ver no bra si le i ro,
que re la ci o nou os Esta dos a se rem vi si ta dos. Na que-
le tem po, o re la tor da ONU iria ao Ma ra nhão, por que
era in te res se do Go ver no – já que ha via o con vi te –
mos trar os ín di ces do Esta do, ten do em vis ta a cam -
pa nha po lí ti ca que se ria fe i ta. Mas ago ra o Go ver no
pede que o re la tor não vá ao Ma ra nhão.

S. Pre si den te, o Ma ra nhão para mim não é só ins -
pi ra ção. É vida, é sa u da de que não de i xa de doer um só
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dia, por que é um amor de ma is. Rui Bar bo sa di zia o
mes mo da Ba hia em seu pri me i ro e úl ti mo dis cur so nes -
ta Casa.

Ru ins são, in fe liz men te, os ín di ces do Bra sil.
Não é o Ma ra nhão o vi lão do Bra sil. O ín di ce de de si-
gual da de do Bra sil é ma i or que o do Ma ra nhão – no
Ma ra nhão, esse ín di ce é 0.575; no Bra sil, 0.595. Não
se ria o Ma ra nhão que fa ria o Bra sil fi car em si tu a ção
ruim du ran te a vi si ta do Sr. Zi e gler àque le Esta do.

Pou co sa be mos da Su a zi lân dia. Po dem os se -
nho res per gun tar: ”Se na dor José Sar ney, que re la ção
tem isso com o seu dis cur so?“ Su a zi lân dia é um pe -
que no país dor mi tó rio, per to da Áfri ca do Sul, onde
qua se toda a po pu la ção anda des cal ça. Da Ni ca rá-
gua sa be mos, por que se tra ta de um país pró xi mo. O
que têm a Su a zi lân dia, a Áfri ca do Sul e a Ni ca rá gua
em co mum com o Bra sil? Se gun do o re la tó rio do
Pnud, os qua tro úl ti mos pa í ses com ma i o res ín di ces
de de si gual da de so ci al no mun do são Su a zi lân dia,
Ni ca rá gua, Áfri ca do Sul e Bra sil. Então, não é o Ma -
ra nhão que en ver go nha os ín di ces bra si le i ros.

Mais do que nun ca o Bra sil pre ci sa fi car aci ma
de qual quer sus pe i ta, em to dos os es ca lões, so bre tu-
do dos ór gãos en car re ga dos de ze lar pela Cons ti tu i-
ção e pe los di re i tos da ci da da nia.

O País quer paz, nós to dos que re mos paz. Não
so men te aque la paz da au sên cia de guer ra, mas essa
paz do Esta do de Di re i to, que faz com que cada um
de nós pos sa vi ver em paz, aqui lo que Chur chill de fi-
nia de uma ma ne i ra tão sim ples: o que é uma de mo-
cra cia? É quan do, às 6 ho ras, a cam pa i nha da sua
casa toca, e você ja ma is pen sa que é a po lí cia, sabe
sem pre que é o pa de i ro. É isso que é a de mo cra cia.

Pre ci sa mos de paz. To dos sa bem do meu tem pe-
ra men to. Nun ca per se gui nin guém, não pesa em mi nha
cons ciên cia ter pas sa do por cima de nin guém. To dos
me co nhe cem e co nhe cem mi nha con du ta. Já fui jul ga-
do pelo povo bra si le i ro. Já es tou ve lho e, como dis se,
não es tou mais para agüen tar cer tas per ple xi da des.

Te nho cer te za da gran de con tri bu i ção que dei à
con so li da ção da de mo cra cia no Bra sil. Como Pre si-
den te e como ex-Pre si den te, nun ca fiz ou tra co i sa se -
não pro cu rar aju dar o go ver no, e, nes se sen ti do, o
País é tes te mu nha do meu com por ta men to; nun ca
pro cu rei es ta be le cer um de ba te, uma di ver gên cia em
re la ção ao Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so. Um ex-Pre si den te da Re pú bli ca ti nha
que se con du zir des sa ma ne i ra.

So fre a Go ver na do ra do Ma ra nhão uma per se gui-
ção po lí ti ca, pelo fato de ser can di da ta. Ela não pe diu
para ser can di da ta. Não era can di da ta, saiu can di da ta

por que co lo ca ram o seu nome na pes qui sa, e o povo
bra si le i ro le van tou-a nas pes qui sas. Ela está pa gan do
por essa de ci são do povo bra si le i ro. Não foi ela, co i ta di-
nha. Ela não teve essa am bi ção.

Va mos mar char para as ele i ções sem es ses
mé to dos, para res guar dar a ima gem na ci o nal, por-
que, se isso não ocor rer, so men te me res ta – e eu se -
rei um da que les a na tu ral men te fazê-lo –, na de fe sa
do pro ces so de mo crá ti co, ba ter às por tas da ONU, da 
OEA, do InterA cti on Coun cil, do qual faço par te, e
onde for ne ces sá rio, pe din do ob ser va do res para as
ele i ções bra si le i ras, a fim de as se gu rar a vi gi lân cia in -
ter na ci o nal da nos sa su ces são, so bre como o pro ces-
so de cor re, as pres sões, a le gis la ção e os mé to dos.
(Pal mas.)

Dói, den tro de cada um de nós, ter de pen sar
nes sas co i sas de re gres são do Bra sil. Estão acon te-
cen do co i sas que nos pre o cu pam. A de ci são do TSE
so bre co li ga ções cria um com pli ca dor novo, às vés -
pe ras da ele i ção, mu dan do as re gras do jogo, o que
con fun de. Le van tam-se sus pe i tas in jus tas que ja ma is
de ve ri am en vol ver a Jus ti ça Ele i to ral.

O Jor nal de De ba tes traz esta ma té ria: ”Urnas
ele trô ni cas: 2002 e a fra u de anun ci a da“ O Mi nis tro
Nel son Jo bim, se gun do o Cor re io Bra zi li en se, diz que
”há fal ta de con fi an ça por par te de al guns par ti dos, e
essa des con fi an ça pode com pro me ter a ele i ção“.
Acon te ce tam bém que a Abin é a úni ca de ten to ra da
cha ve crip to grá fi ca das ur nas e do sis te ma ele i to ral. E
a Abin deve es tar aci ma de qual quer sus pe i ta.

Enfim, há com pli ca do res que se in ter li gam.
Uma ele i ção não é fra u da da so men te nas ur nas.

O pro ces so pode co me çar fra u da do. Nos ca su ís mos,
na sus pe i ta so bre esse tipo de se gu ran ça ele trô ni ca,
na in ter ven ção do apa ra to do Esta do.

Como ocor reu em Wa ter ga te, as co i sas de i xa-
ram pe ga das. Os que fa zem es tas co i sas pen sam que 
po dem, que elas de sa pa re cem. Mas te nho cer te za de 
que, al gum dia, um jor na lis ta bra si le i ro vai des co brir
essa tra ma e fa zer um best-sel ler, como o pu bli ca do
nos Esta dos Uni dos e que con sa grou os re pór te res
do He rald Tri bu ne. E aí os res pon sá ve is não te rão
como re cor rer a ne ga ças. Nãoé pos sí vel que este
pro ces so, este mé to do, esta tra ma fi que ocul ta e seja
ape nas uma ”tem pes ta de em copo d’água“. 

Será as sim que se pen sa ser o fu tu ro go ver no?
O jor na lis ta Elio Gas pa ri ad ver tiu o País so bre o

”pe ri go da me xi ca ni za ção“.
E Otá vio Fri as Fi lho, com a au to ri da de da que le

edi to ri al de fen den do a de mo cra cia na pri me i ra pá gi na
na Fo lha de S.Pa u lo, es cre veu:
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O am bi en te po lí ti co está tur va do de in -
dí ci os de que a ope ra ção de ter mi na da pela
jus ti ça con tra a pré-can di da ta foi ape nas a
co ber tu ra le gal para ma no bra mais ocul ta e
sus pe i ta. A go ver na do ra foi alvo de uma
rede de es pi o na gem par ti cu lar, de nun ci a da
de an te mão, e que re sul tou num dos siê des -
ti na do a pre ju di cá-la.

Mas es ta mos di an te de algo pre o cu-
pan te. Tra ta-se do mais im pres si o nan te rolo
com pres sor já mon ta do na po lí ti ca re cen te.
Di nhe i ro, re cur sos po lí ti cos, mí dia, pres-
sões, ame a ças, tudo é usa do para fa vo re cer
o can di da to ofi ci al. De ta lhe im por tan te: está
sen do or ga ni za da uma es tru tu ra pa ra le la ao 
go ver no e a seu par ti do, algo sem pre ce-
den tes.

Faço ques tão de mos trar a fon te de tudo o que
eu digo aqui. 

Já ou tro dia, o Se cre tá rio do Te sou ro dos Esta -
dos Uni dos, o Sr. O’Neil, dis se, para nos sa la men ta-
ção, que os ver go nho sos ju ros al tos do Bra sil eram
de vi dos à cor rup ção.

Aque les que pra ti ca ram esta ope ra ção es tão
pen san do que sua ação foi bri lhan te, bri lhan tís si ma e
que irão dela go zar pelo res to da vida. Mas po dem
des co brir que es tão er ra dos se pen sa rem no mal que
fi ze ram ao Bra sil e ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que.

Esses mé to dos não po dem pros pe rar. O Pre si-
den te é o res pon sá vel pe ran te o País, a Cons ti tu i ção
e a His tó ria.

Se a Go ver na do ra do Ma ra nhão não fos se can di-
da ta – al guém tem dú vi da ou al gum idi o ta nes te País
pen sa ria di fe ren te? –, nada dis so exis ti ria. Se ela ace i-
tas se ser vice e não dis ses se que as mu lhe res po de ri-
am ser ver sa, isto é pre si den te, cer ta men te não es ta ria
amar gan do a ma ni pu la ção de ima gem cuja ori gem
está no apa ra to es ta tal, fon te das ver sões por onde va -
zam to dos os do cu men tos, in tri gas e acu sa ções.

No mo men to em que a in de pen dên cia ju di ciá ria
é agre ga da à in fluên cia do Exe cu ti vo, fi que sa ben do o 
Par la men to – falo isto olhan do para Rui Bar bo sa –, o
Par la men to não exis ti rá mais, por que a li ber da de não
mais exis te, por que não exis te equi lí brio de po de res.
Nas ce aí o ar bí trio. No prin cí pio, es sas co i sas de que
es ta mos fa lan do nos pa re cem me no res, olha mos um
pou co as sim acre di tan do que não são tão gra ves. Tal -
vez es te ja mos ven do fan tas mas ao meio-dia. Mas,
de po is, es sas co i sas vão cres cen do e, quan do nos
da mos con ta do que acon te ce, já es ta mos per di dos.

Sr. Pre si den te, tam bém está fe ri da a ima gem do
Bra sil no ex te ri or.The Eco no mist, a bí blia fi nan ce i ra do 

Pri me i ro Mun do, re la ta o que acon te ceu no Ma ra-
nhão. E aí há uma fra se, uma pe que na fra se, que é
ter rí vel para a nos sa ima gem in ter na ci o nal:She may
be right; em por tu guês, ”Ela pode es tar cer ta“. Cita
que a Go ver na do ra do Ma ra nhão diz que isso foi uma
ope ra ção ar ma da pelo Go ver no, pela po lí cia e pelo
can di da to José Ser ra. E a re vis taThe Eco no mist diz:
She may be right: ela pode es tar cer ta.

Então, já é fora do Bra sil que a nos sa ima gem
está man cha da com ope ra ção des se tipo. Como eu
dis se, es sas co i sas co me çam as sim.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Se na dor
Jef fer son Pé res, eu pe di ria, por que não con ce di aos
de ma is co le gas, que não me apar te as se. Se ria mu i to
hon ro so, re al men te, mas peço a V. Exª que use um
pou co do Re gi men to, nas ex pli ca ções pes so a is que
pos sa fa zer, por que sei que o apar te de V. Exª hon ra-
ria mu i to o meu dis cur so.

Qu e ro ter mi nar lem bran do o Pas tor Ni e mol ler,
um dos lí de res da re sis tên cia pro tes tan te con tra o
na zis mo. Este tex to, mu i tas ve zes, é atri bu í do a Ber-
tolt Brecht, que tam bém não ne gou que fos se dele.
Diz:

Qu an do vi e ram bus car os co mu nis tas,
eu não dis se nada;
eu não era co mu nis ta.
Qu an do vi e ram bus car os ju de us,
eu não dis se nada;
eu não era ju deu.
Qu an do vi e ram bus car os ca tó li cos,
eu não dis se nada;
eu não era ca tó li co.
Então vi e ram me pren der,
e não ha via mais nin guém para pro tes-

tar.
Peço que me di tem, se nho res po lí ti cos, a im-

pren sa e povo bra si le i ro.
Mu i to obri ga do. (Pal mas.)

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR JOSÉ SARNEY

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, são mu i tas as ver sões so -
bre o que vou di zer. Umas, que ve nho ape nas de fen der
mi nha fi lha; ou tras, que ve nho des ti lar um sen ti men to de
ira e vin gan ça con tra o Pre si den te da Re pú bli ca; ou tras,
que ve nho en trar no lodo de in va dir a vida das pes so as.
Não sou res pon sá vel por ne nhu ma des sas ver sões. Não

02610 Qu in ta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

MARÇO 2002198    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



te nho mais ida de para mu dar. O Bra sil co nhe ce meu
tem pe ra men to.

Ve nho cum prir meu de ver de ho mem de es ta do
res pon sá vel pela tran si ção para a de mo cra cia. Falo
na con di ção de ex-Pre si den te.

Espe rei que os úl ti mos anos da mi nha vida fos -
sem de di ca dos à li te ra tu ra, dis tan ci a do da luta par ti-
dá ria, sem per der a se re ni da de na ava li a ção das in -
dig ni da des.

As con ver sas pri va das en tre ho mens pú bli cos
de vem ser res pe i ta das. Não es tou que bran do esta re -
gra ao re cor dar que dis se ao Pre si den te da Re pú bli-
ca, em vi si ta que me fez:

– Pre si den te, o Se nhor des fru ta de pres tí gio in -
ter na ci o nal e do res pe i to de to dos nós. Não per mi ta
que seu go ver no seja cons pur ca do nes te pro ces so
da su ces são. Asse gu re que o jogo de mo crá ti co pos sa
flu ir sem ma no bras su jas. As su ces sões apa i xo nam e
mu i tas ve zes des tro em ho mens pú bli cos.

– Ve ja mos o exem plo de Ni xon, Wa ter ga te, jus -
ta men te por que pro cu ra vam der ro tar o ad ver sá rio por
mé to dos amo ra is. Der ro tou-se. Mas man chou-se Ni -
xon pe ran te a His tó ria. Pre si den te, vi gie os seus
maus ami gos.

Já me ha vi am che ga do ao co nhe ci men to al guns
pro ce di men tos nada con ven ci o na is que me pre o cu-
pa vam, e a ele os re la tei. O Pre si den te me re a fir mou
que seu com por ta men to se ria o de es ta dis ta, e que
so fria com pres sões e co bran ças pes so a is que lhe in -
ferni za vam o co ti di a no.

É jus ta men te nes ta li nha de co la bo ra ção com o
país e tam bém com o Pre si den te que falo. E é com
amar gu ra que vivo este mo men to. Não es tou mais na
ida de de ras gar a alma com de cep ções e per ple xi da-
des tão cho can tes.

Não es tou aqui como Se na dor do PMDB nem
como pai. Não pre ci so de mons trar que te nho pela mi -
nha úni ca fi lha um amor e afe to que não en con tram
di men são.

Falo pelo de ver que tem um ex-Pre si den te da
Re pú bli ca – de de fen der o país e suas ins ti tu i ções, e a
base de las são os di re i tos in di vi du a is. O di re i to de
cada um de nós não ser es pi o na do, es cu ta do, se gui-
do, per se gui do, to ca i a do pelo apa ra to do Esta do,
cons tru í do para pro te ger os ci da dãos. Assim é o es ta-
do de di re i to, da lei, não dos ho mens.

A Na ção as sis tiu aos atos de vi o lên cia po lí ti ca
que acon te ce ram no Ma ra nhão.

Po li ci a is ar ma dos, vi a tu ras em ba la das, apa ra to de
efe i to uti li za dos para cri ar um es cân da lo con tra a can di-
da ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca, em ato ar bi trá rio, ile gal,
de co no ta ção po lí ti ca e fora da lei. Dois tri bu na is as sim o
con si de ra ram: o TRF e o STJ, jul gan do que o ci da dão só

pode ser in ves ti ga do por au to ri da de com pe ten te. A Go -
ver na do ra do Ma ra nhão não está na ju ris di ção de To can-
tins. É um pri vi lé gio? Não. Da mes ma for ma, os pro cu ra-
do res que a in ves ti gam e os ju í zes go zam das mes mas
prer ro ga ti vas de se rem jul ga dos por ins tân ci as es pe ci a is.

Assim tam bém os de sem bar ga do res, se cre tá ri-
os de es ta do, mi nis tros, de pu ta dos, se na do res e o
Pre si den te da Re pú bli ca – que ago ra mes mo, quan do
a Re for ma Ju di ciá ria pre ten de mo di fi car esta nor ma,
ma ni fes ta-se con tra.

Toda de ci são to ma da por juiz ou qual quer au to-
ri da de sem com pe tên cia é nula, não ser ve, é sus pe i-
ta, em nada apro ve i ta à Jus ti ça. É de ci são dos tri bu-
na is e con sen so dos ju ris tas. Cito, como isen to, o
ex-pre si den te da OAB, Re gi nal do de Cas tro: ”Toda
pro va fe i ta ao ar re pio da lei é con si de ra da ilí ci ta.“
(20.4.99,O Glo bo)

1

E é, mais uma vez, re i te ra da na de ci são do Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral, em acór dão no pro ces so no 80197,
que con si de ra nula a de ci são do juiz in com pe ten te.

2

A ação pra ti ca da con tra a Go ver na do ra do Ma -
ra nhão foi ar bi trá ria. Não bas ta sus ten tar fal sas for-
ma li da des. Estas ma no bras são fe i tas com es tes cu i-
da dos para es con der seus ob je ti vos.

Ile gal, por que pra ti ca da por juiz e au to ri da des
sem a com pe tên cia le gal para pra ti cá-la, con for me
de ci sões unâ ni mes da Jus ti ça. ”A in ves ti ga ção dos fa -
tos in clu í dos na com pe tên cia ori gi ná ria des te Tri bu nal
deve ser fe i ta aqui“, diz o TRF.

3

Assim des cre ve o ju ris ta Sa u lo Ra mos o que
acon te ceu:

”Em di li gên ci as des se tipo, quem cum -
pre man da do ju di ci al de pre ca do é ofi ci al de
jus ti ça (art. 355, §2º, do Có di go do Pro ces-
so Pe nal). E a po lí cia, a da co mar ca, so-
men te pode e deve ser re qui si ta da se hou -
ver re sis tên cia con tra a bus ca e apre en são.“

”E há mais um de ta lhe, ma te ri a li zan do a 
ile ga li da de: o man da do ju di ci al, ex pe di do em
Pal mas, es ta va em car ta pre ca tó ria ao juiz do
Ma ra nhão e era este quem de ve ria, se ne ces-
sá rio, re qui si tar a Po lí cia Fe de ral de lá para
cum pri men to da di li gên cia. E exis tem ofi ci a is
de Jus ti ça lo ta dos na que la ju ris di ção, que não 
po dia ser in va di da por au to ri da des de ou tra,
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por que não ha via per se gui ção nos ter mos do
art. 250 da lei pro ces su al. A per se gui ção era
so men te po lí ti ca.“

”Os po li ci a is fe de ra is en vol vi dos não
eram de Pal mas nem de São Luís. Eram de
Bra sí lia, to dos di re ta men te su bor di na dos ao
su pe rin ten den te da Po lí cia Fe de ral, que se
pro cla ma le gi ti ma men te fi li a do ao PSDB, e
que obe de ce a or dens do mi nis tro da Jus ti ça.
De Bra sí lia fo ram bus car a pre ca tó ria em Pal -
mas (logo, não es ta vam em di li gên cia) e le va-
ram-na para São Luís, ago ra, sim, em di li gên-
cia de ‘per se gui ção’. Ali o juiz des pa chou:
‘Cum pra-se’. E os pró pri os es ta fe tas in va di-
ram a em pre sa. Ne nhum ofi ci al de jus ti ça.“

”Os de le ga dos exe cu to res da ‘di li gên-
cia’ até de cla ra ções de ram, de que ‘es tá va-
mos atrás do ouro, mas en con tra mos ouro,
pe dras pre ci o sas, pé ro las e di a man tes’.
Con fes sa ram que fo ram ga rim par.“

”A his tó ria de cum prir man da do ju di ci al é
ri dí cu la por que a po lí cia de Bra sí lia não faz plan -
tão em To can tins. Ela, sim, foi man da da. O man -
da do foi man da do. Tudo foi man da do. E para o
es pa ço tam bém man da ram a lei pro ces su al.“

4

Este, o as pec to da ile ga li da de.
Mas não fu ja mos da ques tão: de que se acu sa a

Go ver na do ra do Ma ra nhão?
A úni ca acu sa ção for mal que exis te, aju i za da

numa Ação Ci vil Pú bli ca, está as sim for mu la da:
”Com re la ção aos mem bros do

CONDEL que cons tam como os pri me i ros 1 9
réus na pre sen te ação, mes mo ten do pré vio
co nhe ci men to das ile ga li da des exis ten tes no
pro je to Usi mar e, pos te ri or men te, no voto em 
se pa ra do do re pre sen tan te do Mi nis té rio da
Fa zen da apon tan do e aler tan do para ir re gu-
la ri da des na do cu men ta ção apre sen ta da pe -
los só ci os do pro je to, no dia da re u nião do
Con del, re sol ve ram apro vá-lo (fls. 474/500 –
Vol. 03; 68/70 – Dos siê II; 1 51 /160 – Vol. 01 ).“

5

O re pre sen tan te do Mi nis té rio da Fa zen da não
vo tou con tra, e sim, apro vou sob con di ções, as qua is
en vi ou à mesa, por es cri to, se gun do a Ata da Re u-
nião, como lem brou o Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra.

6
O Pro je to Usi mar pro pu nha-se a cons tru ir uma si -

de rúr gi ca e fa bri car gusa, vis to ser o Ma ra nhão o ma i or

ex por ta dor de fer ro do país, fa zer au to pe ças para a in -
dús tria au to mo bi lís ti ca, ge ran do mi lha res de em pre gos.
Qual o Go ver na dor que, es tan do pre sen te a uma re u-
nião, vo ta ria con tra seu Esta do!

Qual o cri me que pra ti ca ram a Go ver na do ra do
Ma ra nhão e mais o Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra, os
re pre sen tan tes dos mi nis té ri os da De fe sa, da Agri cul-
tu ra, das Co mu ni ca ções, da Edu ca ção, das Mi nas e
Ener gia, da Inte gra ção, do Pla ne ja men to, dos Trans -
por tes, de Po lí ti ca Fun diá ria, do go ver na dor do Acre,
do go ver na dor do Ama zo nas, do go ver na dor do Pará
e do go ver na dor do To can tins, do Basa, das clas ses
pro du to ras, das clas ses tra ba lha do ras e o su pe rin ten-
den te da Su dam, em apro var o pro je to Usi mar?

Quem apro va pro je tos não li be ra re cur sos. As li -
be ra ções de re cur sos são fe i tas pelo Co mi tê Ges tor de 
Incen ti vos Fis ca is, cons ti tu í do de téc ni cos no me a dos
pelo Exe cu ti vo. Se o pro je to é na sua im plan ta ção fra u-
da do, a res pon sa bi li da de le gal pas sa aos or de na do res
de des pe sa, aos fis ca is. Isso é o que diz a lei. Mas não
é a lei que se pro cu ra apli car, é a po lí ti ca que se quer
fa zer, uti li zan do-se de ex pe di en tes, que ca rac te ri zam
des vio e abu so de po der, como nes te caso.

Acu sam a Go ver na do ra pela apro va ção da Usi -
mar e es que cem o ex-Mi nis tro José Ser ra que res pon-
de ao pro ces so 96.00.01 079-0, por ”Impro bi da de
Admi nis tra ti va – Res sar ci men to ao Erá rio“, a ou tra
ação, 2000.34.00.033429-7, com a fi na li da de de ”Re -
pa ra ção de Da nos ao Erá rio“, e ain da a vá ri as ou tras
ações or di ná ri as, ca u te la res, ci vis pú bli cas, po pu la res.

7/8

Alguém in va diu al gum lo cal para pro cu rar com -
pro me tê-lo, ou atrás de pis tas que pu des sem ligá-lo
às acu sa ções? Eu se ria o pri me i ro a con de nar.

O pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, cujo foro é o
Con gres so, tem pa ra do na Câ ma ra um pro ces so de im -
pe ach ment pe di do por re no ma dos ad vo ga dos, que o
acu sam de com pra de vo tos para sua re e le i ção. A Jus ti ça
do Dis tri to Fe de ral man dou, no dia 6 de mar ço des te ano, 
que o Pre si den te da Câ ma ra lhe des se an da men to.

Há mais acu sa ção con tra a Go ver na do ra? Ne -
nhu ma. Se exis te, é se cre ta, cir cu la em dos siês sus -
pe i tos, na ara pon ga gem, no cons ta, no deve-ser. Ne -
nhu ma acu sa ção le gal lhe foi fe i ta.

Nada tem ela com Su dam, ne nhum pro je to Su -
dam ou Su de ne, ou seja lá o que for. Seu com por ta-
men to sem pre foi de uma mu lher tra ba lha do ra, sé ria
e cor re ta, tan to as sim que mes mo após essa sis te má-
ti ca cam pa nha, se gun do pes qui sa do Ibo pe, de tém
no Ma ra nhão 88% de con fi an ça em sua ho nes ti da de
e 85% na apro va ção de seu go ver no, ín di ce ma i or do
Bra sil.
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9

Mas pla ne jou-se esse es cân da lo com o ob je ti vo
de afas tá-la da su ces são. Aí vem o mais ig no mi ni o so.
Se não há nada con tra ela, bus ca-se seu es po so, no
pre con ce i tu o so ma chis mo de mu lher de pen den te do
ma ri do! Como en vol vê-lo? Em 1 994 – por tan to, oito
anos atrás –, ain da não ca sa do com ela, ven deu à
em pre sa Nova Ho lan da, que fica a mil qui lô me tros de
São Luís, uma gle ba de ter ra, o que não tem nada de -
ma is.

Ti ram en tão, nes se pro ces so in qui si to ri al, a ila -
ção sem ne nhum in dí cio, que era o ma ri do da Go ver-
na do ra li ga do à em pre sa Nova Ho lan da. Há al gu ma
co i sa con tra ela? Não.

A evi dên cia da mon ta gem foi tão pri má ria que,
para ten tar jus ti fi cá-la, dar um ca rá ter de in ves ti ga-
ção, in clu í ram em pre sa que nun ca fi gu rou em ir re gu-
la ri da des na Su dam e que é co nhe ci da na re gião pela 
pro du ti vi da de agrí co la na nova fron te i ra de Bal sas.

Aqui está o Re la tó rio Fi nal do Gru po Espe ci al de 
Tra ba lho cri a do para exa mi nar as de nún ci as so bre a
Su dam, base de todo o in qué ri to. Está à dis po si ção
de quem qui ser ver.

1 0

Então in va dem a Lu nus sob a capa de des co brir
essa vin cu la ção. Ri dí cu la a mon ta gem. Mas tudo é
se cre to, es con di do. O acu sa do não sabe do que é
acu sa do. Inva de-se pri me i ro, de po is se pro pa la a fi na-
li da de da in va são e a acu sa ção.

O Pa dre Vi e i ra foi en car ce ra do pelo Tri bu nal do
San to Ofí cio, tam bém, sem sa ber do que era acu sa do.
Sa bem qual o mé to do da Inqui si ção? Os ju í zes lhe per -
gun ta ram: – Por que está sen do pro ces sa do? Vi e i ra
res pon deu: – Eu é que devo di zer? Não os se nho res?
Será que é por ca u sa da de fe sa que faço dos ju de us?
Res pon de ram-lhe eles: – O Se nhor aca ba de con fes sar
sua cul pa. Era as sim o mé to do da Inqui si ção.

Isto foi em 1 663. Esta mos em 2002 – 340 anos
de po is – e o mé to do não mu dou. Há que se per gun tar
ao acu sa do, e é ele quem tem que res pon der do que
está sen do acu sa do? Vi e i ra cha mou seus jul ga do res
de ”eqüís si mos dou to res“ e, em se gui da, es cla re ceu
que não fa la va de equus mas de eqüi da de.

Aqui está o man da do de bus ca, não cita nome, não 
ti pi fi ca ne nhum cri me, não re ve la o mo ti vo da bus ca.

1 1

Mas o de le ga do Pa u lo de Tar so Go mes diz: ”vi mos
bus car ouro“. É o sub cons ci en te que fala: fo ram fo to gra-
far o di nhe i ro, fa zer a foto para ser dis tri bu í da à im pren-
sa, já que es ta vam es pi o nan do e gra van do. Tra ta va-se

do mes mo de le ga do en car re ga do de des mon tar o
dos siê Cay man.

E o Pro cu ra dor Má rio Lú cio Ave lar diz: ”O pro -
ces so en vol ven do a Lu nus nas ceu com a bus ca e
apre en são.“ Logo, não exis tia nada an tes. Foi fe i to
com esse ob je ti vo.

1 2

O Sr. Jor ge Mu rad re ce beu do a ção de pré-cam -
pa nha, por ela as su me toda e qual quer res pon sa bi li-
da de e por ela res pon de. Que a Jus ti ça apu re sua le -
ga li da de e tome suas de ci sões.

Não é no vi da de que as cam pa nhas po lí ti cas são
fe i tas de do a ções. O Se na dor Antô nio Car los con ta,
como tes te mu nho, so bre a me mó ria de seu gran de fi-
lho, Luís Edu ar do Ma ga lhães, que viu, em 94, o Se na-
dor Andra de Vi e i ra en tre gar cin co mi lhões – hoje, atu -
a li za do, dez mi lhões – como con tri bu i ção à pré-cam -
pa nha do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
com a pre sen ça do can di da to.

1 3

A úl ti ma cam pa nha ele i to ral do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so cus tou ofi ci al men te 43 mi -
lhões, mas a Fo lha de São Pa u lo di vul gou uma pla ni-
lha que re gis tra 53 mi lhões.

1 4

Va mos à eta pa se guin te: quem exe cu tou tudo
isso? A Po lí cia Fe de ral. A quem está hi e rar qui ca men te
su je i ta esta ins ti tu i ção? Pela or dem, ao su pe rin ten den-
te de Pal mas. De po is, ao seu di re tor-ge ral, ao Mi nis tro
da Jus ti ça e, ao fi nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca.

Em ca sos como este, o man da do, ou seja lá o
que for, prin ci pal men te con tra um go ver na dor com foro 
pri vi le gi a do, tem que ser exa mi na do pe los seus de par-
ta men tos ju rí di cos, para evi tar jus ta men te que pe sem
so bre o go ver no as sus pe i tas de par te no ar bí trio.

Quem acre di ta nes te país, qual o idi o ta, que
uma ação des ta mag ni tu de se ria ar ma da sem que a
má qui na es ta tal de nada sou bes se ou dela não par ti-
ci pas se? Quem nes se país não sabe que foi uma
ação po lí ti ca suja, com pro pó si to de ter mi na do?

E, no fim da li nha, é no mí ni mo es tra nho o fax ao 
Pre si den te da Re pú bli ca co mu ni can do o su ces so da
ope ra ção. E o nú me ro uti li za do foi o do fax par ti cu lar
do Pre si den te, pro te gi do pela se gu ran ça pre si den ci-
al, que só pes so as es pe ci a is sa bem.

Nes te mar de im pre ci sões, em que se es pa lham
as ver sões, se fala que é um in qué ri to que tra mi ta há
três anos. Por que só ago ra, de po is que a Go ver na do ra
do Ma ra nhão su biu nas pes qui sas, essa di li gên cia foi
to ma da?
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O pro ces so da Lu nus é de ago ra, des te ano:
2002.43.00.000477-6. Mon ta do ago ra. Está aqui o
do cu men to. Tudo ago ra, em cima das pes qui sas.

1 5

E, para far sa ge ral, com o tim bresi gi lo so.
Si gi lo para pro te ger o va za men to, a ca lú nia, a

men ti ra, o des res pe i to à dig ni da de das pes so as, ex -
pos tas a ver sões fal si fi ca das, di fa ma do ras e in te res-
sa das.

A po lí cia – o apa ra to do Esta do –, des sa ma ne i-
ra, foi trans for ma da em po lí cia po lí ti ca.

No Zim bab we, Ro ber to Mu ga be, ago ra, aca ba
de ga nhar a ele i ção. Con fi nou os dois can di da tos de
opo si ção e ven ceu. Mas a União Eu ro péia não ace i-
tou o re sul ta do e con tes tou a ele i ção. Na Co lôm bia,
se qües tra-se tam bém uma can di da ta, e aqui in va-
de-se a em pre sa da se gun da co lo ca da nas pes qui-
sas. No Mé xi co, ma tou-se um can di da to, Co ló sio, as -
sas si nou-se um ou tro, Ruiz Mas si eu, por que tam bém
po di am ven cer. Tudo vale, nes se sub mun do da po dri-
dão das li ber da des vi o la das.

Atrás, os de dos es con di dos, os fin gi men tos, a
des fa ça tez das ne ga ti vas, que não ca bem no for ma-
lis mo com que ten tam es con der pla nos e ob je ti vos.

A data, a hora e a vez fo ram es co lhi dos – sex ta-fe-
i ra, fim de tar de –, para im pe dir a to ma da de me di das de 
de fe sa ju di ci a is mais efi ci en tes e rá pi das. Os seus ob je-
ti vos e os re sul ta dos es ta vam sen do aguar da dos por
uma re vis ta se ma nal, para que fos se sua re por ta gem
de capa, até com out-do ors. Não cen su ro a re vis ta. Ela é 
um ve í cu lo e tem in te res se em dar fu ros e no ti ci ar. Cen -
su ro aque les que pre pa ra ram a ação vi o lan do a lei e os
di re i tos fun da men ta is.

Pois não é a lei que se bus ca cum prir. É o es cân-
da lo para ca lu ni ar. De que adi an ta di zer a Cons ti tu i-
ção que to dos têm di re i to à de fe sa, que nin guém é
cul pa do se não de po is de jul ga do pela Jus ti ça em pro -
ce di men tos le ga is?

O apa ra to do Esta do es pa lha, sem de fe sa, ver -
sões, do cu men tos e ca lú ni as. É as sim que fun ci o na-
vam os Dops, a Ges ta po, pior hoje, nes te tem po de
co mu ni ca ção em tem po real, em que a ima gem de
de fe sa é im pos sí vel.

Uma vez sol ta a ca lú nia, nada pode re cu pe rar a
ver da de.

O Pa dre Vi e i ra fa la va de pe nas sol tas ao ven to,
im pos sí ve is de re co lher, e Be a u mar cha is res sal ta va
que a ca lú nia é uma arma tão ter rí vel que des trói o
di re i to do ho mem de tal for ma que ele fica pri va do
até de pro var a pró pria ino cên cia.

Se nho ras Se na do ras, Se nho res Se na do res:
O que vejo no Bra sil de hoje é o medo dos dos -

siês, das es cu tas, da es pi o na gem na vida pri va da das
pes so as. To dos têm medo. Nin guém tem con fi an ça de
que o apa ra to es ta tal não seja jo ga do con tra si. Um ami -
go, di plo ma ta es tran ge i ro, me dis se: o cli ma no Bra sil
mu dou mu i to. Está mu i to pa re ci do com o Peru do tem po
de Fu ji mo ri.

E, para per ple xi da de ge ral, esse cli ma foi cri a do
num go ver no co man da do por pes so as que lu ta ram
con tra o ar bí trio.

Há um fato cuja re cor rên cia im pres si o na e in tri-
ga. É que toda re fe rên cia a esse es ti lo ca rac te rís ti co
de es pi o na gem e dos siês nas ce no Mi nis té rio da Sa ú-
de e en vol ve o ex-Mi nis tro José Ser ra. Não é afir ma-
ção mi nha, é dos jor na is. Mais que uma es tra té gia de
cam pa nha pa re ce uma con cep ção de go ver no.

A pri me i ra ma té ria que sur giu foi na re vis taCar ta
Ca pi tal, há cer ca de um ano. Aqui está o pla no anun ci a-
do, que acon te ceu exa ta men te como pre vis to.

Leio a re vis ta:

1 6
 ”…no Mi nis té rio da Sa ú de se te ria pro-

du zi do um con jun to de in for ma ções so bre ati vi-
da des de Pa u lo Re na to. Infor ma ções ex plo si-
vas, pois in di ca ri am uma das tri lhas mon ta das
pelo gru po em sua es ca la da rumo ao po der.
Ain da se gun do a his tó ria do dos siê, este te ria
sido mon ta do no Mi nis té rio da Sa ú de, mais
pre ci sa men te na Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân-
cia Sa ni tá ria, onde fun ci o na ria um sis te ma es -
pi o na gem. …Eram sete os agen tes, in clu í dos
um ex-SNI e SAE [hoje Abin,] e um ex-che fe
da Inte li gên cia da Po lí cia Fe de ral no go ver no
Fer nan do Hen ri que.“ E dá os de ta lhes.

A im pren sa em qua se sua to ta li da de pu bli ca que
esse mes mo gru po está co nec ta do para es sas ações
po lí ti cas na Po lí cia Fe de ral e no Mi nis té rio Pú bli co ci tan-
do o De le ga do Mar ce lo Ita gi ba, ex-che fe do De par ta-
men to de Inte li gên cia da Po lí cia Fe de ral, ex-che fe do
gru po de in te li gên cia que se for mou no Mi nis té rio da
Sa ú de e que é, atu al men te, o su pe rin ten den te da Po lí-
cia Fe de ral no Rio de Ja ne i ro, e o Pro cu ra dor José Ro -
ber to San to ro. É o que diz a Fo lha de São Pa u lo.

1 7

 ”De le ga do e pro cu ra dor li ga dos a Ser -
ra atu am em in ves ti ga ções:“

”O pre si den ciá vel tu ca no, se na dor José 
Ser ra (SP), con se guiu re u nir sob as asas de
ali a dos as duas prin ci pa is in ves ti ga ções em
cur so que po dem… im plo dir a cam pa nha de
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seus ad ver sá ri os. São eles o sub pro cu ra dor
da Re pú bli ca José Ro ber to San to ro e o de le-
ga do de Po lí cia Fe de ral Mar ce lo Ita gi ba.“

Con ti nuo len do:
”Em vi a gem a Pal mas (To can tins), há

duas se ma nas, o sub pro cu ra dor San to ro co or-
de nou in for mal men te o pe di do de bus ca e apre -
en são de do cu men tos no es cri tó rio da pré-can -
di da ta pe fe lis ta e go ver na do ra do Ma ra nhão,
Ro se a na Sar ney. Tro cou idéi as com o pro cu ra-
dor Má rio Lú cio Ave lar, que foi o au tor do pe di-
do, e ori en tou a es tra té gia a ser ado ta da.“

”José Ro ber to San to ro e Mar ce lo Ita gi-
ba fa zem par te da tro pa de cho que de Ser ra
no apa ra to po li ci al e de in ves ti ga ção. Os
dois já es ti ve ram jun tos an tes.“

”Ex-as ses sor es pe ci al de Ser ra no Mi -
nis té rio da Sa ú de, nos dois anos an te ri o res,
o de le ga do Ita gi ba ha via de mons tra do gran -
de de sen vol tu ra no exer cí cio de suas fun-
ções. No dia 9 de mar ço de 1 999, por exem -
plo, re pre sen tou o en tão mi nis tro numa re u-
nião com a di re to ria da Abi far ma (Asso ci a-
ção Bra si le i ra da Indús tria Far ma cêu ti ca).“

”Foi pro por aos do nos e di ri gen tes de
la bo ra tó ri os bra si le i ros que in ves tis sem di-
nhe i ro numa en ti da de não-go ver na men tal a
ser cri a da para in ves ti gar e com ba ter a fal si-
fi ca ção de me di ca men tos. A pro pos ta foi
apro va da, se gun do ata da re u nião.“

Não es tou in ven tan do nada so bre nin guém. Estou
len do o que foi pu bli ca do. Não hou ve ne nhum des men-
ti do.

Na que le tem po do no ti ciá rio da re vis taCar ta
Ca pi tal, a Go ver na do ra do Ma ra nhão não era o alvo,
eram os con cor ren tes in ter nos, Pe dro Ma lan, Tas so
Je re is sa ti, Pa u lo Re na to. O pri me i ro ex plo diu pelo
veto po lí ti co, foi fá cil. Dos siê foi fe i to con tra Pa u lo Re -
na to, diz a re vis ta. Tas so Je re is sa ti tam bém foi ob je to
de ou tro dos siê, para ser usa do caso in sis tis se em ser
can di da to. Dis se mi nou-se o mé to do e o medo.

A se rem ver da de as apa rên ci as, mon tou-se um
gru po es ta tal para ações po lí ti cas. Na Fo lha de São
Pa u lo a jor na lis ta Mô ni ca Ber ga mo pu bli ca:

”Uma das pri me i ras ati tu des do Pro cu-
ra dor Má rio Lú cio Ave lar, do To can tins, ao
co lo car as mãos na do cu men ta ção apre en-
di da … foi dis pa rar te le fo ne mas para o Pro -
cu ra dor San to ro, con si de ra do o mais pró xi-
mo do can di da to Ser ra.“

”Gen te, que rem di zer que isso é do Ser ra?
Então es cre ve: sou o pro cu ra dor do Ser ra.“

1 8

Na Sa ú de, o Mi nis tro Ser ra mul ti pli cou gas tos
com em pre sa de ex-che fe de Te le co mu ni ca ções Ele -
trô ni cas do SNI e pro fes sor da Po lí cia Fe de ral. A Fen ce
tem con tra tos hoje de um mi lhão e 870 mil re a is, 6 ve -
zes mais do que no ano pas sa do, mu i tas ve zes ma i or
que os con tra tos para pro te ger os 33 mi nis tros do STJ.

O Mi nis té rio da Sa ú de, em vez de tra tar das epi -
de mi as, dá pri o ri da de às co i sas de in te li gên cia e es pi-
o na gem. ”Estra nhas re la ções com o mun do dos ara -
pon gas“, é man che te do Cor re io Bra zi li en se. E a re-
vis ta Isto É des ta se ma na: ”Gram pos, chan ta gem e
ba i xa ri as“.

19/20

São tan tas as co ne xões, tan tas as evi dên ci as,
que não há como es con der a li ga ção dos atos con tra
a Go ver na do ra do Ma ra nhão à su ces são bra si le i ra,
que que rem trans for mar numa far sa.

Sou eu quem diz isso? Não.
Uma una ni mi da de es ta be le ceu-se nes te con sen so:
O Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho de cla ra: ”É

es tra nho que a im pres são di gi tal do can di da to do
PSDB es te ja tão pre sen te na de nún cia e na ação.“

Dis se Ciro Go mes: ”Se há uma acu sa ção, ela
deve ser pú bli ca. Sem pre que a po lí cia sai da de le ga-
cia para agir so bre um can di da to é bom pôr as bar bas
de mo lho.“

Luís Iná cio Lula da Sil va: ”Tudo pode ter acon te-
ci do, mas o caso de ve ria ter sido apu ra do an tes de
Ro se a na se tor nar can di da ta.“

Le o nel Bri zo la: ”Du vi do que o Pre si den te não
sou bes se. Fran ca men te, nin guém co me te um ato
des ses sem tro co. Tem im pli ca ções.“

Tas so Je re is sa ti: ”Um ges to de bru ta li da de que
foi fe i to e é, a meu ver, inad mis sí vel.“

Jâ nio de Fre i tas: ”O uso das en gre na gens do
po der está mais de sa bri do e in ten so do que ja ma is.
Se no co me ço é as sim, de po is não será me nos in con-
di zen te com os di re i tos e a le ga li da de que tan to têm
cus ta do a es tes país.“

E José Ge no í no: ”Qu a se nin guém mais du vi da
de que a go ver na do ra foi ví ti ma de es pi o na gem e ma -
ni pu la ção po lí ti ca e ele i to ral, no epi só dio da in va são
da em pre sa Lu nus.“

Se nho ras e Se nho res Se na do res:
A Po lí cia Fe de ral é uma ins ti tu i ção de ser vi ços

pres ta dos ao país. Te nho gran de ad mi ra ção por ela, e 
lá te nho bons ami gos. É for ma da de ho mens de bem.
O gru po que se en vol veu nes sa ação es pú ria não re -
pre sen ta a Po lí cia Fe de ral.

Ago ra mes mo, o pre si den te da Fe de ra ção Na ci o-
nal dos Po li ci a is Fe de ra is, Fran cis co Ga ris to, pe diu in -
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ves ti ga ção ao di re tor-ge ral e afir mou: ”O po li ci al deve
se pa u tar pela le gis la ção vi gen te, não pode se de i xar
le var por in te res ses po lí ti cos.“

21

Se nho ras Se na do ras e Se nho res Se na do res:
Le vei es tes fa tos ao co nhe ci men to do Pre si den-

te Fer nan do Hen ri que, co mu ni can do o que ocor ria. O
Pre si den te da Re pú bli ca tem de ve res in de cli ná ve is,
res pon sa bi li da des in trans fe rí ve is.

Seu ju ra men to foi este:
”…man ter, de fen der e cum prir a Cons -

ti tu i ção, ob ser var as leis, pro mo ver o bem
ge ral do povo bra si le i ro, sus ten tar a união, a 
in te gri da de e a in de pen dên cia do Bra sil.“

Ele con duz a Na ção, em sua pes soa a Na ção
en tre gou sua tran qüi li da de, suas leis, sua Cons ti tu i-
ção, a pro te ção de seus di re i tos.

Achei que de via ad ver ti-lo e evi tar que o apa ra to es -
ta tal fu gis se de con tro le. Meu ges to era de quem con fi a va.

Ge tú lio Var gas não man dou ma tar o Ma jor Ru -
bem Vaz, na To ne le ros. Mas Afon so Ari nos, em fa mo-
so dis cur so, dis se do peso da res pon sa bi li da de pre si-
den ci al so bre o apa ra to do Esta do, e seus áu li cos,
que têm que fi car sob con tro le.

Fa lei ao Pre si den te de de nún ci as que me che -
ga ram. Agen tes da Abin se ti nham des lo ca do para o
Ma ra nhão, Pi a uí e Pará, de vas san do nos sas vi das,
de mi nha fa mí lia, de meus ami gos.

O Pre si den te pe diu ao Ge ne ral Car do so que me 
pro cu ras se. Ele me te le fo nou e ago ra, dias atrás,
fez-me uma car ta.

Eu nun ca du vi dei da con du ta do Ge ne ral Car do so.
Mas, o nome da Abin foi usa do. Re por tei-lhe que che ga ra
ao meu co nhe ci men to que agen tes que sem pre tra ba lha-
ram na área de in for ma ção, não des mo bi li za dos e não
afas ta dos da ati vi da de, tam bém ha vi am sido con tra ta dos
pelo De pu ta do Már cio For tes para uma de vas sa na vida
da Go ver na do ra do Ma ra nhão, acom pa nhar suas vi a-
gens, gra var suas con ver sas. O Ge ne ral Car do so dis-
se-me que isso po dia ser pos sí vel e que ia in ves ti gar.

A mes ma de nún cia foi le va da ao Pre si den te da
Re pú bli ca pelo Pre si den te Jor ge Bor nha u sen e pelo
Se na dor Edi son Lo bão.

No dia do acon te ci men to, li guei ao Pre si den te
Fer nan do Hen ri que, na su po si ção de uma re la ção leal,
não para co brar nem pe dir nada, mas para de cla rar
que os meus te mo res anun ci a dos se con cre ti za vam.

– Pre si den te, lem bra-se da nos sa con ver sa?
Não de i xe cons pur car o seu go ver no!

Res pon deu-me ele: – Eu nada sa bia.

Não lhe ha via co bra do se sa bia ou não sa bia.
Mas dis se-lhe:

– O Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça de via sa ber.
Res pon deu-me: – Não, e se ele sou bes se e não

me avi sas se, eu o de mi ti ria, hoje. 
À no i te, o Mi nis tro Aloy sio Nu nes se ga ba va na

te le vi são de que dera as or dens.
Em se gui da li, per ple xo e de cep ci o na do, a de -

cla ra ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que de que
tudo isto era ”tem pes ta de em copo d’água.“

Foi uma de cla ra ção in fe liz e re ve la do ra, por que
não foi esta sua re a ção no caso do Se nhor Chi co Lo -
pes, quan do se fa lou em fa vo re ci men to pes so al no caso 
Mar ka/Fon te Ci dam e bi lhe te en con tra do so bre de pó si to
de um mi lhão e se is cen tos mil dó la res no ex te ri or.

Leio de cla ra ção do Pre si den te no Jor nal do Bra -
sil, so bre aque le caso. Sua re vol ta. Sua in dig na ção.

”Não vejo ne nhu ma ra zão, nada que
jus ti fi que o que acon te ceu, nada re al men te.
Qu e ro que a opi nião pú bli ca bra si le i ra re pu-
die a vol ta do ar bí trio no Bra sil. Isto não tem
sen ti do. … Lu tei mu i to con tra o re gi me ar bi-
trá rio, fui ví ti ma dele. Acho que é pre ci so
res pe i tar o es ta do de di re i to.“

22

E ago ra: ”Tem pes ta de em copo d’água“.
O Mi nis tro Ma lan foi mais lon ge – leioVeja – ”foi

o dia mais tris te que vivi no go ver no.“
Na ope ra ção em casa do Sr. Chi co Lo pes, além

do re gis tro de con ta com o equi va len te a três mi lhões
e oi to cen tos mil re a is no ex te ri or, tam bém foi en con-
tra do di nhe i ro. ”Ape sar dos po li ci a is te rem con ta do as
no tas – diz O Esta do de São Pa u lo  –, o di nhe i ro não
foi re co lhi do.“ Nem, mu i to me nos, fo to gra fa do.

23

Ago ra, o Pre si den te res pon de que o que fi ze ram
com a Go ver na do ra do Ma ra nhão ”é tem pes ta de em
copo d’água.“

Se na do ras e Se na do res:
Será o caso do Ma ra nhão a mais ur gen te di li gên cia

nes te país? Onde está o in qué ri to do Mi nis té rio da Sa ú de
so bre o lo bis ta Paes dos San tos, so bre a sus pe i ta de um
Se nhor Du ar te, re ce ben do quan ti as com pro va das em
sua con ta? O Sr. Ale xan dre San tos até hoje não foi ou vi-
do. No in qué ri to exis ten te cons ta que a re u nião para ou -
vir a de nún cia apre sen ta da pela jor na lis ta Alba Cha con
foi co or de na da no Mi nis té rio da Sa ú de pelo sub pro cu-
ra dor da Re pú bli ca San to ro, es tra nho àque le ór gão,
confor me Ata La vra da e in clu í da no in qué ri to.Ba i xou
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uma cor ti na de si lên cio so bre o as sun to. Está no in qué ri-
to e ele está pa ra do.

Qu e ro, tam bém, di zer uma pa la vra so bre o Mi nis-
té rio da Jus ti ça, elo das res pon sa bi li da des hi e rár qui cas
pre vis to na pró pria Cons ti tu i ção. Para que se veja o es ti-
lo des tas co i sas, ve jam-se as pes so as. O atu al mi nis tro
é um ho mem de bi o gra fia for te. Tem de mons tra do em
sua vida atos de ex tre ma vi o lên cia. Co mun ga a te o ria
de que os fins jus ti fi cam os me i os. Já par ti ci pou de ope -
ra ções bem mais com ple xas do que in va dir um es cri tó-
rio de uma can di da ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Não é so men te o pas sa do do Mi nis tro da Jus ti ça
que é vi o len to. O jor na lis ta Fer nan do Mo ra is di vul gou em
Últi mo Se gun do, jor nal da Inter net, epi só dio ocor ri do no
ae ro por to de Cum bi ca ao tem po em que o Sr. Aloy sio
Nu nes era Vice-Go ver na dor de São Pa u lo. A uma in si nu-
a ção do jor na lis ta e es cri tor Pa u lo Fran cis, res pon deu
com pa la vras de ba i xís si mo ca lão que o de co ro não me
per mi te re pe tir e ame a ças de es pan ca men to.

24

Da mes ma for ma, o de co ro me im pe de de re la tar
o ca lão que acom pa nhou as ame a ças de es pan ca-
men to e de mor te ao Go ver na dor do Ce a rá que ele se
per mi tiu fa zer em fren te do Pre si den te da Re pú bli ca.

25

Não dá tran qüi li da de a nin guém que um ho mem
as sim seja o guar dião das li ber da des pú bli cas, das
leis, da Cons ti tu i ção.

Per gun tam tal vez os se nho res: ”E o Se nhor
quan do Pre si den te, como se con du zia?“

Cito exem plos vi vos.
Em São Pa u lo, foi aber to in qué ri to na Co si pa,

Com pa nhia Si de rúr gi ca Pa u lis ta, no qual pro cu rou-se
en vol ver o en tão Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so,
por que te ria in di ca do di re to res da com pa nhia. Cha mei o
en tão di re tor-ge ral da Po lí cia Fe de ral, Ro meu Tuma – ele 
pode ofe re cer seu tes te mu nho – e dis se-lhe que não per-
mi tis se ja ma is que se po li ti zas se qual quer in qué ri to nem
que se res pon sa bi li zas se al guém sem que o as sun to es -
ti ves se de vi da men te es cla re ci do. E lem brem-se que o
en tão Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so era um dos
que mais ata ca vam mi nha pes soa e meu go ver no.

Mais ain da. Qu an do as su mi o man da to de se na-
dor, em 1991, não ti nha es tre i tas re la ções com o Se na-
dor Fer nan do Hen ri que, res cal da do ain da da que las du -
ras crí ti cas. Mas nos sas re la ções pas sa ram a ser cor di a-
is. E, sem per da de tem po, a pri me i ra co i sa que me pe diu
foi que lhe des se uma de cla ra ção, por que es ta va sen do
acu sa do pelo ex-Go ver na dor Ores tes Qu ér cia so bre a
Co si pa, que eu dis ses se que con tra ele nada ha via de

pen den te em re la ção ao caso. E eu en tão en vi ei-lhe
uma car ta nos ter mos em que me pe diu.

Ou tro exem plo, Se nhor Pre si den te, Se nho ras e
Se nho res Se na do res.

Em 1 997, para in ti mi dar o Sr. Luís Iná cio Lula da 
Sil va, foi for ja do tam bém con tra ele um in qué ri to, acu -
sa do de ter um con tra to de ga ve ta so bre o apar ta-
men to em que mo ra va. Sem pre fo mos ad ver sá ri os,
Lula e eu, com ele nun ca man ti ve re la ções pes so a is,
se não de res pe i to. Ape nas por mi nha cons ciên cia,
com a mi nha res pon sa bi li da de, es cre vi, no dia 1 3 de
ju nho de 1 997, na Fo lha de São Pa u lo, ar ti go in ti tu la-
do ”A Lula o que é de Lula.“ 

”O país tem que apren der a pre ser var
os seus ho mens pú bli cos na qui lo que têm de 
mais exem plar, que é sua vida. Não se tra ta
de dar car ta de imu ni da de a nin guém, mas
não se pode, só por que o Lula é um lí der de
es quer da, apro ve i tar-se de sua no to ri e da de
para, à cus ta dela, cri ar um es cân da lo.“

Mas, Se nhor Pre si den te, mi nha con du ta nes ses
ca sos não fi cou só aí.

Qu an do o em pre sá rio Abí lio Di niz foi se qües tra-
do, às vés pe ras das ele i ções, em 1 989, qui se ram en -
vol ver o PT como res pon sá vel por aque la ação cri mi-
no sa, já que os se qües tra do res sus ten ta vam o ca rá-
ter po lí ti co do cri me com sím bo los de cam pa nha.
Cha mei o Mi nis tro da Jus ti ça, Sa u lo Ra mos, para que
a Po lí cia Fe de ral, por se rem es tran ge i ros os se qües-
tra do res e a Inter pol ter sido aci o na da, não en tras se
no as sun to e não en vol ves se o PT só por su po si ções.
O Mi nis tro Sa u lo Ra mos cha mou Ro meu Tuma e de -
ter mi nou que não se po li ti zas se o as sun to. Está va-
mos a pou cos dias da ele i ção pre si den ci al e nin guém
ia des vin cu lar o fato de uma ação po lí ti ca. Não per mi-
ti, nem o Mi nis tro Sa u lo per mi tiu, e nem o Se na dor
Tuma. O Esta do não pode fa zer isso, nun ca. Não pode
agir por mo ti va ção po lí ti ca. O PT sabe des se fato.

Eu sou as sim. Esta sem pre foi mi nha ma ne i ra de ser.
Então te nho au to ri da de para di zer ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca, mais uma vez: ”Não de i xe que seu
go ver no seja cons pur ca do por co i sas des sa na tu re za“.

Pre ci sa mos ter cu i da do quan do qui ser mos jul -
gar as apa rên ci as de atos for ma is como sen do atos
le ga is. Sabe-se como se fa zem es tas co i sas.

Não de ve mos es que cer:
Qu an tos mi lhões de pes so as fo ram le va dos ao for-

no cre ma tó rio e às va las da Si bé ria por in ves ti ga ções, in -
qué ri tos, pa pe lu chos. Por um man da do foi Olga Be ná rio
le va da das mas mor ras do Esta do Novo para o cam po
de con cen tra ção. Pro ces sos, in qué ri tos, con de na ções
po lí ti cas for ja das, fo ram sem pre méto dos de in ti mi da ção
e li qui da ção de ad ver sá ri os, mé to dos já ul tra pas sa dos
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na hu ma ni da de. O Bra sil não pode ter in qué ri tos se cre tos
para pro vo car o medo, o ter ro ris mo mo ral.

É este o es ta do de mo crá ti co que que re mos?
Os po li ci a is que in va di ram a Fo lha de São Pa u-

lo, em 1 991, tam bém es ta vam mu ni dos de man da do
ju di ci al, de do cu men tos, de au to ri za ções.

Apre en de ram do cu men tos co ti di a nos e nor ma is
e os apre sen ta ram como cri mi no sos.

Se na do ras e Se na do res:
Não es tou aqui para de fen der fi lha ou can di da-

tu ra. Por ela, não es ta ria na tri bu na, tão ve e men tes fo -
ram os ape los que me fez para não me me ter nes te
caso de po is dos gra ves pro ble mas de sa ú de que en -
fren tei. Para hon ra mi nha, ela se con duz com seus
pró pri os pas sos.

Falo pelo país e, mais ain da, para aju dar o Pre -
si den te a li ber tar-se des sas pres sões e não de i xar
man char a ima gem do Bra sil.

Que se diga a qual quer ci da dão de que é acu sa-
do, ti pi fi que seu cri me, se as se gu re o di re i to de de fe-
sa. Que se con de ne quem ti ver cul pa. Mas que não se 
in vo quem si mu la cros, mas ca ra dos sob a capa de for -
ma li da des. Seja res pe i ta do o pro ces so le gal.

Res pe i tem os di re i tos in di vi du a is, as ga ran ti as
cons ti tu ci o na is, e não usem o Esta do para esse tipo
de ação que de ni gre o país e as ins ti tu i ções. Não per -
si gam.

Leio, ago ra, que o go ver no pede ao re la tor da
ONU so bre ali men ta ção que não vá ao Ma ra nhão, pe -
los nos sos ín di ces. Isso me ma chu ca. Peço que o Se -
nhor Jean Zi e gler vá ao Ma ra nhão. O Ma ra nhão é dos 
es ta dos de me nor ín di ce de vi o lên cia, e o Sr. Zi e gler
dis se que o Bra sil en fren ta ”uma guer ra so ci al“, com
”40 mil as sas si na tos por ano. Para a ONU, 1 5 mil mor-
tos por ano são in di ca dor de guer ra.“

26

O Ma ra nhão para mim não é só ins pi ra ção. É
vida, é sa u da de que não de i xa de doer um só dia, é
so nho, é amor de ma is.

Ru ins são, in fe liz men te, os ín di ces. Mas não é o
Ma ra nhão o vi lão do Bra sil. O ín di ce de de si gual da de
do Ma ra nhão é me lhor que o do Bra sil – Ma ra nhão,
0.575; Bra sil, 0.595.

27

Não é o Ma ra nhão que vai co lo car o Bra sil em
si tu a ção ruim, em de si gual da de so ci al.

Pou co sa be mos da Su a zi lân dia, pe que no país
dor mi tó rio da Áfri ca do Sul, onde qua se toda a po pu-
la ção anda des cal ça. Da Ni ca rá gua sa be mos, por que
está aqui per to. O que têm a Su a zi lân dia, a Áfri ca do
Sul e a Ni ca rá gua a ver com o Bra sil?

É que os úl ti mos pa í ses do mun do na de si gual-
da de so ci al, são Su a zi lân dia, Ni ca rá gua, Áfri ca do
Sul e Bra sil, se gun do o PNUD, ór gão das Na ções Uni -
das, em seu Re la tó rio de De sen vol vi men to Hu ma no
de 2001 . Estes são os pro ble mas do país para os qua -
is de ve mos con ju gar es for ços, e não de ne grir a ima -
gem do Ma ra nhão.

28

Mais do que nun ca o Bra sil pre ci sa fi car aci ma
de qual quer sus pe i ta, em to dos os es ca lões, so bre tu-
do nos ór gãos en car re ga dos de ze lar pela Cons ti tu i-
ção e pe los di re i tos da ci da da nia.

Pre ci sa mos de paz. To dos sa bem meu tem pe ra-
men to. Estou aqui para de fen der o país e suas ins ti tu i-
ções. Nun ca per se gui nin guém, não pesa em mi nha
cons ciên cia ter pas sa do por cima de nin guém. To dos
me co nhe cem e co nhe cem meu tem pe ra men to, mi -
nha con du ta.

Te nho cer te za da gran de con tri bu i ção que dei à
con so li da ção da de mo cra cia no Bra sil. Como Pre si-
den te e como ex-Pre si den te, nun ca fiz ou tra co i sa se -
não pro cu rar aju dar o go ver no do Bra sil e, nes se sen -
ti do, o país é tes te mu nha do meu com por ta men to em
re la ção ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

So fre a Go ver na do ra do Ma ra nhão uma per se-
gui ção po lí ti ca, pelo fato de ser can di da ta. Ela não pe -
diu, não dis pu tou, não atro pe lou nin guém. Seus ín di-
ces nas pes qui sas fo ram da dos pelo povo bra si le i ro. E
ela está pa gan do por isso. 

Ele i ções lim pas, sem es ses mé to dos, para res -
guar dar a ima gem na ci o nal.

Se isso não ocor rer, so men te me res ta, na de fe-
sa do pro ces so de mo crá ti co, irei ba ter às por tas da
ONU, da OEA, do InterA cti on Coun cil e onde for ne -
ces sá rio, pe din do ob ser va do res para as ele i ções, a
fim de as se gu rar a vi gi lân cia in ter na ci o nal da nos sa
su ces são, so bre como o pro ces so de cor re, as pres -
sões, le gis la ção, e os mé to dos.

Estão acon te cen do co i sas que pre o cu pam. A
de ci são do TSE so bre co li ga ções cria um com pli ca-
dor novo, às vés pe ras da ele i ção, mu dan do o jogo, o
que con fun de. Dis cu te-se so bre a quem in te res sa
essa de ci são, que eu jul go não pode ser co lo ca da. Le-
van tam-se sus pe i tas in jus tas que ja ma is de ve ri am
en vol ver a Jus ti ça Ele i to ral.

O Jor nal de De ba tes traz esta ma té ria: ”Urnas
ele trô ni cas: 2002 e a fra u de anun ci a da“. O Mi nis tro Nel -
son Jo bim, se gun do o Cor re io Bra zi li en se, diz que ”há
fal ta de con fi an ça por par te de al guns par ti dos, e essa
des con fi an ça pode com pro me ter a ele i ção“. Acon te ce
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tam bém que a Abin é a úni ca de ten to ra da cha ve crip to-
gráfi ca das ur nas e do sis te ma ele i to ral. E a Abin deve
es tar aci ma de qual quer sus pe i ta.

29

Enfim, há com pli ca do res que se in ter li gam.

É pre ci so me di tar so bre es tas co i sas, e foi nes -
se sen ti do que pedi ao Pre si den te do Se na do para
pro cu rar o Pre si den te do TSE e evi tar atri tos.

Uma ele i ção não é fra u da da so men te nas ur -
nas. O pro ces so pode co me çar fra u da do. Nos ca su-
ís mos, na sus pe i ta so bre a se gu ran ça ele trô ni ca, na 
in ter ven ção do apa ra to es ta tal.

Como ocor reu em Wa ter ga te, as co i sas de i xa-
ram pe ga das. Aqui tam bém. Algum jor na lis ta vai
des co brir a tra ma e um dia um best-sel ler vai apa re-
cer, vai sur gir o nos so Prê mio Pu lit zer, con tan do
toda a his tó ria. E aí os res pon sá ve is não te rão como 
re cor rer a ne ga ças.

Não é pos sí vel que este pro ces so fi que ocul to
para sem pre. Que seja ape nas ”tem pes ta de em
copo d’água“. 

Será as sim que se pen sa ser o fu tu ro go ver-
no? Me di te a Na ção so bre isso.

O jor na lis ta Elio Gas pa ri ad ver tiu o país so bre
o ”pe ri go da me xi ca ni za ção“.

Otá vio Fri as Fi lho es cre veu na Fo lha de S. Pa u lo:

30

”O am bi en te po lí ti co está tur va do de in dí ci os de
que a ope ra ção de ter mi na da pela jus ti ça con tra a
pré-can di da ta foi ape nas a co ber tu ra le gal para ma no bra
mais ocul ta e sus pe i ta. A go ver na do ra foi alvo de uma
rede de es pi o na gem par ti cu lar, de nun ci a da de an te mão,
e que re sul tou num dos siê des ti na do a pre ju di cá-la.“

”Mas es ta mos di an te de algo pre o cu pan te. Tra-
ta-se do mais im pres si o nan te rolo com pres sor já
mon ta do na po lí ti ca re cen te. Di nhe i ro, re cur sos po lí-
ti cos, mí dia, pres sões, ame a ças, tudo é usa do para
fa vo re cer o can di da to ofi ci al. De ta lhe im por tan te:
está sen do or ga ni za da uma es tru tu ra pa ra le la ao
go ver no e a seu par ti do, algo sem pre ce den tes.“

The Eco no mist, nes ta se ma na, re la ta o epi só-
dio. É a re vis ta de ma i or pres tí gio, a bí blia do mun do
glo ba li za do que diz:

”A Se nho ra Sar ney, Go ver na do ra do Ma ra-
nhão, afir ma que a ope ra ção foi uma cons pi ra ção
or ques tra da pelo go ver no e seu can di da to à Pre si-
dên cia, José Ser ra. Ela pode es tar cer ta!“
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Assim, as ele i ções e o Esta do bra si le i ro es tão
sob sus pe i ta, tam bém, in ter na ci o nal.

Já ou tro dia o Se cre tá rio do Te sou ro dos Esta -
dos Uni dos, Sr. O’Neil, dis se que os ver go nho sos ju -
ros al tos do Bra sil eram de vi dos à cor rup ção.

Aque les que pra ti ca ram esta ope ra ção es tão
pen san do que sua ação foi bri lhan te. Mas po dem des -
co brir que es tão er ra dos se pen sa rem no mal que fi-
ze ram ao Bra sil e ao Pre si den te da Re pú bli ca.

Esses mé to dos não po dem pros pe rar. O Pre si-
den te é o res pon sá vel pe ran te a Cons ti tu i ção e a His -
tó ria.

Se a Go ver na do ra do Ma ra nhão não fos se can -
di da ta, nada dis so exis ti ria. Se ela ace i tas se ser vice
e não dis ses se que as mu lhe res em vez de vice po di-
am ser pre si den tes, cer ta men te não es ta ria amar gan-
do essa ma ni pu la ção de ima gem cuja ori gem está no
apa ra to es ta tal, fon te das ver sões.

No mo men to em que a in de pen dên cia ju di ciá ria
é agre ga da à in fluên cia do exe cu ti vo, mor re o par la-
men to e não há mais li ber da de, por que some o equi lí-
brio dos po de res. Nas ce o ar bí trio. No prin cí pio com
co i sas que nos pa re cem me no res, como as que re la-
tei. De po is vai num cres cen do e quan do nos da mos
con ta, tudo está per di do.

É sem pre bom lem brar o pas tor Ni e mol ler, um
dos lí de res da re sis tên cia pro tes tan te con tra o na zis-
mo:

Qu an do vi e ram bus car os co mu nis tas,
eu não dis se nada, 
eu não era co mu nis ta.
Qu an do vi e ram bus car os ju de us,
eu não dis se nada, 
eu não era ju deu.
Qu an do vi e ram bus car os ca tó li cos,
eu não dis se nada, 
eu não era ca tó li co.
Então vi e ram me pren der,
e não ha via mais nin guém para pro tes tar.

Peço que me di tem so bre isso os po lí ti cos, a im -
pren sa, o go ver no e o povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR JOSÉ SARNEY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no:)
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Du ran te o dis cur so do Sr. José Sar ney,
o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a ca-
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Sar ney,
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i-
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Sar ney,
o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a ca-
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Sar ney,
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i-
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Lí der do Go ver no, ilus tre
Se na dor Artur da Tá vo la, que a ha via so li ci ta do des -
de on tem.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs Se na do res, as sim como o Se na dor José Sar -
ney, subo a esta tri bu na para uma mis são que não gos -
ta ria de ter, con si de ran do o mag ní fi co re la ci o na men to
que man te mos nes ta Casa e tam bém o fato de S. Exª
ter pro fe ri do um belo dis cur so, tí pi co dos Par la men tos
ele va dos, e, além dis so, um dis cur so de pai. Qu an do se
tra ta da pa ter ni da de, por ma i o res que se jam as dis cor-
dân ci as, sem pre há um si nal de res pe i to e aca ta men to,
por que só quem é pai sabe do que um pai é ca paz.

O Se na dor José Sar ney so li ci ta-me que eu ex pli-
que à Casa o que me dis se pes so al men te. S. Exª está
im pos si bi li ta do de per ma ne cer nes te ple ná rio não por
in de li ca de za, mas por mo ti vos pes so a is e de sa ú de.

Nada dis so, po rém, terá o con dão de afas tar-me
de cer tos fa tos que pre ci sam ser tra zi dos a esta tri bu-
na em con tra di ta às pa la vras de S. Exª. 

Co me ço o meu dis cur so exa ta men te pe los fa tos
re cen tes a que S. Exª se re fe riu nes ta Casa. Os in dí ci os
e de nún ci as de fra u de na Su pe rin ten dên cia do De sen-
vol vi men to da Ama zô nia – Su dam – da tam de 1998 e
mes mo de an tes da que le ano. Inqué ri tos fo ram ins ta u-
ra dos pela Po lí cia Fe de ral em vá ri os Esta dos, como
Mato Gros so, Acre, To can tins, Ama zo nas, Ma ra nhão e
Pará, na for ma pre vis ta pelo Có di go de Pro ces so Pe nal.

Aten ção, Sras e Srs Se na do res! Fo ram re a li za das,
até o mo men to, mais de 70 di li gên ci as de bus ca e apre en-
são. Como sa bem, o in qué ri to po li ci al é ini ci a do me di an te

por ta ria do de le ga do, de ofí cio ou por re qui si ção de au to ri-
da de ju di ciá ria ou do Mi nis té rio Pú bli co, con for me dis põe o 
art. 5º do Có di go de Pro ces so Pe nal. No in qué ri to, deve a
po lí cia, obri ga to ri a men te, pro ce der às pro vi dên ci as pre vis-
tas no art. 6º do Có di go de Pro ces so Pe nal, en tre as qua is
a de co lher to das as pro vas que sir vam para o es cla re ci-
men to do fato e suas cir cuns tân ci as.

No Có di go de Pro ces so Pe nal, está pre vis ta nos
arts. 240 e se guin tes ”a fi gu ra da bus ca e apre en são
para des co brir ob je tos ne ces sá ri os à pro va da in fra ção“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Artur da Tá vo la, V. Exª me per mi te?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Pois não, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sei que é 
mu i to ruim in ter rom per um ora dor, mas co nhe ço a ge -
ne ro si da de de V. Exª. Gos ta ria ape nas de co mu ni car
à Casa que va mos, após a fala do Se na dor Artur da
Tá vo la, pas sar à Ordem do Dia, quer di zer, ha ve rá
Ordem do Dia.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Cer to.

Peço a V. Exª, Sr. Pre si den te, que pro vi den cie o
fe cha men to das por tas, de vez que eu pos sa ob ter a
aten ção de to dos aque les in te res sa dos na ma té ria e
não ape nas num dos ân gu los da ques tão. Para que se
faça si lên cio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Aten do V. Exª. Há um ora dor na
tri bu na, para o qual peço a aten ção da Casa. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– No Có di go de Pro ces so Pe nal, está pre vis to, art. 240,
”a fi gu ra da bus ca e apre en são para des co brir os ob je-
tos ne ces sá ri os à pro va da in fra ção ou co lher qual quer
ele men to de con vic ção, en tre ou tras pos si bi li da des“.

Ago ra os fa tos:
O De par ta men to de Po lí cia Fe de ral no Esta do

do To can tins, com pe ten te por for ça do art. 1 44 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, abriu o Inqué ri to Po li ci al nº
259/2001, en tre ou tros, com o ob je ti vo de apu rar su -
pos tos cri mes pra ti ca dos quan do da ges tão e apli ca-
ção de re cur sos do Fun do de Inves ti men tos da Ama -
zô nia (Fi nam), ge ri dos pela ex tin ta Su dam. A par tir
da que le mo men to, as in ves ti ga ções pas sa ram a ser
acom pa nha das pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral.

No cur so das in ves ti ga ções re la ti vas ao Inqué ri to
Po li ci al nº 259, o Pro cu ra dor da Re pú bli ca em To can tins,
no dia 22 de fe ve re i ro de 2002, re que reu ao dou tor juiz
fe de ral da 2ª Vara da que le Esta do a me di da de bus ca e
apre en são ale gan do a ne ces si da de de aca u te lar pro vas
para pre ve nir sua des tru i ção ou seu de sa pa re ci men to.
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No pró prio pe di do de bus ca e apre en são, o Mi nis té rio
Públi co Fe de ral, ór gão in de pen den te e au tô no mo se gun-
do a nos sa Car ta Mag na, re que reu ex pres sa men te que
os man da dos fos sem ex pe di dos para que o De par ta-
men to da Po lí cia Fe de ral os cum pris se.

Foi de fe ri da, no dia 23 de fe ve re i ro, pelo juiz fe -
de ral da 2ª Vara da Se ção Ju di ciá ria do Esta do de To-
can tins, a bus ca e apre en são nas se guin tes em pre-
sas: Agri ma – Agri cul tu ra, Indús tria e Co mér cio de
Cal cá rio Ltda.; Lu nus – Servi ços e Par ti ci pa ções
Ltda.; Nova Ho lan da So ci e da de Anô ni ma. Na mes ma
de ci são que de ter mi nou a bus ca e apre en são, o juiz
or de nou ex pres sa men te o se guin te – cha mo a aten -
ção dos Srs. Se na do res para o fato: ”Tão logo seja
efe tu a da a me di da, fica re ti ra do o ca rá ter si gi lo so da
de man da.“ De ter mi na ção do se nhor juiz. Por sua vez,
o juiz fe de ral da 2ª Vara de To can tins, no dia 25 de fe -
ve re i ro, ex pe diu uma car ta pre ca tó ria so li ci tan do ao
ju í zo fe de ral do Ma ra nhão que ex pe dis se man da do
de bus ca e apre en são nas re fe ri das em pre sas. Assim 
pro ce deu o juiz fe de ral da 1 ª Vara do Esta do do Ma ra-
nhão, no dia de 28 de fe ve re i ro, ex pe din do o man da do
de bus ca e apre en são so li ci ta do pela Jus ti ça Fe de ral
de To can tins.

Como é pra xe na Jus ti ça Fe de ral, no man da do
ex pe di do a or dem vem ex pres sa men te en de re ça da
ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral. Em ofí cio di ri gi-
do a de le ga dos da Po lí cia Fe de ral, o ju í zo fe de ral do
Ma ra nhão or de nou que o man da do fos se cum pri do
por es tes e que ”os bens apre en di dos fi cas sem sob
cus tó dia da Po lí cia Fe de ral.“

Às 14 ho ras e 1 5 mi nu tos do dia 1 º de mar ço, ini-
ci ou-se o cum pri men to do man da do que foi apre sen-
ta do ao em pre sá rio Se ve ri no Fran cis co Ca bral, que
res pon dia pela em pre sa Lu nus, ten do sido os tra ba-
lhos re a li za dos na pre sen ça dele, de Te re zi nha Mar -
ga ri da Ri be i ro e de Ei der So a res de Abreu, fun ci o ná-
ri os tam bém da em pre sa Lu nus, e do ad vo ga do da
em pre sa. Isso se deu às 1 4 ho ras e 1 5 mi nu tos. Às 22
ho ras aproxi ma da men te, a di li gên cia foi en cer ra da
com a la vra tu ra do auto de ar re ca da ção no lo cal e na
pre sen ça do ad vo ga do. O re la tó rio da di li gên cia foi
ela bo ra do no dia 3 de mar ço e na mes ma data en tre-
gue ao juiz fe de ral no Ma ra nhão.

Qu al quer omis são da Po lí cia Fe de ral em qual -
quer das eta pas aci ma re la ta das im pli ca ria ati tu de
cri mi no sa, seja na for ma do cri me de pre va ri ca ção
(art. 31 9 do Có di go Pe nal), de cri me con tra a ad mi nis-
tra ção da Jus ti ça (arts. 338 a 360 do Có di go Pe nal),
ou mes mo da cum pli ci da de com o fato in ves ti ga do,
sem men ci o nar a fal ta fun ci o nal no âm bi to do Di re i to
ad mi nis tra ti vo. Além dis so, os fa tos re la ta dos cons ti-
tu em prá ti cas cor ri que i ras nas es fe ras ad mi nis tra ti va
e ju di ci al de nos so País. 

Esses, Srªs e Srs. Se na do res, são fa tos. Não
hou ve em mi nhas pa la vras até ago ra um ad je ti vo,
uma qua li fi ca ção. São fa tos; con cre ta men te fa tos.
Pro cu ra dor, juiz, man da do, obri ga to ri e da de do man -
da do ser cum pri do por po li ci a is fe de ra is, cum pri men-
to do man da do.

Pos te ri or men te, no ar ti go mi nis tro ou ofi ci al de
Jus ti ça, o Dr. Sa u lo Ra mos, ad vo ga do do ilus tre Se -
na dor José Sar ney, sus ten ta que o man da do ju di ci al
de ve ria ser cum pri do ne ces sa ri a men te por ofi ci al de
Jus ti ça – e isso foi lem bra do aqui hoje pelo Se na dor
Sar ney –, que a in ter ven ção da po lí cia, que so men te
po de ria ser a po lí cia lo cal, só ca be ria no caso de re sis-
tên cia ao cum pri men to da or dem, tudo isso pre ten sa-
men te con for me dis põe o §2º do art. 355 do Có di go de
Pro ces so Pe nal. Ora, esse dis po si ti vo le gal ci ta do pelo
emi nen te ad vo ga do tra ta da ci ta ção do réu por car ta
pre ca tó ria e não do pro ce di men to aca u te la tó rio de bus -
ca e apre en são. Esse úl ti mo está pre vis to nos arts.
240 e se guin tes do Có di go de Pro ces so Pe nal e não
se con fun de com a ci ta ção por pre ca tó ria.

Além dis so, Sr. Pre si den te, como é pra xe na es -
fe ra ju di ci al bra si le i ra, na pró pria pe ti ção em que o Mi-
nis té rio Pú bli co Fe de ral pede a di li gên cia, há men ção
di re ta ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral. E cito in
ver bis, tal qual está es cri to no pe ti tó rio do Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral: ”Isto pos to, re quer-se, en tre ou tros,
se jam ex pe di dos man da dos para que o De par ta men-
to de Po lí cia Fe de ral bus que e apre en da do cu men tos
re fe ren tes a pro je tos e a che ques“. Tan to é as sim que
no pró prio man da do de bus ca e apre en são a or dem
foi di ri gi da ex pres sa men te ao De par ta men to de Po lí-
cia Fe de ral. Não hou ve, Srªs e Srs. Se na do res, qual -
quer eiva – nem eiva, que é uma sus pe i ta –, qual quer
ile ga li da de, em mo men to al gum, nes te pro ces so até
aqui des cri to. Pelo con trá rio. O que acon te ce ria nes te
País, nes ta qua dra da vida bra si le i ra, se ao re vés hou -
ves se qual quer au to ri da de pú bli ca usan do atri bu i-
ções no caso in de vi das que de ter mi nas se o não-cum -
pri men to de uma de ci são ju di ci al? No caso do Mi nis-
tro da Jus ti ça, ele in cor re ria em cri me; no caso do
Pre si den te da Re pú bli ca, mo ti vo deim pe ach ment.
Isso se quer é co gi ta do; não se co gi ta do não-cum pri-
men to de uma de ci são ju di ci al. Em ne nhum mo men to
do dis cur so do Se na dor José Sar ney, fi cou pa ten te a
idéia de que a in co lu mi da de de uma au to ri da de pú bli-
ca deve es tar ab so lu ta men te de fe sa quan do ela cum -
pre a de ter mi na ção ju di ci al. Mas isso se sou bes se, o
que no caso não ocor reu. A obs tru ção à or dem ju di ci-
al, sim, se ria uma ile ga li da de. Na ver da de, a con fu são
do ju ris ta Sa u lo Ra mos en tre a ci ta ção por pre ca tó ria
e a di li gên cia de bus ca e apre en são não re sis te a
qual quer exa me mais aten to na me di da em que es ses
atos re gu lam si tu a ções di ver sas, com di fe ren tes gra -
us de com ple xi da de, di fi cul da de e pe ri cu lo si da de.
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E mais, um pon to que não está cla ro em ne nhu-
ma das afir ma ções do lon go dis cur so de S. Exª o emi -
nen te Se na dor José Sar ney: não se es ta va fa zen do
uma di li gên cia con tra uma Go ver na do ra, que exi ge
um foro pri vi le gi a do, um foro es pe ci al; es ta va-se a fa -
zer uma di li gên cia con tra uma em pre sa e não con tra
uma Go ver na do ra, até por que não ha via nes se tem -
po, por par te dos de le ga dos, ne nhu ma cer te za de
que sou bes sem das vin cu la ções da Go ver na do ra
com a em pre sa Lu nus.

Fi nal men te, por for ça de nor ma cons ti tu ci o nal,
cabe à Po lí cia Fe de ral, art. 144 (tudo isso está à dis po-
si ção das Srªs e Srs. Se na do res), o de ver de atu ar nos
cri mes co me ti dos con tra a União – é o caso –, suas en -
ti da des au tár qui cas e quan do o cri me tem re per cus são
in te res ta du al, como é o caso das fra u des na Su dam.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aos que me
dão a hon ra de sua aten ção, que ro di zer que até aqui ar -
ro lei fa tos, fri os fa tos, fa tos que de ter mi na ram uma cri se
de na tu re za po lí ti ca, for te – não di ria sem pre ce den tes
por que já hou ve ou tras mu i to pi o res –, uma cri se que
hoje nos mo bi li za nes ta Casa e fora dela, no Bra sil in te i ro.

Em O Esta do de S. Pa u lo, quar ta-fe i ra, dia 6 de
mar ço, por tan to mu i tos dias an tes dos acon te ci men-
tos, le mos:

Cu nha do de Ro se a na faz acu sa ções à 
fa mí lia Sar ney.

Ex-De pu ta do diz que fez dos siê para mos -
trar que gru po acu mu lou for tu na inex pli cá vel.

São Luís – Os mais ín ti mos ga ran tem
que ele não quer se tor nar um novo Pe dro
Col lor, mas o ex-De pu ta do Ri car do Mu rad,
ir mão de Jor ge Mu rad, ma ri do da Go ver na-
do ra Ro se a na Sar ney, não pou pa es for ços
para des mon tar o que ele cha ma ”uma se-
qüên cia de go ver nos sob o mes mo man do.

A ma té ria pros se gue, e ele de cla ra:

Não sou Pe dro Col lor, não pos so ter
um com por ta men to le vi a no“, diz Ri car do.
Ape sar des se cu i da do, pre pa rou um dos siê
com ple to com de nún ci as de su pos tas ir re gu-
la ri da des no Go ver no Ro se a na. Entre gou-o
ao Go ver na dor do Rio Anthony Ga ro ti nho,
pré-can di da to à Pre si dên cia pelo PSB. Diz
ele: ”Mi nha con tri bu i ção para Ga ro ti nho é in -
for má-lo de me lhor for ma so bre o Ma ra nhão.

Entre as in for ma ções des ta ca das pelo ex-De pu ta-
do es tão de nún ci as so bre obras su per fa tu ras que não
fo ram re a li za das, como uma es tra da que liga os Mu ni cí-
pi os de Pa u lo Ra mos e Ara me, que cus tou aos co fres
pú bli cos 33 mi lhões pa gos às em pre i te i ras EIT e Pla nor.

Ele tam bém acu sa os ir mãos Sar ney, Ro se a na,
Fer nan do e Ze qui nha, do nos da TV Mi ran te, re trans-
mis so ra da Rede Glo bo, de obri ga rem cada pre fe i tu ra
do Esta do a pa gar R$1 ,5 mil/mês para re ce be rem o
si nal.

Por fim, lem bra que o Go ver no es ta du al in je tou
R$300 mi lhões no Ban co do Esta do do Ma ra nhão,
hoje fe de ra li za do, e ten ta, ago ra, pri va ti zá-lo por me -
nos de R$100 mi lhões.

Fo ram as pa la vras do ir mão do es po so da Go -
ver na do ra Ro se a na Sar ney.

Não es ta mos, por tan to, Sr. Pre si den te, como fez 
crer numa alo cu ção emo ci o na da e bri lhan te, a lem-
brar os ve lhos tem pos da UDN, o ilus tre Se na dor José
Sar ney. Não es ta mos di an te de me di das to ma das à
sor rel fa, no mis té rio das no i tes, en gen dra das por ma -
qui a vé li cos or ga ni za do res de dos siês e, sim, es ta mos
di an te de fa tos que não ti ve ram, até hoje, da can di da-
ta Ro se a na Sar ney nem de seu pai, no belo e emo ci o-
na do dis cur so que fez, qual quer res pos ta que con tra-
rie a fri e za e a im pla ca bi li da de des ses fa tos. Isso não
foi afe ta do, não foi ci ta do, não foi to ca do no dis cur so
do ilus tre Se na dor José Sar ney. São fa tos, fa tos que
são ain da for ta le ci dos por de cla ra ções, hoje, do ir -
mão de Ro se a na, aten den do a uma ma té ria sa í da no
jor nal Va lor Eco nô mi co de que teve, sim, com seu
pai uma con ver sa, por te le fo ne – o que foi es cu ta do
por uma re pór ter ou um re pór ter des te jor nal –, na
qual pede, in sis te em que ele não aco ber te o seu gen -
ro e que sua irmã, se quer pre ser var a sua can di da tu-
ra, se afas te dele.

Não que ro en trar nes se ter re no. Sou obri ga do a
alu dir ao fato, por que é no tó rio. Ele não vem das ma -
qui na ções que a ca pa ci da de li te rá ria de ex ce len te ro -
man cis ta, aliás, do Se na dor José Sar ney fez esta
Casa su por nes ta tar de de hoje; ele veio do ir mão de
Ri car do Mu rad e do ir mão de Ro se a na Sar ney.

Por que não que ro en trar nes sa si tu a ção? Por -
que ava lio em pro fun di da de o que esse ho mem deve
es tar a so frer e o que lhe cus tou de amor pa ter nal e
de brio vir a esta tri bu na para a mag ní fi ca, po rém in -
sub sis ten te de fe sa que fez de sua po si ção. Cus ta-lhe
como pai, cus ta-lhe como al guém que vê den tro da fa -
mí lia um tipo de de sa gre ga ção, de quem sabe que
seu gen ro está de pri mi do e aca u te la com ca ri nho,
com amor, com ver da de, que me re ce o nos so res pe i-
to, essa si tu a ção. Não de se jo en trar nela, mas ela faz
par te dos fa tos que cer cam todo esse epi só dio.

A que es ta mos a as sis tir no pla no po lí ti co? Esta-
mos a as sis tir no pla no po lí ti co a algo ex tre ma men te in te-
res san te. A meu ju í zo, a ví ti ma des se epi só dio, mu i to
mais do que a Go ver na do ra Ro se a na Sar ney, é o Par ti do
da Fren te Li be ral. Re pi to: o Par ti do da Fren te Li be ral é a
ví ti ma des se epi só dio e não a Go ver na do ra Ro se a na
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Sar ney, por que o PFL, por le al da de à sua can di da ta e
pelo há bi to de não aban do nar com pa nhe i ros no meio da
mar cha, cor re o ris co de iso la men to po lí ti co e de fi car
sem can di da to. No en tan to, em mo men to al gum, de i xou
de de fen dê-la, nem quan do ela im pôs ao Par ti do da
Fren te Li be ral: ”ou eu can di da ta ou to dos fora do Go ver-
no“, ou seja, o PFL na Opo si ção. Impo si ção essa que o
PFL ab sor veu por le al da de, o mes mo PFL, que, em sete
anos, sem pre teve com o Go ver no que ora re pre sen to a
mes ma pos tu ra de le al da de, viu-se obri ga do, por que não 
ha via ou tra al ter na ti va, a man ter algo que sabe ser pe ri-
cu lo so, com ple xo e di fí cil para seu fu tu ro po lí ti co, em
nome de uma le al da de po lí ti ca. Ele é a gran de ví ti ma.

O PFL, por tan to, está a nos dar uma de mons tra-
ção de le al da de. Com pos to de ho mens lú ci dos, que
sa bem da di fi cul da de em que es tão en vol vi dos – não
por cul pa de les –, no en tan to têm man ti do aqui lo que
é a re gra um da ati vi da de po lí ti ca: a le al da de.

Ele é a ví ti ma, e não Ro se a na Sar ney. Mais cedo
ou mais tar de isso fi ca rá cla ro, se é que já não está
para os seus prin ci pa is pen sa do res, para os ho mens
lú ci dos que ca rac te ri zam o pen sa men to do PFL.

Qu an do hoje, di an te de uma pos si bi li da de de ali an-
ça para se con ti nu ar a pa vi men tar o ca mi nho do avan ço
bra si le i ro pelo Cen tro, unem-se o PMDB e o PSDB, o ris -
co de não ter mos o PFL é o ris co de ter mos uma ali an ça
par ti da, exa ta men te no mo men to em que ela po de ria
con so li dar-se em um novo Go ver no, dan do os pas sos da 
go ver na bi li da de para que ela pu des se ser com ple ta.

É uma con se qüên cia po lí ti ca que, no mo men to,
está de ba i xo do pano, guar da da em si gi lo e hon ra dez
pelo PFL, mas que o PFL não pode des co nhe cer. Ele,
e não Ro se a na Sar ney, é a ví ti ma des sa si tu a ção.

Ve ja mos o caso de Ro se a na: é ela uma pes soa
de plo rá vel, al guém que já está jul ga da? Abso lu ta-
men te não. Há um pro ces so no qual ela terá ple na de -
fe sa. Ela é uma pes soa com ca rac te rís ti cas po si ti vas
ine gá ve is como go ver na do ra. Tem os seus mé ri tos.
Fez um go ver no que é apla u di do pela po pu la ção. Por
que te mer? Por que vem o Se na dor Sar ney, como se
ela já es ti ves se jul ga da pela Jus ti ça, di zer da in jus ti ça
des se jul ga men to? Há aí, sim, o as pec to pro fun da-
men te ne ga ti vo do dis cur so de S. Exª.

Tra ta-se da que la ve lha prá ti ca da po lí ti ca bra si le-
i ra de jo gar so bre os ou tros as cul pas que ca bem a al -
guns. Aque la ve lha ten dên cia do es pí ri to hu ma no: cul -
pa do, o ou tro. E numa ar ti cu la ção – ad mi to que bem
ur di da do pon to de vis ta da co mu ni ca ção – foi ten ta do,
mas não con se gui do, fa zer com que a con tra-in for ma-
ção vi es se a ser mais for te do que a in for ma ção.

Qual é a in for ma ção? Está sin te ti za da em 1mi-
lhão e 340 mil re a is em cima de uma mesa. A con-
tra-in for ma ção: so mos ví ti mas de um Go ver no ter rí-
vel, so mos ví ti mas de um Go ver no te naz, so mos ví ti-
mas de um Go ver no so ler te.

Que ato, até ago ra, da Pre si dên cia da Re pú bli ca
pode ser in qui na do de ato le si vo à de mo cra cia, às li -
ber da des de mo crá ti cas, como as si na lou ao fi nal de
seu dis cur so o Se na dor Sar ney? Ne nhum. Até por que
esse dis cur so do Sr. Se na dor Sar ney te ria mu i to mais
ca bi men to nos anos da di ta du ra, quan do es tá va mos
nós a lu tar con tra isso, do que hoje, quan do o País
goza de uma li ber da de ple na, oca sião em que o dis -
cur so não veio. Ao con trá rio. Não há, por tan to, nes se
dis cur so a mes ma qua li da de, o mes mo vi gor, o mes mo
va lor do amor pa ter nal, que res pe i to e ad mi ro, em bo ra
ad mi re-lhe no dis cur so a qua li da de li te rá ria. Mas a
qua li da de po lí ti ca não, nem as con di ções de aná li se
ne ces sá ri as à com pre en são do que ocor re no Bra sil
de nos sos dias. O Bra sil de nos sos dias aos pou cos,
pelo an da men to da de mo cra cia, pelo de sen vol vi men to
do País, faz com que as gran des oli gar qui as es ta du a is,
uma a uma, por ra zões di ver sas, gra da ti va men te tom -
bem di an te da opi nião pú bli ca bra si le i ra. Até por que o
País já não agüen ta mais oli gar qui as po lí ti cas, que se
man ti ve ram exa ta men te nos anos da di ta du ra, con se-
guin do be ne fí ci os li ga dos a emis so ras de rá dio, a
emis so ras de te le vi são, a con ta tos em pre sa ri a is que
lhes de ram uma po si ção de eli te per ma nen te men te e
de do mí nio com ple to da po lí ti ca em seus Esta dos.

O novo Bra sil é, sim, um Bra sil li ber tá rio e o que
está por den tro e por de trás des se fe nô me no é o fim
de um ci clo das oli gar qui as es ta du a is, que vão sen do
gra da ti va men te ven ci das, ou pela sua oni po tên cia, ou 
pe los seus pró pri os er ros, ou pela His tó ria, que é im -
pla cá vel e ca mi nha na di re ção de uma po li ti za ção
mais ma du ra em um País que já tem al guns anos de
tri lho nes sa mes ma de mo cra cia.

Cu ri o sa e pa ra do xal men te, para que não me
aco i mem de in jus to, o pró prio Se na dor José Sar ney
aju dou, como Pre si den te, esta mes ma de mo cra ti za-
ção, tal vez até pur gan do-se de não havê-lo fe i to an -
tes. Mas não pode, de ma ne i ra ne nhu ma, di zer que o
Pre si den te da Re pú bli ca está por trás ma qui nan do, e
nem tem con di ções de dar à Na ção essa li ção de li -
ber da de, de de mo cra cia, até por que não lhe fal tam
mé ri tos, nem sin ce ri da de, mas lhe fal ta his tó ria para
tan to. Fal ta-lhe his tó ria para fa lar de ho mens que vi e-
ram do exí lio, da luta po lí ti ca, da pri são, do opró brio,
da tor tu ra. Esses, sim, têm his tó ria su fi ci en te para fa -
lar em tem pos de de mo cra cia.

O Bra sil hoje é res pe i ta do in ter na e ex ter na men-
te exa ta men te pela ca pa ci da de que tem o País e sua
di re ção de le var adi an te os pro pó si tos de mo crá ti cos.
Diga-se o que se qui ser do Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que, mas não se diga que Sua Exce lên cia ma qui na
por trás, cria es sas con di ções, por que não é do seu
fe i tio. O mais – até pen sei que se ria pior – foi uma sé -
rie de pe que nas e ab so lu ta men te ir re le van tes acu sa-
ções ao can di da to José Ser ra.

02650 Qu in ta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

MARÇO 2002238    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Per -
mi te-me um apar te, ilus tre Se na dor?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ) –
Se na dor, por gen ti le za, que i ra com pre en der-me. Tam-
bém tive mu i ta von ta de de apar te ar o Se na dor José
Sar ney e aguar dei o mo men to opor tu no com toda a pa -
ciên cia. So li ci to a V. Exª que aja da mes ma for ma.

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Mas
V. Exª não pe diu, e eu es tou pe din do.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mas, por res pe i to ao ora dor...

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Eu
es tou ou vin do.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mas, V. Exª será aten di do.

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Eu
es tou ou vin do que V. Exª está en tran do em con tra di-
ções. Eu gos ta ria de aler tá-lo e, in clu si ve, ser útil ao
dis cur so de V. Exª.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ) –
Pois, não. Mas peço a V. Exª que aguar de um mo men to.
Com mu i to pra zer, eu lhe da rei a pa la vra de po is.

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Pois, não.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ) –

O Pre si den te José Sar ney ci tou al gu mas ações con tra o
can di da to José Ser ra. Uma de las está em mi nhas mãos
e é mu i to in te res san te. Tra ta-se de uma ação po pu lar,
isto é, fe i ta por pes so as do povo. S. Exª deu o nú me ro
que eu re pe ti rei: é a Ação nº 9400118996, de res sar ci-
men to de da nos ao Erá rio, e cor re na 7ª Vara. S. Exª ci tou
esse fato. Sa bem por quê? Essa ação po pu lar pede que
al gu mas pes so as de vol vam va lo res ao Erá rio, por ha ve-
rem fal ta do a al gu mas ses sões do Se na do – res sar ci-
men to de da nos ao Erá rio, fal ta de Par la men ta res. Inte -
res san te. Nes sa mes ma ação, que pode ser pro pos ta por 
qual quer pes soa con tra qual quer par la men tar, se é que
ela tem al gu ma im por tân cia – e ela não tem ne nhu ma –
tam bém o pró prio Pre si den te José Sar ney é réu.

Isso é o que se tem con tra José Ser ra. O que foi
mais apre sen ta do con tra ele? Re cor tes de jor nal, da
Car ta Ca pi tal – a ma té ria da re vis taCar ta Ca pi tal foi
des men ti da à sa ci e da de há mais de ano –, ar ti gos do
Sr. Ja nio de Fre i tas. Ah! Se nho res e Se nho ras, se
trou xes se eu aqui o que se dis se de mal da de con tra o
Pre si den te José Sar ney, por exem plo, na cons tru ção
da es tra da de fer ro Trans nor des ti na! O que se dis se
na que la oca sião! Como é fá cil, na vida po lí ti ca, jun -
tar-se! Já vi mos aqui nes ta Casa es pe ci a lis tas em
dos siês. Como é fá cil, no vo lu me de in for ma ções dís -
pa res, des co ne xas, apre sen tar-se acu sa ções. De re -
pen te, José Ser ra pas sou a ser uma es pé cie de ho -
mem mais po de ro so do Bra sil, ca paz de mo ver for ças
so bre-hu ma nas para fa zer mal à Srª Ro se a na Sar ney.

José Ser ra mo veu, sim, for ças so bre-hu ma nas.
Pela pri me i ra vez, aliás, pela se gun da, por que o Mi nis tro
Ja mil Had dad tam bém o fi ze ra, al guém en fren tou la bo-

ra tó rio far ma cêu ti co nes te País. Pela pri me i ra vez, aí sim
pela pri me i ra vez, en fren ta ram-se os pla nos de sa ú de,
cri an do-se uma agên cia es pe ci al para os re gu lar. Pela
pri me i ra vez, in ves tiu-se con cre ta e di re ta men te nos re -
mé di os ge né ri cos. Os ín di ces da sa ú de no Bra sil, hoje,
sa í ram de re sul ta dos ba i xís si mos para re sul ta dos al vis-
sa re i ros, em co me ços de al te ra ção fun da men tal do pro -
ces so de sa ú de, so bre tu do pela apli ca ção da sa ú de pre -
ven ti va. Isso sim, pre ci sa de es for ço so bre-hu ma no. Isso
sim, se nho ras e se nho res, pre ci sa de cu i da dos de quem
faz. E foi exa ta men te por esse cu i da do que o Mi nis té rio
da Sa ú de con tra tou uma fir ma para in ves ti gar o que es ta-
va gram pe a do em si mes mo e não para gram pe ar os de -
ma is, por que, se for mos fa lar em ví ti mas de gram po, em
to dos os sen ti dos da pa la vra, des de ra paz, José Ser ra é
gram pe a do, per se gui do e pre so. Sua his tó ria é uma his -
tó ria de mu i to mais de nún ci as do que a his tó ria de vida
do pró prio Se na dor José Sar ney, que sem pre foi uma
pes soa que se man te ve in có lu me, ao lon go de to dos es -
ses atri bu la dos anos da vida bra si le i ra, por que, cons tru-
in do uma oli gar quia, re pre sen tou as pró pria for ças que
até hoje do mi nam par te fun da men tal e sig ni fi ca ti va da
po lí ti ca bra si le i ra.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Con ce de rei com pra zer.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, ten do em vis ta o Re gi men to Inter no da
Casa, devo aler tar que o ora dor está fa lan do como Lí -
der.

Se na dor Artur da Tá vo la, apro ve i to para lem-
brar-lhe da li mi ta ção de tem po que te mos. Sei que o
Pre si den te José Sar ney tam bém ul tra pas sou o tem -
po, mas, pro por ci o nal men te, a Mesa está re gu la men-
tan do. Por isso, so li ci to a V. Exª que con clua.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª que re ti re o pro por ci-
o nal men te, pois não é o caso. Se ele tem mais di re i to
do que eu, a pro por ção é um pou co in jus ta. Pode ser
que a re pre sen ta ti vi da de de S. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O tem po
des ti na do ao Lí der é cin co mi nu tos e ao ora dor, vin te.
É so men te uma ques tão de tem po mes mo.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ) –
Essas fo ram, con cre ta men te, as acu sa ções com as qua -
is se ame a ça va a in co lu mi da de da can di da tu ra José Ser -
ra. Saiu da mon ta nha um pe que no rato, com acu sa ções
sol tas, le vi a nas, sem ne nhu ma pro va ou ar gu men to. Não
há nada con cre to como um bolo de di nhe i ro so bre a
mesa; nada des sa or dem. Não veio por man da do ju di ci al.

Assis ti, da que la ca de i ra, à ten ta ti va de um ho mem
in te li gen te, de alto ta len to – numa de fe sa lin da do pon to
de vis ta da pa ter ni da de –, ten tar, no úl ti mo mo men to, jo -
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gar lama so bre pes so as que, como ele, es tão na vida
pú bli ca, nes se afã ter rí vel de uma de fe sa de algo que já
está a se tor nar in de fen sá vel, haja vis ta que se re fe re a
atos con cre tos ori un dos de man da do ju di ci al, sem ne -
nhu ma in ter fe rên cia do Po der Exe cu ti vo. Essa é a ver -
da de que deve ser dita, pois há fa tos con cre tos. As seis
ver sões da das pelo Sr. Mu rad a res pe i to do di nhe i ro en -
con tra do re ve lam a exis tên cia de algo ab so lu ta men te
com ple xo ou, pelo me nos, sus pe i to.

As de cla ra ções do Sr. De pu ta do José Sar ney Fi -
lho, con fir man do que ti ve ra esse diá lo go com o pai,
não são, evi den te men te, uma fan ta sia.

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Isso
é ba i xa ria de V. Exª, Se na dor Artur da Tá vo la, que rer
tra zer a pa la vra do Sar ney Fi lho, que é ir mão da Go -
ver na do ra do Ma ra nhão e fi lho do Se na dor José Sar -
ney. Se fos se V. Exª, com a com pe tên cia que tem, não 
che ga ria a esse pon to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Srs. Se na do res, mais uma vez,
a Mesa es cla re ce ao Ple ná rio que o ora dor que está
na tri bu na fala como Lí der.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Há vá ri as for mas de ba i xa ria, Se na dor. Estou ci tan-
do um fato pre sen te na im pren sa do dia de hoje, sem
ofen sa a nin guém, por que en ten do que ele agiu no
me lhor da sua cons ciên cia.

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Mas
isso não é ver da de i ro.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Então, quan do a nota sair, se rei o pri me i ro...

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – V.
Exª se pe gar nis so é ba i xa ria.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Não, Exª.

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – V.
Exª não quer ou vir a ver da de.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Se na dor, que ro ou vir V. Exª com o ma i or in te res se e
pra zer.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Srs. Se na do res, por gen ti le za, o
ora dor está na tri bu na fa lan do como Lí der, e, na qua li-
da de de Lí der, não pode ser apar te a do.

Se na dor Artur da Tá vo la, por fa vor, quan do V.
Exª pu der con clu ir, a Mesa agra de ce.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ) –
Para con clu ir, Sr. Pre si den te, tra go a esta Casa a cer te za
de que, se as sis ti mos a uma bela peça ora tó ria, não as -
sis ti mos a uma peça efe ti va men te con vin cen te. Olho a
ago nia das oli gar qui as es ta du a is bra si le i ras como algo
que é uma mar ca na po lí ti ca bra si le i ra, mas que vai sen -
do um si nal de uma au ro ra de no vos tem pos. Os par ti dos
po lí ti cos no Bra sil, com ex ce ção de pou quís si mos, se

trans for ma ram em par ti dos de cú pu la, e as cú pu las par ti-
dá ri as bra si le i ras são do mi na das, via de re gra, por oli gar-
qui as. A po lí ti ca bra si le i ra está aquém, nes se par ti cu lar,
de avan ços que a pró pria vida pú bli ca bra si le i ra já teve. O 
que se as sis te é a di fi cul da de que tem uma des sas oli -
gar qui as quan do vê o so nho de sua per ma nên cia ame a-
ça do por fa tos in con tes tá ve is já ab sor vi dos pela Na ção.

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Mas
quan do V. Exª es ta va atrás de Ro se a na Sar ney para
apo i ar o Ser ra, in clu si ve ofe re cen do a Vice-Pre si dên-
cia da Re pú bli ca, não se por ta va des sa ma ne i ra, e
hoje cha ma de oli gar quia. Oli gar quia por que não está
do lado do Go ver no, aí é oli gar quia. Se ama nhã o Lula
pas sar para o lado do Go ver no, ele é o me lhor ho mem
do mun do.

(O Sr. Pre si den teRa mez Te bet faz soar a cam -
pa i nha.)

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– A exal ta ção de V. Exª, no bre Se na dor...

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Por -
que V. Exª se nega ao de ba te.

O SR. ARTUR DA TAVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– A exal ta ção de V. Exª mos tra em quan to, em bo ra
para mim seja do lo ro so, as mi nhas pa la vras têm ra -
zão de ser, mas con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa é 
al ta men te de mo crá ti ca. Mas va mos res pe i tar um pou -
co o Re gi men to Inter no.

Nes ta ses são ou vi mos o pro nun ci a men to de um
ex-Pre si den te da Re pú bli ca e es ta mos ou vin do ago ra o
Lí der do Go ver no. Os pra zos es tão ul tra pas sa dos, como
é de pra xe na Casa, e S. Exª está fa lan do como Lí der.

Encon tra rei uma opor tu ni da de, Se na dor, para
lhe con ce der a pa la vra, sob pena de a Mesa per der a
au to ri da de quan do está di zen do que não é per mi ti do
apar te nes ta hora.

Pe di ria, Se na dor Artur da Tá vo la, que V. Exª so -
cor res se a Pre si dên cia da Casa. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, com mu i to pra zer.

Já con cluí. Ape nas fi quei pes so al men te ins ta do
a não pa re cer que es ta va ne gan do a pa la vra ao Se -
na dor João Alber to Sou za, o que não fa ria de ma ne i ra
ne nhu ma. Po rém, aca to o que V. Exª de ter mi na. O
que eu ti nha a di zer a esta Casa já foi dito. 

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -

na do res, va mos pas sar à Ordem do Dia.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

Sr. Pre si den te, es tou ins cri to para fa lar como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sim, eu

sei, mas fa re mos a Ordem do Dia, o que será rá pi do,
mas res pe i ta rei a ins cri ção de V. Exª como Lí der do
PSDB.
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Dou a pa la vra ao Lí der do Go ver no, Se na dor
Artur da Tá vo la, por ser re fe ren te à Ordem do Dia,
para con sul tar se con ti nua a obs tru ção.

O SR. ARTUR DA TAVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a
Li de ran ça do Go ver no, pe las mes mas ra zões an te ri o res,
ou seja, a ma té ria ain da não está vo ta da, pede que seus
li de ra dos man te nham a obs tru ção a fim de que pos sa-
mos vo tar a ma té ria com ab so lu ta se gu ran ça de não cri -
ar mos im pas ses para que ela mes ma seja vo ta da na Câ -
ma ra, caso a me di da pro vi só ria te nha que ir para lá.

Nes se sen ti do, de cla ra mo-nos em obs tru ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Lí der do PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros, para que se pro nun cie.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
ouso res pon der a mes ma per gun ta que V. Exª fez ao
Se na dor Artur da Tá vo la como Lí der do Go ver no.

Em nome do PMDB, como Lí der do PMDB, que -
re mos vo tar, que re mos que a pa u ta seja des tran ca da,
que re mos pro du zir le gis la ti va men te, que re mos vo tar
as me di das pro vi só ri as, es ten der os pro du tos so bre
os qua is pe sa rão o se gu ro agrí co la e es ten der tam -
bém, Sr. Pre si den te, as re gras que fo ram uti li za das
para os pro du to res do Su des te e do Sul para os pro -
du to res do Cen tro-Oes te, do Nor des te e do Nor te.

Com re la ção à CPMF, Sr. Pre si den te, o que for
pre ci so fa zer para que ela te nha, aqui no Se na do Fe de-
ral, um rito ur gen tís si mo, va mos fa zer. Se for ne ces sá-
rio, nós a tra ta re mos como o fi ze mos com o fim da imu -
ni da de par la men tar. Mas que re mos vo tar, que re mos vo -
tar o de cre to le gis la ti vo. Há um re que ri men to de ur gên-
cia as si na do por qua se to dos os Lí de res des ta Casa.

A pró xi ma se ma na será, sem dú vi da, va zia, pois 
é a Se ma na San ta. É fun da men tal que pos sa mos pro -
du zir ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Lí der do Blo co/PSDB-PPB.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
em bo ra toda a nos sa Ban ca da tam bém de se je vo tar,
a Ban ca da do PSDB/PPB se de cla ra em obs tru ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Lí der do PFL.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o PFL tam -
bém de se ja vo tar. Mas o Lí der não se en con tran do,
per ma ne ce mos na si tu a ção an te ri or. Mas o nos so de -
se jo é vo tar e faço aqui um ape lo ao Go ver no.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PFL não foi con sul ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul tei o
PFL. Vol to a con sul tar a Li de ran ça do PFL, se con tinua

em obs tru ção ou não. O PFL con ti nua em obs tru ção?
(Pa u sa.)

Con sul to o Blo co de Opo si ção.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
o Blo co de Opo si ção está dis pos to a vo tar as ma té ri-
as e es pe ra que, em bre ve, a base do Go ver no vol te a
se en ten der a fim de que pos sa mos con ti nu ar os tra -
ba lhos do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
o Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro. (Pa u sa.)

Con sul to o PSB.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

–SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, em nome da Li de ran ça – e falo em nome do Lí -
der Ade mir Andra de –, o nos so Par ti do acre di ta que o
Se na do Fe de ral deve vo tar de for ma cé le re to das as
ma té ri as aqui em tra mi ta ção, acom pa nhan do, por tan-
to, o pen sa men to do Lí der do Blo co de Opo si ção, Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se na do-
res, o PMDB se ma ni fes tou com 23 Se na do res mais 17
do Blo co de Opo si ção, por tan to, são 40; mais 3 do PSB,
são 43 Se na do res. Há nú me ro para a Ordem do Dia.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, eu pe di rei ve ri fi ca ção, pois é no tó ria a
au sên cia de Par la men ta res. Inclu si ve, eu gos ta ria de
fa zer um ape lo...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª peça, 
e eu de ci do, a não ser que haja acor do de Li de ran ças.
Fora dis so, Se na dor, eu te nho que cum prir o Re gi men to
Inter no. Se V. Exª pede ve ri fi ca ção, ela será con ce di da,
des de que V. Exª aguar de a ma té ria que será anun ci a da,
que é a Me di da Pro vi só ria nº 9, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 9, de 2001, que dis põe so bre o 
alon ga men to de dí vi das ori gi ná ri as de cré di-
to ru ral, de que tra ta a Lei nº 9.138, de 29
de no vem bro de 1995, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do
Con fú cio Mou ra, em subs ti tu i ção à Co mis-
são Mis ta, con clu in do pela apre sen ta ção do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 1 , de 2002,
in cor po ran do as Emen das nºs 1 2 e 28, e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 1 1 ,  1 3 a 27.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de -
li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do de i xou de ser apre -
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ci a da em vir tu de de obs tru ção de cla ra da dos par ti dos,
obs tru ção que, vi mos ago ra, está ven ci da pelo nú me ro.

Dis cus são, em con jun to, da me di da pro vi só ria,
do pro je to de lei de con ver são 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.

Pas sa-se à vo ta ção da me di da pro vi só ria.
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 Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 81, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra do,
o § 1 º do art. 1 º da MP nº 9 que re sul tou no PLV nº 1.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ção
do re que ri men to de des ta que para vo ta ção em se pa-
ra do do §1º do art. 1 . º da Me di da Pro vi só ria nº 9, que
re sul tou no Pro je to de Lei de Con ver são nº 1 , 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 SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço ve r i fi ca ção da vo ta ção do re que-
ri men to, após ter anun ci a do o re sul ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será fe i ta
a ve ri fi ca ção pelo sis te ma no mi nal.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem.) – Gos ta ria que V. Exª so li ci tas se o
apo i a men to para o re que ri men to de des ta que.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
pro ce deu acer ta da men te e viu que dois ou tros Se na-
do res acom pa nha ram o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pela or dem.) – Por en quan to es ta mos vo tan do
ape nas o re que ri men to. O des ta que é a pos te ri o ri,
de po is do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Faço um
ape lo aos Srs. Se na do res, que es tão em seus ga bi ne tes,
que ve nham ao ple ná rio por que o pe di do de ve ri fi ca ção é 
uma vo ta ção no mi nal e será fe i ta pelo pa i nel ele trô ni co.

Se na dor Ro me ro Jucá, V. Exª pe diu ve ri fi ca ção
e peço-lhe que vote.(Pa u sa)

A ve ri fi ca ção de V. Exª foi apo i a da pe los ilus tres
Se na do res Ge ral do Melo, Lú dio Co e lho e Ante ro
Paes de Bar ros.

Ago ra to dos os Se na do res já po dem vo tar.
Quem apro va o re que ri men to vota ”sim“. Quem

não apro va vota ”não“. 
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, o PSDB está em obs tru ção.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como

Lí der.) – Sr. Pre si den te, o PMDB re co men da o voto ”sim“.
No mo men to, faço um ape lo aos Srs. Se na do res

da Ban ca da do Par ti do, e tam bém a ou tros Se na do-
res, para que com pa re çam. Esta mos ten tan do re to-
mar o pro ces so de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSDB
se de cla rou em obs tru ção.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, es ta mos em pro ces so de
vo ta ção. Va mos pro ce der à vo ta ção. De po is, con ce-
de rei a pa la vra a V. Exª.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro re co men da
o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar. Os Lí de res es tão
re co men dan do a vo ta ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Blo co de Opo si ção vota ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mais
uma vez, a Mesa con cla ma as Srªs e os Srs. Se na do-
res que não se en con tram no ple ná rio para vi rem,
pois es ta mos em pro ces so de vo ta ção.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, fa lei ago ra com o nos so Lí der, José Agri pi no. S. 
Exª pede para re ti rar a obs tru ção. O PFL vo ta rá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
está re ti ran do a obs tru ção. Por tan to, os Srs. Se na do-
res do PFL que se en con tram em ple ná rio po dem
exer ci tar seu di re i to de voto.

Srªs e Srs. Se na do res, pela úl ti ma vez, a Mesa
de cla ra que vai en cer rar o pro ces so de vo ta ção.

Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, o PMDB está re -
co men dan do o voto ”sim“.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Como
Lí der.)– Sr. Pre si den te, o PTB re co men da o voto ”sim“.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)– De cla ro
en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

Vou pro cla mar o re sul ta do.
São 50 vo tos SIM; 2 vo tos, NÃO.
Não hou ve abs ten ções.
To tal de 52 vo tos.
O re que ri men to está apro va do por ma i o ria.

O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na-
men te.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 82, DE 2002

Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que para vo ta ção em se pa ra-
do, da ex pres são “até 31 de mar ço de 2002”, con ti-
da no art. 3º, § 2º do art. 3º da Lei nº 1 0.1 77, de 12
de ja ne i ro de 2001, a que se re fe re o art. 6º da MP
nº 9, que re sul tou no PLC nº 1 .

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em
vo ta ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção
em se pa ra do da ex pres são ”até 31 de mar ço de
2002“, cons tan te do art. 6º da Me di da Pro vi só ria
nº 9, de 2001 , que re sul tou no Pro je to de Lei de
Con ver são nº 1 , de 2002, § 2º do art. 3º da Lei nº
1 0.177, de 2001 .

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na-
men te.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 83, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi-
men to Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção

em se pa ra do, das se guin tes ex pres sões, cons-
tan tes do ca put do art. 7º, do PLV nº 1 /2002, ofe-
re ci das à MP nº 9/2001 : “...de par te...”; “...ob ser-
va das as se guin tes con di ções...”, e os in ci sos I a
IV do mes mo ar ti go.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na do raHe lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em
se pa ra do das ex pres sões ”de par te“, ”ob serva das
as se guin tes con di ções“ e ”dos in ci sos I a IV“ do art. 
7º do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1 , 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.

Os dis po si ti vos des ta ca dos se rão vo ta dos
opor tu na men te.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 84, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, des ta que para
vo ta ção em se pa ra do, do § 1 º do art. 7º do PLV nº
1 /2002.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na do raHe lo i sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em
se pa ra do do § 1º do art. 7º do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 1 , 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 dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na-
men te.

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

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 85, DE 2002

Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, da Emen da nº 2, apre sen ta da à MP nº 9, que re -
sul tou no Pro je to de Con ver são nº 1 , a fim de que a
mes ma seja in se ri da na ref. Pro po si ção (PLV nº 1).

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. _ Se -
na do Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em
se pa ra do da Emen da nº 2, apre sen ta da à Me di da
Pro vi só ria nº 9, de 2001 .

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na-
men te.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 86, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, da Emen da nº 7, Apre sen ta da à MP nº 9, que re -
sul tou no Pro je to de Con ver são nº 1 , a fim de a
mes ma ser in se ri da na Ref. Pro po si ção (PLV nº 1).

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em
se pa ra do da Emen da nº 7, apre sen ta da à Me di da
Pro vi só ria nº 9, de 2001 .

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na-
men te.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 87, DE 2002

Se nhor Pre si ten te,
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, da Emen da nº 1 3, apre sen ta da à MP nº 9, que re -
sul tou no Pro je to de Con ver são nº 1 , a fim de a mes -
ma ser in se ri das na Ref. Pro po si ção (PLV nº 1 ).

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em se -
pa ra do da Emen da nº 1 3, apre sen ta da à Me di da Pro -
vi só ria nº 9, de 2001 .

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na-

men te.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É so bre
o pro ces so de vo ta ção, Exce lên cia?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ape -
nas para re gis trar o meu voto ”sim“ na vo ta ção no-
mi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata
re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Peço para re gis trar o meu voto ”sim“ na vo ta ção
do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª, Se na dor Gil ber to
Mes tri nho.

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

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 88, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, da emen da nº 1 4, à MP nº 9/2001 .

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em se -
pa ra do da Emen da nº 1 4.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na-

men te.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela

Sr. 1 ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 89, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção sem se pa ra-
do, da emen da nº 1 5.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na dor Ge ral do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em se -
pa ra do da Emen da nº 1 5 à Me di da Pro vi só ria nº 9, de
2001 .

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na-

men te.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela

Srª 1 ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 90, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, da emen da nº 1 6.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na dor Ge ral do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em se -
pa ra do da Emen da nº 1 6.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na-

men te.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela

Srª 1 ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 91, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra do, do
§ 4º do art. 2º cons tan te da emen da nº 22 ao PLV nº 1 /02.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na dor Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em se -
pa ra do da Emen da nº 22.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na-

men te.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) –Sr. Pre -

si den te, gos ta ria que fos se re gis tra do o meu voto ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Gil vam Bor ges, a Ata re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 92, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, da Emen da nº 26 ofe re ci da a MP nº 9, a fim de que
seja (ile gí vel) no PLV nº 1 de 2002.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na dor Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em
se pa ra do da Emen da nº 26.

Em vo ta ção.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na-

men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se

à vo ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são, apre sen ta-
do como con clu são do Pa re cer de Ple ná rio pro fe ri do
na Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis-
são Mis ta, que tem pre fe rên cia re gi men tal, nos ter -
mos do art. 300, in ci so XIII, do Re gi men to Inter no,
res sal va dos os des ta ques.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, me lhor di zen do. Não é isso, Se -
na dor Ro me ro Jucá?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Para dis cu tir mes mo. De po is vou en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não, já
es ta mos em pro ces so de vo ta ção do pro je to. Então,
con ce do a pa la vra a V. Exª para en ca mi nhar a vo ta-
ção, por cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, per gun to à Mesa se não há aber tu ra
de dis cus são para o tema.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sub me ti
a ma té ria à dis cus são, mas nin guém se ma ni fes tou,
Exce lên cia.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Não ouvi V. Exª. Des cul pe-me. No pró xi mo item, que -
re rei dis cu tir e en ca mi nhar os 27 des ta ques.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com pre-
en do, mas ago ra V. Exª não vai en ca mi nhar?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Vou en ca mi nhar o re la tó rio, sim.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço um re -
gis tro que con si de ro ex tre ma men te im por tan te. Esta
me di da pro vi só ria é mu i to im por tan te para os agri cul-
to res bra si le i ros, prin ci pal men te para os pe que nos e
mé di os agri cul to res. Esta me di da pro vi só ria, en ca mi-
nha da pelo Go ver no, foi am pla men te dis cu ti da quan -
do da sua vo ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos. Agre -
gou-se a esta ma té ria, à pro pos ta ori gi nal do Go ver-
no, uma sé rie de avan ços que vão da am pli a ção do
es pec tro da re ne go ci a ção até o aten di men to, tam-
bém nes te pro je to, de par te da dí vi da dos fun dos
cons ti tu ci o na is.

Con se gui mos avan çar. A ne go ci a ção foi fe i ta. O
Go ver no ce deu. To das as emen das ne go ci a das na
Câ ma ra dos De pu ta dos vi e ram, ago ra, des ta ca das
para o Se na do Fe de ral. No va men te, co me ça-se a dis -
cu tir cada emen da como se o pro ces so não ti ves se
fim. Ora, Sr. Pre si den te, quan do essa dis cus são se
re a li zou na Câ ma ra dos De pu ta dos, ela se deu, na
ver da de, em uma Co mis são Mis ta do Con gres so Na -
ci o nal, acom pa nha da pelo Se na dor Jo nas Pi nhe i ro e
por al guns ou tros Se na do res.

No mo men to, re a brir esta dis cus são para agre -
gar ou tros li mi tes que o Go ver no não tem con di ções
de cum prir e de ace i tar, na ver da de, na prá ti ca, con -
sis ti rá em uma for ma de se in vi a bi li zar al guns ar ti gos
des ta me di da pro vi só ria. Por quê? Por que, es ten di do
a mais do que está no pro je to de con ver são, o Go ver-
no não terá con di ções de cum prir, e, por isso, pos si-
vel men te, al guns ar ti gos se rão ve ta dos, en tre eles, se 
hou ver ex pan são, da re ne go ci a ção dos fun dos cons -
ti tu ci o na is.

Por tan to, faço este aler ta as Srªs e aos Srs. Se na-
do res. Já con se gui mos avan çar bas tan te nes ta ques-
tão. O céu, in fe liz men te, não é o li mi te, prin ci pal men te
no mo men to em que não se vo tou ain da a CPMF e o
Go ver no já con ta bi li za gran des pre ju í zos na ar re ca da-
ção des te ano. Di rão que a CPMF é ou tra fon te de re cur-
so. É ou tra fon te de re cur so, sim. Mas per gun to: a fon te
de re cur so da CPMF, vol ta da para o Bol sa-Esco la ou
para o Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia, não terá de ser re -
pos ta por ou tra fon te do Go ver no, para aten der a es ses
pro gra mas emer gen ci a is? Cla ro que sim.

Assim, ao en ca mi nhar fa vo ra vel men te ao pro je-
to de con ver são, re gis tro que en ca mi nha rei con tra to -
dos os pe di dos de des ta que fe i tos para a ma té ria
cons tan te no Item 1 da Me di da Pro vi só ria.

Qu an to ao Item 2, re fe ren te ao se gu ro-sa fra,
das três emen das apre sen ta das, con se gui mos avan -
çar e va mos apro var duas emen das. Por tan to, essa é
a po si ção do Go ver no.

Ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res que en ten-
dam essa po si ção e aju dem-nos a vi a bi li zar, na prá ti-
ca, a co lo car em ope ra ção uma me di da pro vi só ria
fun da men tal para o se tor agrí co la bra si le i ro.

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

o en ca mi nha men to da vo ta ção.
Não ha ven do ou tros ora do res para en ca mi nhar

a vo ta ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pro -

je to per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Pas sa-se à vo ta ção das ma té ri as des ta ca das.
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So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela Srª
1 ª Se cre tá ria em exer cí cio, Srª Ma ria do Car mo Alves.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 93, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi menr ta is, des ta que par

vo ta ção em se pa ra do, do § 1 º do art. 7º do PLV/01 /2002.
Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Se na-

do ra He lo i sa He le na – Se na dorEdu ar do Su plicy.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Infor mo

ao Ple ná rio que, nos ter mos re gi men ta is, há re que ri-
men to de des ta que para vo ta ção em se pa ra do do § 1º
do art. 7º do PLV nº 01 , de 2002, an tes dos de ma is. É
um pe di do de pre fe rên cia.

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

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de sa ber para qual
emen da é so li ci ta da a pri o ri da de, para po der acom -
pa nhar a ma té ria no avul so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para o §
1 º do art. 7º.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Não há ne nhu ma emen da es pe cí fi ca?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – S. Exª
pe diu des ta que para o tex to do PLV nº 01 , de 2002. É
do tex to do pro je to de lei.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Mas, se vo ta mos ape nas o pro je to de con ver são,
como S. Exª está des ta can do o pro je to de lei?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Por que
ago ra pas sa mos à vo ta ção das ma té ri as des ta ca das.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sim. Os des ta ques são emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há re-
que ri men to de pre fe rên cia para essa ma té ria des ta-
ca da.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – A
ma té ria foi con fir ma da, mas não foi vo ta da.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Qu e ro sa ber qual é o des ta que e re fe ren te a qual
emen da.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – O §
1 º do art. 7º do tex to do PLV.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Tudo bem. Já lo ca li zei, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, pri me i ra men te co lo ca rei em vo ta ção o

re que ri men to de pre fe rên cia e não o mé ri to da emen -
da. V. Exª en ten deu?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Enten di.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª vai
fa zer uso da pa la vra? Não?

Em vo ta ção o re que ri men to de pre fe rên cia para
a vo ta ção do § 1 º do art. 7º do Pro je to de Lei de Con -
ver são nº 1, de 2002, des ta ca do.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per-
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Vis to que o re que ri men to de pre fe rên cia foi

apro va do, pas so à vo ta ção do des ta que, ou seja, do
pró prio mé ri to da emen da.

A vo ta ção, por tan to, re fe re-se ao § 1 º do art. 7º
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1 , de 2002, des ta-
ca do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su-
plicy, pelo pra zo de cin co mi nu tos, por ser co-au tor do
re que ri men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, bus can do res ga tar par te da pro pos-
ta do PT para re sol ver os pro ble mas das re giões mais
po bres e, so bre tu do, dos pe que nos e mé di os agri cul-
to res, a Se na do ra He lo í sa He le na e eu apre sen ta mos
dois des ta ques para vo ta ção em se pa ra do, com vis -
tas a su pres sões.

O pri me i ro de les re fe re-se ao § 1 º do art. 7º, que
con di ci o na a ade são ao alon ga men to, no caso dos
mu tuá ri os dos fun dos cons ti tu ci o na is, à adim plên cia
ou re gu la ri za ção das dí vi das e ao pa ga men to das
pres ta ções em atra so até 29 de ju nho de 2002. 

O se gun do des ta que re fe re-se às ex pres sões
”em par te“ e ”ob serva das as se guin tes con di ções“, do
ca put do art. 7º e seus qua tro in ci sos.

Caso seja aca ta da a ex clu são pro pos ta nos dois 
des ta ques, to dos os mu tuá ri os dos fun dos cons ti tu ci-
o na is te rão o di re i to de alon gar os mon tan tes de suas
dí vi das, re ce ben do o mes mo tra ta men to dos gran des
de ve do res do Pesa.

São es sas as pro po si ções que a Se na do ra He -
lo í sa He le na e eu ha vía mos apre sen ta do, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de sub me ter as ma té ri as des -
ta ca das à de li be ra ção do Ple ná rio, a Pre si dên cia de -
sig na Re la tor ad jun to o ilus tre Se na dor Amir Lan do,
para emi tir pa re cer, de acor do com o in ci so IX das
nor mas pro vi só ri as es ta be le ci das pela Pre si dên cia
na ses são con jun ta de 2 de ou tu bro de 2001 e o art.
1 40 do Re gi men to Inter no.
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Fa cul to a pa la vra ao Re la tor ad jun to caso que i ra
pres tar al gum es cla re ci men to.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te, não te nho es cla re ci men to a fa zer.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então,
co lo ca rei a ma té ria em vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, de ve mos cum prir o Re gi men to Inter no.
Tra ta-se de des ta que e diz res pe i to ape nas ao au tor.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o au tor dis cu te, mas, para ori en tar a
Ban ca da, a Li de ran ça en ca mi nha.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sem dis -
cur so, será pos sí vel ori en tar a Ban ca da; mas an tes
di rei o se guin te: quem vo tar ”sim“ está apro van do o
mé ri to do des ta que; quem vo tar ”não“ está vo tan do
pela re ti ra da do des ta que do tex to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Quem vo tar ”sim“ man tém o tex to ou man tém o des ta-
que?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Man tém
o tex to do des ta que.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Então, quem vo tar ”sim“ man tém o tex to, isto é, con -
for me está aqui. Por tan to, na ver da de, quem quer re ti-
rar tem que vo tar ”não“?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Cor re to.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Então, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto
”sim“, Sr. Pre si den te, para man ter o tex to, por que
essa é uma ma té ria já dis cu ti da, e não se po dem dis -
cri mi nar os agri cul to res que fi ze ram um gran de es for-
ço para es tar em dia nes se pro ces so de re ne go ci a-
ção. O pra zo para se co lo ca rem em dia é até 29 de ju -
nho, por tan to, está aber to a to dos para po de rem re -
ne go ci ar suas dí vi das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota a Li de ran ça do PMDB? (Pa u sa.)

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN)–
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria que V. Exª me des se uma
opor tu ni da de de fa lar, por que esta é a ter ce i ra vez
que so li ci to a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem todo o di re i to de fa lar Se na dor Ge ral do Melo. É
com mu i ta hon ra que lhe con ce do a pa la vra.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sei dis so, Sr. Pre si den te, só que não tive o pra zer de
des fru tar des se di re i to até ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está ten -
do ago ra, Se na dor.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN)–
Sr. Pre si den te, eu que ria ape nas fa zer um ape lo a
esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois não.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN)–

Foi apro va do o des ta que para uma sé rie de emen das
a essa me di da pro vi só ria. Qu e ro di zer que faço este
ape lo com o mais ab so lu to des pren di men to, por quan-
to al gu mas das emen das des ta ca das são da mi nha
au to ria. Entre tan to, faço um ape lo ao Se na do Fe de ral.
O Con gres so, em uma das suas Ca sas, nes te mo-
men to, está por de ci dir uma ma té ria que se re la ci o na
com a pror ro ga ção da CPMF. Na Câ ma ra Fe de ral,
qua tro des ta ques es tão pen den tes de apre ci a ção e
vo ta ção. Re ce io que hoje, apre ci an do esta me di da
pro vi só ria e apro van do qual quer uma das emen das,
es te ja mos man dan do de vol ta para a Câ ma ra Fe de ral
esta me di da pro vi só ria, tran can do a pa u ta da Câ ma ra
dos De pu ta dos an tes que as qua tro emen das pen-
den tes de vo ta ção se jam apre ci a das.

O Se na do es ta ria hoje ma no bran do para pa ra li-
sar a apre ci a ção da CPMF na Câ ma ra. Aler to e peço a
aten ção da Casa para a gra vi da de do que pode es tar
sen do fe i to hoje. Não cre io que haja ne nhum Se na dor,
ne nhum Par ti do que que i ra as su mir pe ran te a Na ção a 
res pon sa bi li da de pela fal ta de re cur sos para a ma nu-
ten ção de pro gra mas como o Bol sa-Esco la, o PET, o
Bol sa-Ren da, que po de rão ser in ter rom pi dos. O flu xo
de re cur sos à po pu la ção mais hu mil de des te País
pode ser in ter rom pi do se não ti ver mos o sen so de res -
pon sa bi li da de que pre ci sa mos ter no dia de hoje.

Sr. Pre si den te, sou o au tor de al gu mas das
emen das que se rão vo ta das hoje, mas ape lo ao Se na-
do Fe de ral para que re je i te as emen das que es tão na
pa u ta para que esta me di da pro vi só ria não vol te à Câ -
ma ra, para que não se pa ra li se a apre ci a ção da CPMF
e para que não se im pe ça a po pu la ção mais hu mil de
do Bra sil de con ti nu ar a re ce ber re cur sos que, sem a
CPMF, não po de rão ser pa gos pelo Go ver no.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para um ape lo,
uma fi gu ra nova no Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, o Re la tor pe diu a pa la vra pela
or dem. Em se gui da, con ce de rei a pa la vra a V. Exª;

Com a pa la vra o Se na dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Sem re vi são.)

– Sr. Pre si den te, V. Exª me per gun tou se eu te ria al gum
es cla re ci men to a ofe re cer. Não te nho es cla re ci men to,
mas de cla ro o meu pa re cer fa vo rá vel ao des ta que ofe re-
ci do ao pa rá gra fo úni co do art. 7º e ao des ta que da Se -
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na do ra He lo í sa He le na que am plia a ne go ci a ção à in te-
gra li da de dos dé bi tos. Esse alon ga men to deve atin gir, Sr. 
Presi den te, a to ta li da de dos dé bi tos.

É por isso que en ten de mos que se tra ta de uma
ques tão de iso no mia. Bus ca mos, aqui, dar o mes mo
tra ta men to que ti ve ram aque les de ve do res do Pesa e
aque les de ve do res do pro ces so de se cu ri ti za ção. De -
se ja-se que o pe que no pro du tor da re gião Nor te se
be ne fi cie, po den do alon gar a sua dí vi da não ape nas
numa pro por ção de 1 5%, 25% ou 35%, mas, sim, na
in te gra li da de do dé bi to. O be ne fí cio pode ser es ten di-
do aos ina dim plen tes, pois pre ten de-se que o be ne fí-
cio re al men te atin ja quem ne ces si ta: o pe que no pro -
du tor ina dim plen te ame a ça do de per der a ter ra.

Por es sas ra zões, o meu pa re cer é fa vo rá vel aos 
des ta ques for mu la dos pela Se na do ra He lo í sa He le-
na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
os Se na do res Re nan Ca lhe i ros e José Agri pi no, res -
pec ti va men te, Lí de res do PMDB e do PFL, so bre os
seus vo tos.

O Se na dor Ro me ro Jucá já in di cou o voto ”sim“.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Na

li nha de ra ci o cí nio do Re la tor Se na dor Amir Lan do,
vo ta mos ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota ”não“, pela mo di fi ca ção do tex to, pelo aco lhi men-
to da emen da.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Blo co de Opo si ção vota ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Cre io
que há uma cer ta con fu são. Va mos es cla re cer.

Se na dor José Agri pi no, V. Exª se ma ni fes tou
pela ma nu ten ção do tex to?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Fui mu i to
cla ro, Sr. Pre si den te. Re co men do o voto ”não“, que
sig ni fi ca o aco lhi men to da emen da, do des ta que, e a
mo di fi ca ção do tex to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
está vo tan do pela re ti ra da do tex to?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Exa to, Sr.
Pre si den te.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB, da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, ado ta a li nha
de fen di da pelo Se na dor Amir Lan do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O Par-
ti do So ci a lis ta Bra si le i ro vota ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tam bém
vo tou ”não“ o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB e o PPB vo tam ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co de Opo si ção – PT, PDT e PPS?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, es ta mos vo tan do com o pa re cer do
Se na dor Amir Lan do. O voto é ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está re je-
i ta do. Sai do tex to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Fo ram apro va dos os des ta ques com a sa í da do tex to?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Per fe i ta-
men te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o § 1 º do art. 1 º da Me di da Pro vi só ria nº 9, de
2001 , que re sul tou no Pro je to de Lei de Con ver são nº
1 , de 2002, des ta ca do.

Como o des ta que é de au to ria do Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res, S. Exª tem o di re i to de se pro -
nun ci ar por cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Qual é a emen da des ta ca da, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A emen da
des ta ca da do tex to é o § 1 º do art. 1 º da Me di da Pro vi-
só ria nº 9, que re sul tou no Pro je to de Con ver são nº 1 .

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, qual nú me ro re ce beu o re que-
ri men to para esse meu des ta que?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re que ri-
men to nº 81 .

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, pa re ce-me que esse des ta que
está pre ju di ca do, ten do em vis ta a apro va ção do des -
ta que da Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, não pro ce de a in for ma ção do Se na dor
Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do, na qua li da de de
Re la tor.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Re la-
tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o art. 1º,
§ 1 º, re pe te dis po si ção se me lhan te àque la já des ta-
ca da e su pri mi da no art. 7º, § 1º. Por co e rên cia, deve
tam bém ser ex tra í da do tex to essa dis po si ção, para
dar uni for mi da de ao tex to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na-
dor Anto nio Car los Va la da res está en ten den do que
está pre ju di ca da a ma té ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, re ti ra mos um item re fe ren te ao art. 7º. Ago ra,
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es ta mos re ti ran do ou tro item, se gun do a von ta de do Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, re fe ren te ao art. 1 º. O
tex to dos dois itens são igua is, mas tra ta-se de pro gra-
mas de fi nan ci a men to di fe ren tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu sei,
mas en tão há um equí vo co do Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res que pre ci sa ser es cla re ci do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, por
uma ques tão de iso no mia, man te nho o re que ri men to,
para que seja vo ta do da mes ma for ma que o an te ri or,
de acor do com o pa re cer do re la tor. Isso para que os
ban cos não fa çam con fu são na hora da apli ca ção da
lei.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Lí de res po dem en ca mi nhar. Quem vota ”sim“ man tém
o tex to; ”não“, re ti ra o tex to.

Como vo tam os Srs. Lí de res?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto ”sim“, Sr.
Pre si den te.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota ”não“.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB vota ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – E o Blo co
de Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Vota mos ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – E o
PPB/PSDB? (Pa u sa.)

Está re je i ta do.
Sa i rá do tex to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, tam bém este des ta que é
de V. Exª. É a vo ta ção da ex pres são ”até 31 de mar ço
de 2002“, cons tan te do art. 6.º da Me di da Pro vi só ria
nº 9, de 2001, que re sul tou no Pro je to de Lei de Con -
ver são nº1, de 2002.

Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ob -
je ti vo des te des ta que é ape nas ofe re cer uma ope ra ci-
o na li za ção nor mal de toda a ne go ci a ção pro pos ta
pela me di da pro vi só ria.

Já es ta mos no dia 20 de mar ço, e o pra zo es ti-
pu la do pela me di da pro vi só ria é dia 31 de mar ço. Este 
é o pra zo para que os in te res sa dos na re ne go ci a ção
ou no es ca lo na men to de suas dí vi das apre sen tem
um re que ri men to de ade são à me di da pro vi só ria.

No en tan to, exis te um ou tro pra zo per mi tin do
que, até o fi nal do mês de ju nho – até o dia 29 de ju -
nho –, as ne go ci a ções se jam ter mi na das. Sen do as -
sim, não irá pre ju di car o ob je ti vo da me di da pro vi só-
ria; ape nas te mos que ser prá ti cos.

Até o dia 31 de mar ço, não te re mos tem po, em
hi pó te se ne nhu ma, de fa zer as ne go ci a ções em todo
o Bra sil. E mi lha res e mi lha res de pro du to res ru ra is te -
rão que acor rer aos ban cos só para as si nar um re-
que ri men to di zen do que ade rem à me di da pro vi só ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, a Li de ran ça do Go ver no con cor da com a
emen da do Se na dor Anto nio Car los Va la da res es ten-
den do o pra zo para o pro ces so de ne go ci a ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Re la-
tor, por gen ti le za.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Re la-
tor. Sem re vi são do ora dor.) – Meu pa re cer, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, é fa vo rá vel. É uma
ques tão de dar exe qüi bi li da de ao atu al tex to de lei. Se
esse pra zo for es tran gu la do no dia 31 , será ine xe qüí-
vel. Con se qüen te men te, é uma ne ces si da de im pe ri o-
sa re ti rar o li mi te tem po ral.

Por isso, meu pa re cer é fa vo rá vel ao des ta que.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pa re-

ce res são fa vo rá ve is. Há ma ni fes ta ções nes se sen ti-
do, por isso en ten do que pos so vo tar o tex to.

Como vo tam os Srs. Lí de res?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto ”não“, Sr.
Pre si den te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB/PPB en ca mi nha o voto ”não“.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
tam bém vota ”não“.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Meu voto é ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está re je-
i ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa mos
à apre ci a ção das ex pres sões des ta ca das ”de par te“; ”ob -
ser va das as se guin tes con di ções“; ”os in ci sos I a IV“; ”do
art. 7º do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1 , de 2002“.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su-
plicy, co-au tor, jun ta men te com a Se na do ra He lo í sa
He le na, do re que ri men to.
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O SR. EDUADO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, o tex to do PLV nº 1, de 2002, em apre ço,
ao con trá rio do tra ta men to dado aos gran des de ve do-
res do Pesa, não aten de mi ni ma men te a si tu a ção de
en di vi da men to dos agri cul to res nas três re giões be -
ne fi ci a das pe los fun dos.

Ape nas os mu tuá ri os adim plen tes po de rão
alon gar as suas dí vi das. Cal cu la-se que em tor no de
200 mil mini e pe que nos agri cul to res, só na Re gião
Nor des te, es tão em si tu a ção de anor ma li da de com as 
dí vi das fi can do de fora.

Mes mo os que es tão adim plen tes – em dia com
os pa ga men tos das par ce las – não po de rão ne go ci ar
e alon gar toda sua dí vi da, con for me o tex to do ca put
dos in ci sos I a IV do art. 7º. Por exem plo, ape nas 20%
do mon tan te da dí vi da po de rá ser alon ga da para os
em prés ti mos to ma dos em 1 996, se gun do o in ci so II.
Esse é o pe río do em que a gran de ma i o ria de pe que-
nos e mé di os de ve do res, em si tu a ção de anor ma li da-
de, con tra í ram seus em prés ti mos na Re gião Nor des-
te. Essa anor ma li da de é re sul ta do da es ti a gem – jus -
ta men te no pe río do de ven ci men to da ca rên cia dos
em prés ti mos, 1 997 e 1 998 – e per da das sa fras, li mi-
tan do a ca pa ci da de do pa ga men to des se se tor.

Jus ta men te para res ga tar par te da pro pos ta do
Par ti do do Tra ba lha do res para re sol ver o pro ble ma
das re giões mais po bres é que os dois des ta ques vi -
sam a su pres sões.

O pri me i ro de les re fe re-se ao § 1 º do art. 7º, que
con di ci o na a ade são ao alon ga men to – no caso dos
mu tuá ri os dos Fun dos Cons ti tu ci o na is à adim plên cia
ou re gu la ri za ção das dí vi das, pa ga men to das pres ta-
ções em atra so – até 29 de ju nho de 2002.

O se gun do des ta que re fe re-se às ex pres sões
”em par te“ e ”ob ser va das as se guin tes con di ções“ do
ca put do art. 7º, e aos qua tro in ci sos do mes mo ar ti-
go. Caso seja aca ta da a ex clu são pro pos ta nos dois
des ta ques, to dos os mu tuá ri os dos Fun dos Cons ti tu-
ci o na is te rão di re i to de alon gar os mon tan tes de suas
dí vi das, re ce ben do o mes mo tra ta men to dos gran des
de ve do res do Pesa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Re la-
tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o acor do
fir ma do en tre o gru po-ta re fa que apre ci ou esta ma té-
ria im pli ca va, so bre tu do, eli mi na ção do es ca lo na men-
to, que são os in ci sos I a IV do art. 7º. 

O meu pa re cer an te ri or já fa la va nes sa ma té ria,
para que o be ne fí cio atin ja a to ta li da de dos dé bi tos, e

não par te de les, de acor do com a cir cuns tân cia da
con tra ta ção de cada um.

Por essa ra zão que meu pa re cer é fa vo rá vel e já
foi anun ci a do an te ri or men te, quan do fa la va exa ta-
men te so bre os dois des ta ques da Se na do ra He lo í sa
He le na: o que se re fe ria ao § 1 º do art. 7º, já vo ta do, e
este que se re fe re aos in ci sos I a IV do mes mo art. 7º. 

Por tan to, meu pa re cer é fa vo rá vel.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.

Exª a pa la vra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, quan to à ques tão apre sen ta da aqui,
o art. 7º foi in clu í do no pro ces so de ne go ci a ção exa ta-
men te pelo gru po-ta re fa que dis cu tiu essa ques tão.

Os Fun dos Cons ti tu ci o na is, na pro pos ta ori gi nal
do Go ver no, não es ta vam con tem pla dos por que um
ano an tes já ti nham re ce bi do um tra ta men to de re ne-
go ci a ção di fe ren te. Ne go ci ou-se, cri ou-se um es ca lo-
na men to em en ten di men to com as Li de ran ças, tra-
zen do para 35% do sal do de ve dor os fi nan ci a men tos
até 1995, 25% até 1 996 e 20% de 1 997 em di an te.

Por tan to, isso foi um acrés ci mo, um avan ço.
Ago ra pre ten de-se ti rar o es ca lo na men to e co lo car
1 00% de tudo. O País não agüen ta, a eco no mia não
agüen ta. Faço o aler ta e en ca mi nho con tra ri a men te,
pela ma nu ten ção do tex to. Mo di fi car esse tex to, da
for ma como vão fa zer, na ver da de re pre sen ta rá um
veto a essa ma té ria, que de i xa rá fora des se pro ces so
os Fun dos Cons ti tu ci o na is. Mas cada um é se nhor da
sua ra zão e vota da for ma como en ten der.

Meu en ca mi nha men to é pela ma nu ten ção do
tex to, por tan to voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na-
dor Ro me ro Jucá en ca mi nhou o voto ”sim“, pela ma -
nu ten ção.

Como en ca mi nha o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, o PMDB está se guin do a ori en ta ção do
Re la tor, Se na dor Amir Lan do. A po si ção do Par ti do
nes sa ma té ria, é, por tan to, ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
en ca mi nha o PFL?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – O 
PFL tam bém vota ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co PSDB/PPB?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– O Blo co PSDB/PPB vota pela ma nu ten ção do tex to.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co da Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Vota ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estão re -
je i ta das as ex pres sões e os in ci sos des ta ca dos. Sai
do tex to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor. ) – Sr. Pre si-
den te, a fim de que dois des ta ques por mim apre sen-
ta dos não en trem em con fron to com ou tros já apro va-
dos, re ti ro os des ta ques à Emen da nº 2 e à Emen da
nº 7. 

Re pe tin do: o des ta que à Emen da nº 2, do Pro je-
to de Con ver são nº 1 , e o des ta que à Emen da nº 7, ao
mes mo pro je to de con ver são. Mas man te nho o des ta-
que re fe ren te à Emen da nº 1 3.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Va la da res, por gen ti le za, te nho que pro ce der aqui com 
a ma i or cal ma pos sí vel, por que V. Exª está pe din do a
re ti ra da de algo que foi apro va do: os re que ri men tos.

V. Exª está pe din do a re ti ra da de re que ri men tos
que fo ram apro va dos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Re que ri men tos. Mas os des ta ques que fo ram
apro va dos, Sr. Pre si den te, en tram em con tra po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas foi
vo ta da a ma té ria prin ci pal. Nós te re mos que sub me-
ter isso.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Pelo se guin te: aqui fala em data de 30 de
maio, que pre ju di ca.

Então, va mos vo tar.
Se eu fi zer um re que ri men to pe din do a... Mas já

foi apro va do. O Sr. Pre si den te tem ra zão, já foi apro va-
do. Va mos re je i tar en tão.

Vo tar e re je i tar. Tem ra zão V. Exª, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos

pros se guir, de po is che ga mos lá.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e Srs

Se na do res, aten ção! Foi apro va do o pro je to de lei de
con ver são com des ta ques. Fica pre ju di ca da a Me di da
Pro vi só ria e as emen das a ela ofe re ci das, sal vo as
Emen das nºs 2, 7, 1 3; 1 4; 1 5, 1 6, § 4º do art. 2º, cons -
tan te da Emen da nº 22 e Emen da nº 26, des ta ca das.

Pas sa-se ago ra à vo ta ção das emen das des ta-
ca das. Vou co lo car em vo ta ção a Emen da nº 2, des ta-
ca da.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO)– Ago ra, Sr.
Pre si den te, que ro ma ni fes tar o meu pa re cer con trá rio
a to das as emen das des ta ca das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou co lo-
car em vo ta ção as emen das, em glo bo; vou con si de-
rá-las, pelo vis to, re je i ta das, se não hou ver opo si ção
das li de ran ças. Não se ma ni fes ta ram, mas é o au tor, é
o re la tor...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, S. Exª re fe riu-se aos des ta ques re fe ren tes às
Emen das nº 2 e Emen da nº 7, por que há uma Emen -
da nº 1 3. É ou tra co i sa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas nós
va mos che gar lá, Exce lên cia! Va mos che gar lá!

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Pela
or dem, Sr. Pre si den te.

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

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço
a V. Exª que vote em se pa ra do meu des ta que, re la ti vo
ao art. 2º, § 4º, da Emen da nº 22, por que, se as vo tar-
mos em glo bo, a ori en ta ção em re la ção à mi nha
emen da é di ver sa da que la que o Re la tor quer re ti rar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª fi -
que tran qüi lo. Tra ta-se de re que ri men to do au tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estão re -
je i ta das as Emen das nºs 2 e 7. (Pa u sa).

Vo te mos a Emen da nº 13, des ta ca da, de pa re-
cer con trá rio. O au tor é o Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res.

Con ce do a pa la vra ao Re la tor.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

No mo men to pro pí cio, vou que rer en ca mi nhar, Sr.
Pre si den te.

O SR. AMIR LANDO (PMDB  RO. Com Re la tor.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re la ti va men te a 
esta emen da do re ba te do sal do de ve dor na es ca la pro -
pos ta, que pas so a ler  ”Fica o ges tor dos Fun dos Cons ti-
tu ci o na is de fi nan ci a men to au to ri za do a con ce der bô nus
de adim plên cia, apli ca do so bre a par ce la da dí vi da paga
até o ven ci men to apli ca do nas pro por ções, per mi tin-
do-se o ajus te do re em bol so às ope ra ções ne go ci a das:
dí vi das con tra ta das até 31/1 2/94, 40%; dí vi das con tra ta-
das no ano de 1995, 27%; dí vi das con tra ta das no ano de
1996, 19%; dí vi das con tra ta das no ano de 1997,1 7%; e
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dí vi das con tra ta das no ano de 1 998, 14%“ , o meu pa re-
cer, mais uma vez, nes te caso, é fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re-
cer do Re la tor é fa vo rá vel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao au tor, Se na dor Antô nio Car los Va la da res
e, logo de po is, con ce de rei a pa la vra a V. Exª, Se na dor
Ro me ro Jucá.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, este des ta que tra ta da efe ti-
va ção de um re ba te so bre as dí vi das agrí co las, a par-
tir do ano de 1 994. Sa be mos que hou ve abu sos, co -
bran ças ir re gu la res e que a ina dim plên cia ocor reu, na 
ma i o ria dos ca sos, por de ci sões ex tra Con gres so to -
ma das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, em uma CPI re a li za da na Câ ma-
ra dos De pu ta dos, o en tão Pre si den te do Ban co do
Bra sil de cla rou o se guin te: ”Nem plan tan do ma co nha
ir ri ga da se ria pos sí vel pa gar os em prés ti mos agrí co-
las com os cus tos fi nan ce i ros en tão pra ti ca dos.“ O
que de se ja mos com esta emen da, Sr. Pre si den te, é
cor ri gir o que foi co bra do, rou ba do, e, de for ma ina -
pro pri a da, re ti ra do dos pro du to res ru ra is, mu i tos dos
qua is co lo ca ram bala no ou vi do, por que não po di am
pa gar as suas dí vi das.

O Go ver no es ta be le ceu vá ri os ín di ces de cor re-
ção mo ne tá ria, ao lon go dos anos, que le va ram o en -
di vi da men to ru ral a um mon tan te im pa gá vel. Daí essa 
ten ta ti va de o Go ver no le var sem pre ”de bar ri ga“,
qua se to dos os anos, por meio de me di das pro vi só ri-
as, o pa ga men to das dí vi das ru ra is; por que ele sabe
que os pro du to res ru ra is, nos ter mos em que os con -
tra tos fo ram fe i tos, ja ma is po de rão hon rá-los. O Go-
ver no faz isso para le var esse pa tri mô nio ao Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal e di zer: ”Olha, nós te mos
esta dí vi da como cré di to jun to aos agen tes fi nan ce i-
ros“. Na re a li da de, uma gran de par te não per ten ce ao 
Go ver no. E esta me di da pro vi só ria visa cor ri gir isso,
re co lo can do as co i sas nos seus de vi dos lu ga res.

Como eu dis se, Sr. Pre si den te, fo ram ins ti tu í das
ao lon go do tem po cor re ções mo ne tá ri as até con trá ri-
as à Cons ti tu i ção como a TR, a TRD, a TJLP e o
IGPM, além dos ju ros e dos en car gos ad mi nis tra ti vos
co bra dos pe los ban cos. Essa é a ra zão da ver da de i ra
bom ba-re ló gio que exis te hoje no cam po, cu jas ati vi-
da des es tão sen do aban do na das.

Sou tes te mu nha de que, no meu Esta do, na re gião
ci trí co la, uma das re giões mais ri cas de Ser gi pe, o cam -

po está sen do aban do na do. Uma das ma i o res ra zões
é o en di vi da men to ru ral.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, se essa emen da,
re je i ta da na Câ ma ra, for apro va da pelo Se na do Fe de-
ral, vai ser a sal va ção da agri cul tu ra bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é uma pena
que a emen da do De pu ta do Ro nal do Ca i a do não faça 
re fe rên cia à fon te dos re cur sos para aba ter 40% da
dí vi da dos fun dos cons ti tu ci o na is do Bra sil, prin ci pal-
men te as dí vi das dos gran des pro du to res. Não sei
onde se bus ca rá esse re cur so. Não sei se a in ten ção
é fa zer o Go ver no emi tir para am pli ar o en di vi da men-
to por que há uma re ce i ta de des pe sa, mas não há um
en ca mi nha men to de ter mi nan do a ar re ca da ção de re -
cur sos para co brir.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, não sa i rá um tos tão do Te sou-
ro; os fun dos cons ti tu ci o na is são in de pen den tes, têm
re ce i ta pró pria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, que ro aler tar que es ta mos vo tan do uma
emen da que está re du zin do em 40% o mon tan te da dí -
vi da do giro dos fun dos cons ti tu ci o na is. Se es ses fun -
dos ti ve rem essa re du ção, que bra rão ou pre ci sa rão de
ou tro re cur so para sub si di ar as ope ra ções. Na emen da
não se diz a ori gem des ses re cur sos. Por tan to, en ca-
mi nho pela ma nu ten ção do tex to, con tra o des ta que.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, o PFL vota de acor do com o Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, es ta mos vo tan do com o Re la tor, por tan to,
a fa vor do pa re cer.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Lí der, o pa re cer foi fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Amir Lan do, en ten di que o pa re cer de V.Exª é fa vo rá vel.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – O 
pa re cer é fa vo rá vel. Por isso, vo ta mos a fa vor da
Emen da nº 1 3.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota com o Re la tor, é fa vo rá vel à
apro va ção da emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co PSDB/PPB?
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O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES) –
Sr. Pre si den te, o Blo co PSDB/PPB vota con tra a emen -
da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o PSB vota fa vo ra vel men te à
emen da, como não po de ria de i xar de ser.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co da Opo si ção, Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co da Opo si ção vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
apro va da a Emen da nº 1 3, que será in se ri da no tex to.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça pela or dem.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, so li-
ci to a V. Exª que re gis tre o meu voto con trá rio ao pa re-
cer do Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção do Se na dor José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à vo ta ção da Emen da nº 1 4, des ta ca da, de pa re cer
con trá rio.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí-
nio, au tor da emen da.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, se eu pu der an te ce der-me ao emi nen te Se -
na dor Amir Lan do, po de rei até pri vá-lo de dar um pa re-
cer. A Emen da nº 1 4 apre sen ta al gu mas im per fe i ções.
Par te des ses pro du to res do Pro de cer já fo ram con tem-
pla dos. Além do mais, pe di re mos ao emi nen te Se na dor
Amir Lan do que, sen do re ti ra da a emen da, dê pa re cer
fa vo rá vel à Emen da nº 26. Por tan to, re ti ro esta emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, a emen da já está em vo ta ção e não
pode ser re ti ra da; se ria me lhor que V. Exª fi zes se um ape lo
para a sua re je i ção. Não ha ve rá ob je ção do Re la tor.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como re la-
tor.) – Meu pa re cer à emen da é con trá rio, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Acom pa nho o Re la tor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Por tan to, a 
Emen da nº 14, Se na dor Car los Pa tro cí nio, está re je i ta-
da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à apre ci a ção da Emen da nº 1 5, des ta ca da, que tem
pa re cer con trá rio. O au tor é o emi nen te Se na dor Ge -
ral do Melo, a quem con ce do a pa la vra.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, V. Exª e a Casa são tes te mu nhas de
que, an tes do iní cio da vo ta ção des sas emen das, fiz
um ape lo para que esta me di da pro vi só ria não ti ves se
ne nhu ma emen da em vir tu de da im po si ção da sua
vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos, do re tar da men to na
sua apli ca ção e da co ne xão en tre esse pro ces so e a
vo ta ção na que la Casa le gis la ti va dos des ta ques fi na-
is da CPMF. Entre tan to, nes te mo men to, emen das já
fo ram apro va das. A me di da pro vi só ria já está con de-
na da a vol tar à Câ ma ra.

Sou au tor da emen da que está sen do apre ci a da
e que ro apre sen tar as ra zões pe las qua is ofe re ci esta
emen da à me di da pro vi só ria. A me di da ofe re ce aos
pro du to res ru ra is do País – a um gran de, imen so gru -
po de pro du to res ru ra is do País – a pos si bi li da de de
re com po si ção das suas dí vi das. Sr. Pre si den te, sou
de uma re gião onde qua se 90% dos Mu ni cí pi os do
semi-ári do ti ve ram es ta do de emer gên cia de cre ta do
no ano pas sa do. O Go ver no foi obri ga do a cri ar um
pro gra ma es pe ci al de emer gên cia com o qual so cor-
reu e as se gu rou uma so bre vi da a to dos os atin gi dos
pela es ti a gem enor me do ano de 2001. Esta emen da
pro põe a ex ten são dos be ne fí ci os des ta me di da pro -
vi só ria a es ses pro du to res do Nor des te. É por essa
ra zão que, ape sar do pa re cer con trá rio do Re la tor na
Câ ma ra dos De pu ta dos, a emen da está apre sen ta da
e ape lo para que a Casa a aco lha.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Amir Lan do, V. Exª, na qua li da de de Re la tor ad jun to,
por gen ti le za, que i ra fa zer uso da pa la vra. Tra ta-se da
Emen da nº 1 5. O Se na dor Ge ral do Melo fez ex po si-
ção a fa vor da sua emen da.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Re la-
tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, par ti ci-
pa mos de um en ten di men to que ul tra pas sa ago ra a
Emen da nº 1 5, aque le con sen so já for ma do.

Em ver da de, a Emen da pro põe aten der a uma
si tu a ção de emer gên cia do Nor des te. Ela se gue o
mes mo di a pa são das ou tras. Por isso nes te mo men to
me pro nun cio fa vo ra vel men te. É evi den te que sem
mais con di ções de avan çar na ma té ria.

Ao ma ni fes tar-me fa vo ra vel men te, que ro di zer,
como Re la tor ad jun to, que os com pro mis sos as su mi-
dos se ex te nu am e aqui se exa u rem. O meu pa re cer é
fa vo rá vel, mas da qui em di an te te rei de vo tar con tra ri a-
men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Ex.ª que ori en tar a Ban ca da?
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O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, que ro di zer que é com dor no co ra ção,
sen ti men to tão em voga na tar de de hoje nes te ple ná-
rio, que en ca mi nho con tra ri a men te ao des ta que do
Se na dor Ge ral do Melo por que en ten do que não de ve-
ria ser apro va do ten do em vis ta o mé ri to da ma té ria.

A mi nha po si ção, por tan to, é con trá ria.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

Sr. Pre si den te, que ro en ca mi nhar como Lí der do
PSDB. Fa lei como au tor, mas não como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros acom pa nha o Re la tor?

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, V. Exª tem-se ma ni-
fes ta do as sim.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com o Re la tor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo.

O SR GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, fiz um ape lo à Casa como Se na dor au -
tor de uma emen da, mas li be ro a Ban ca da do PSDB e 
a do PPB para que cada um vote de acor do com a sua
con vic ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª é
sem pre ele gan te e éti co! Pa ra béns!

Con sul to o Blo co da Opo si ção.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Voto “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to

o PTB.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O

PTB vota “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o PSB?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE) – Sim, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e

os Srs. Se na do res que apro vam a Emen da nº 1 5 per -
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
Em vo ta ção a Emen da nº 1 6, des ta ca da, que re -

ce beu pa re cer con trá rio.
O au tor é o emi nen te Se na dor Ge ral do Melo, a

quem con ce do a pa la vra.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

Sr. Pre si den te, mais uma vez, li be ro a Ban ca da do
PSDB e a do PPB, para que cada um vote de acor do
com a sua cons ciên cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Re la tor ad jun to, Se na dor Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – O meu pa -
re cer é con trá rio, em ra zão de que esta ma té ria já
vem sen do tra ta da pela Me di da Pro vi só ria nº 24. Pen -
so que a dis ci pli na ali es ta be le ci da é sa tis fa tó ria.
Enten do que a Emen da não al can ça a ex ten são dada
pela me di da pro vi só ria. Por isso, meu pa re cer é con -
trá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Re la tor
deu pa re cer con trá rio.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR).–
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto de acor do com o pa re cer do Re la tor.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, vo ta mos com o Re la tor.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, vo ta mos com o Re la tor.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, voto de acor do com o Re la tor.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, acom pa nha mos o Re la tor.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o PSB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Emen -
da nº 1 6 foi re je i ta da.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos -
ta ria de fa zer uma con sul ta à Mesa: quan tos des ta-
ques ain da fal tam ser vo ta dos?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Dois.
Pas sa-se à vo ta ção do § 4º do art. 2º cons tan te

da Emen da nº 22, des ta ca da, de pa re cer con trá rio.
A Emen da é de V. Exª, Se na dor Wal deck Orne -

las, a quem con ce do a pa la vra.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para en -

ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, aqui tam bém se tra ta de
uma ques tão de pra zo. O que a emen da pos si bi li ta é que
as ope ra ções con tra ta das até 31 de de zem bro de 1 998
te nham o mes mo tra ta men to dis pen sa do às ope ra ções
con tra ta das até 31 de de zem bro de 1997. Qual a ra zão
dis so? É que, ain da du ran te o ano de 1998, con ti nu ou
ha ven do o des ca sa men to en tre o cus to e as ta xas de ju -
ros, de modo que, ve jam V. Exªs, nós es ta mos mo di fi can-
do uma lei de 1995. Des de 1 995, há sete anos, por tan to,
que rola a re ne go ci a ção da dí vi da ru ral. Então, va mos
en cer rar essa no ve la ajus tan do as da tas. A par tir de 1º
de ja ne i ro de 1 999, não exis te mais o des ca sa men to,

02668 Qu in ta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

MARÇO 2002256    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ra zão pela qual de ve mos es ten dê-lo de 31 /1 2/1997 a
31 /12/1998.

Eu cha mo aten ção para o fato de que, em se tra -
tan do de emen da e não de des ta que, para a apro va-
ção, o voto nes se caso é ”sim“. Eu peço o voto ”sim“
às Srªs e aos Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu peço
o pa re cer do emi nen te Re la tor, Se na dor Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Re la-
tor. Para pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, em re a li da de, a emen da vem es ta be le cer
uma uni da de de tra ta men to, isto é, para si tu a ções
igua is, so lu ções idên ti cas, ou seja, o prin cí pio da iso -
no mia. A pro pos ta de emen da tem ra zão de ser e es -
ta be le ce uma igual da de en tre os de ve do res, por isso
o meu pa re cer é fa vo rá vel. É ape nas um ajus te de da -
tas; um ajus te de uma di fe ren ça de um ano, que me
pa re ce que não tem ra zão de ser.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re-
cer do Re la tor é fa vo rá vel.

Ago ra, eu peço aos Lí de res que ori en tem as
suas Ban ca das.

Como en ca mi nha o Lí der do Go ver no, Se na dor
Ro me ro Jucá?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a po si ção do Go ver no é con trá ria ao
des ta que. O voto é ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra en ca mi nha o voto com o Re la tor?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sim, Sr. Pre si den te, com o Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, V. Exª tem vo ta do com o Re la tor. Eu
não es tou in du zin do o voto de V. Exª, es tou só es cla-
re cen do de que for ma vo tou o Re la tor.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Mu -
i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Re co men da mos o voto com o Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o Lí der do PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O

PTB acom pa nha o Re la tor, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o Lí der do Blo co da Opo si ção?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, o Blo co vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o Lí der do PSDB?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

O PSDB en ca mi nha o voto ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PSB? (Pa u sa.)

A ma té ria foi apro va da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-

mos ao úl ti mo des ta que.
Vo ta ção da Emen da nº 26, des ta ca da, de pa re-

cer con trá rio. A au to ria da emen da é do Se na dor Car-
los Pa tro cí nio, a quem con ce do a pa la vra.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, já abri mão do des ta que para vo ta ção da
Emen da nº 1 4, que era si mi lar a essa aí.

Tra ta-se de in clu ir no rol des ses be ne fi ci a dos to -
dos os pro du to res do Pro de cer II e Pro de cer III. São
cer ca de 21 pro je tos es pa lha dos pelo cer ra do do Bra -
sil, Sr. Pre si den te! O mais im por tan te é que o Pro de-
cer é uma co o pe ra ção nipo-bra si le i ra. É in ves ti do no
Bra sil di nhe i ro ar re ca da do de im pos to no Ja pão. Esse 
re cur so ori un do do Ja pão é re pas sa do para as ins ti tu-
i ções fi nan ce i ras do Bra sil por cer ca de 2,75% de ju -
ros ao ano, e as ins ti tu i ções re pas sam es ses re cur sos
por no mí ni mo qua tro ve zes mais. Por tan to, tra ta-se
de dar um tra ta men to iso nô mi co ao Pro gra ma de Co -
o pe ra ção Nipo-Bra si le i ra para o De sen vol vi men to do
Cer ra do 2 e 3.

Peço, para isso, o pa re cer fa vo rá vel do Re la tor,
por que é mais do que jus to. Te mos 21 ca sos es pa lha-
dos pelo Bra sil, to dos en di vi da dos. Eu ape la ria tam -
bém para o Lí der do Go ver no, com quem tive opor tu-
ni da de de con ver sar so bre essa ques tão da ne ces si-
da de de tam bém in clu ir os pro du to res dos Pro gra mas
de De sen vol vi men to do Cer ra do 2 e 3.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Re la-

tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o Pro de-
cer está fora do alon ga men to das dí vi das. Não se ria
jus to esse tra ta men to di fe ren te. Ade ma is, os re cur sos
ex ter nos des se pro gra ma são in ter na li za dos a ju ros
em tor no de 2% e re pas sa dos aos pro du to res a
9,75%. Re al men te, há aqui uma di fi cul da de im pos ta
aos pro du to res, por que os ju ros pas sam a ter um pa -
ta mar, mu i tas ve zes, de in so lu bi li da de.

Em con se qüên cia, es ten der o alon ga men to é
sal var es ses pro gra mas. Na ló gi ca das con ces sões
fe i tas, se ria – pa re ce-me – im pró prio, ina de qua do e
in jus to não aten der à emen da.

Por isso, meu pa re cer é fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re-

cer do emi nen te re la tor é fa vo rá vel.
Para ori en tar a Ban ca da, con ce do a pa la vra ao

Se na dor Ro me ro Jucá.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, pro cu rei tra tar des ta ques tão do Pro -
de cer nos Mi nis té ri os da Agri cul tu ra e da Fa zen da.
Exis te um ou tro ca mi nho que está sen do ne go ci a do,
que não se ria esta me di da pro vi só ria. Por tan to, a po -
si ção do Go ver no é con trá ria ao des ta que.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Re nan Ca lhe i ros?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, vo ta mos com o Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra?

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Com o Re la tor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co da Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Blo co da Opo si ção vota ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB vota ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSDB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB en ca mi nha o voto ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O PSB vota “sim”, com o Re la tor.

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.)
A ma té ria está apro va da.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum, com o
apo i a men to dos Se na do res Te o tô nio Vi le la, Artur da
Tá vo la e Ge ral do Melo.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Já se
pas sou uma hora do pri me i ro pe di do de ve ri fi ca ção?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Já. 
O pri me i ro pe di do foi fe i to às 1 8 ho ras e 1 9 mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Então, não pas sou uma hora.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sou
bas tan te. Está mar ca do aqui.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Ace i to a de ci são de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apo i a-
ram o pe di do de ve ri fi ca ção os Srs. Se na do res Te o tô-
nio Vi le la, Artur da Tá vo la e Ge ral do Melo. 

Va mos pre pa rar o pa i nel, por gen ti le za.
Quem qui ser apro var a Emen da nº 26 deve vo tar

”sim“. Quem qui ser re je i tá-la deve vo tar ”não“. Escla -
re ço que o Re la tor ad jun to foi fa vo rá vel à emen da.

Srs. Se na do res, que i ram ocu par os seus lu ga-
res para a ve ri fi ca ção de quo rum so li ci ta da pelo no -
bre Se na dor Ro me ro Jucá (Pa u sa.)

Faço um ape lo aos Se na do res que se en con-
tram fora do ple ná rio para que ve nham exer ci tar o seu 
di re i to de voto.

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

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto ”não“, Sr.
Pre si den te. O Go ver no fica em obs tru ção.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
A Ban ca da do PSDB/PPB de se ja co mu ni car que está
em obs tru ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

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

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de pe dir a pre sen ça dos Se na do-
res do PMDB para que pu dés se mos vo tar esta ma té-
ria e a se guin te, que é tam bém im por tan tís si ma, fun -
da men tal. Pre ci sa mos de quo rum, por tan to, para vo -
tar o pro je to de de cre to le gis la ti vo. Por isso, peço aos
Se na do res do PMDB e a to dos os Se na do res que ve -
nham ao ple ná rio.

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

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
As ma té ri as se guin tes são duas me di das pro vi só ri as
que tam bém es tão tran can do a pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O que é
la men tá vel. Por isso, faço uma ape lo não só aos Se -
na do res do PMDB, mas de to dos os Par ti dos, para
que acor ram ao ple ná rio, a fim de exer ci ta rem seu di -
re i to de voto. Afi nal de con tas, es ta mos vo tan do o úl ti-
mo des ta que da Me di da Pro vi só ria nº 9, de 2001 .

Os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota com o Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
vota ”sim“.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSB
vota “sim”.

O SR. EDUADO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – O
Blo co da Opo si ção vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
vota “sim”.

O PMDB vota ”sim“.
O Blo co da Opo si ção já se ma ni fes tou pelo voto

“sim”.
Cha mo os Srs. Se na do res ao ple ná rio, por gen -

ti le za.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, os Se na do res que es ta vam aqui já vo -
ta ram. Eu per gun ta ria à Mesa quan to tem po vai con -
ce der de acrés ci mo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá,data ve nia, a Mesa sem pre foi to le ran te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, eu que ro que a Mesa seja to le ran te,
que ro ape nas sa ber o pra zo que será con ce di do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não se
pas sa ram nem três mi nu tos ain da. A Mesa na tu ral-
men te vai con tro lar o tem po, es te ja V. Exª tran qüi lo,
por que te re mos o mo men to opor tu no para de cla rar
en cer ra da a vo ta ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, na for ma do Re gi men to Inter no, eu gos ta-
ria que V. Exª le vas se em con si de ra ção a pre sen ça
dos Se na do res que res pal da ram o pe di do de ve ri fi ca-
ção, es pe ci fi ca men te os Se na do res Ge ral do Melo,
Ro me ro Jucá e Te o to nio Vi le la Fi lho.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
que ro aler tar que o in ci so IV do art. 293 diz o se guin te: ”o
re que ri men to de ve ri fi ca ção de vo ta ção só será ad mis sí-
vel se apo i a dopor três Se na do res“. Mais à fren te, o in ci-
so X dis põe: ”se, ao pro ces sar-se a ve ri fi ca ção, os re-
que ren tes não es ti ve rem pre sen tes ou de i xa rem de vo -
tar, con si de rar-se-á como ten do dela de sis ti do“. Por tan-

to, os Srs. Se na do res Artur da Tá vo la, Ro me ro Jucá e
Ge ral do Melo têm que vo tar. Se não vo ta rem, de sis ti ram
da ve ri fi ca ção e a emen da está apro va da.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para con tra di tar.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para con tra di tar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, que ro di zer ao Se na dor José Edu ar do Du tra
que quem de fi ne o mo men to em que vou vo tar sou
eu, não é S. Exª. A vo ta ção está em aber to, en tão até
en cer rar a vo ta ção voto a hora que qui ser. Eu es tou
que ren do dar sus pen se ao mo men to. (Ri sos.)

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Qu e ro só in for mar que já há o quo rum, por tan to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu vou
aca bar com o sus pen se de V. Exª.

Se na dor Ro me ro Jucá, V. Exª vai exer ci tar o di -
re i to de voto? O Se na dor Ro me ro Jucá e to dos sa -
bem que com a mi nha pre sen ça aqui há nú me ro. Ape -
nas con sul to se vai vo tar ou não.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
No mo men to em que V. Exª for en cer rar, eu vou vo tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na-
dor Ge ral do Althoff vai vo tar? Já há nú me ro.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
De i xa S. Exª vo tar que eu voto.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu vou
en cer rar, en tão, o pro ces so de vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, eu que ro re gis trar, para os que es ta-
vam pre o cu pa dos, que eu já dei meu voto. Prin ci pal-
men te ao Se na dor José Edu ar do Du tra, que es ta va
tão pre o cu pa do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, dois Se na do res já es tão che gan do, su bin do o
ele va dor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É uma
ques tão de gen ti le za, mas eu que ro di zer que já há
nú me ro.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Sr. Pre si den te, V. Exª de ci de o que
achar me lhor. Mu i to obri ga do.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 39 Srs. Se na do res e NÃO 04.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 43 vo tos. Apro va da a emen da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal das Emen das do Se na do ao Pro je to de
Lei de Con ver são nº 1,  de 2002,  que  será lido pelo
Sr. 1 º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na do Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 157, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se-
na do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 1,
de 2002 (Me di da Pro vi só ria nº 9, de 2001).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei de Con -
ver são nº 1, de 2002 (Me di da Pro vi só ria nº 9, de
2001 ), que dis põe so bre o alon ga men to de dí vi das
ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei nº 9.138,
de 29 de no vem bro de 1 995, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 20 de mar ço de
2002. – Ra mez Te bet – Mar lu ce Pin to – Anto nio
Car los Va la da res – Ante ro Paes de Bar ros – Ma ria
do Car mo Alves, (Re la to ra).

ANEXO AO PARECER Nº 1 57, DE 2002

Dis põe so bre o alon ga men to de dí-
vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que
tra ta a Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro de 
1995, e dá ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1
(Cor res pon de ao Des ta que

apro va do pelo Se na do Fe de ral)

Su pri ma-se o § 1 º do art. 1 º do Pro je to de Lei de
Con ver são, re nu me ran do-se os de ma is.

EMENDA Nº 2
(Cor res pon de ao Des ta que de par te da
Emen da nº 22 – apre sen ta da pe ran te a

Co mis são Mis ta)

Inclua-se o se guin te § 4º ao art. 2º des te Pro je to
de Lei de Con ver são, com a se guin te re da ção:

“Ar t. 2º ..................................................
..............................................................

§ 4º Inclu em-se nas con di ções de re-
ne go ci a ção de que tra ta o § 6º-A do art. 5º
da Lei nº 9.1 38, de 1 995, as ope ra ções con -
tra ta das en tre 31 de de zem bro de 1 997 e 31
de de zem bro de 1 998, des de que con tra ta-
das com en car gos pós fi xa dos."

EMENDA Nº 3
(Cor res pon de à Emen da nº 26 –

apre sen ta da pe ran te a Co mis são Mis ta)

Insi ra-se após o art. 3º o se guin te ar ti go re nu-
me ran do-se os sub se qüen tes:

“Art. Fica a União au to ri za da a dis pen-
sar o tra ta men to es ta be le ci do nos arts. 1 º e
2º des ta lei às ope ra ções con tra ta das com
re cur sos do Pro gra ma de Co o pe ra ção Nipo
Bra si le i ra para o De sen vol vi men to dos Cer -
ra dos – PRODECER, eta pas II e III.”

EMENDA Nº 4
(Cor res pon de à Emen da nº 13 –

apre sen ta da pe ran te a Co mis são Mis ta)

Insi ra-se após o art. 5º o se guin te ar ti go re nu-
me ran do-se os sub se qüen tes:

“Art. Fica o ges tor dos Fun dos Cons ti-
tu ci o na is de Fi nan ci a men to au to ri za do a
con ce der bô nus de adim plên cia apli ca do so -
bre a par ce la da dí vi da paga até o ven ci-
men to, apli ca do nas pro por ções, per mi tin-
do-se o ajus te do re em bol so das ope ra ções
ne go ci a das:

I – dí vi das con tra ta das até 31 de de-
zem bro de 1 994: 40% (qua ren ta por cen to);

II – dí vi das con tra ta das no ano de
1 995: 27% (vin te e sete por cen to);

III – dí vi das con tra ta das no ano de
1 996: 1 9% (de ze no ve por cen to);

IV – dí vi das con tra ta das no ano de
1 997: 1 7% (de zes se te por cen to);

V – dí vi das con tra ta das no ano de
1 998: 1 4% (ca tor ze por cen to)."

EMENDA Nº 5
(Cor res pon de à Emen da nº 15 –

apre sen ta da pe ran te a Co mis são Mis ta)

Insi ra-se após o art. 5º o se guin te ar ti go re nu-
me ran do-se os sub se qüen tes:

“Art. Os pro du to res ru ra is, suas as so ci-
a ções, con do mí ni os e co o pe ra ti vas de pro-
du to res ru ra is, in clu si ve as de cré di to ru ral,
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si tu a dos na re gião abran gi da pelo Pla no de
De sen vol vi men to do Nor des te, con for me es -
ta be le ci do pelo art. 2º da Me di da Pro vi só ria
nº 2.1 56-5, de 24 de agos to de 2001 , de vem
re ce ber o tra ta men to es ta be le ci do nos arts.
1º a 5º des ta lei, fi can do per mi ti da a re pac-
tu a ção de to das as dí vi das, qual quer que
seja o va lor do dé bi to, o tipo de dí vi da ou a
si tu a ção do pro ces so ju di ci al de co bran ça.”

EMENDA Nº 6
(Cor res pon de ao Des ta que apro va do

pelo Se na do Fe de ral)

Su pri ma-se a ex pres são “...até 31 de mar ço de
2002...” cons tan te do art. 6º do Pro je to de Lei de Con -
ver são.

EMENDA Nº 7
(Cor res pon de ao Des ta que apro va do

pelo Se na do Fe de ral)

Su pri ma-se o § 1 º do art. 7º do Pro je to de Lei de
Con ver são, re nu me ran do-se os de ma is.

EMENDA Nº 8
(Cor res pon de ao Des ta que apro va do

pelo Se na do Fe de ral)

Su pri ma-se as ex pres sões “... de par te ...” e “...
ob ser va da as se guin tes con di ções”, e os in ci sos I a
IV, to dos do art. 7º do Pro je to de Lei de Con ver são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria, em ra zão das emen das, vol ta rá à Câ -

ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -

na do res, an tes de pas sar ao item 2 e con si de ran do
até mes mo o acor do de Li de ran ças que fi ze mos on -
tem em meu ga bi ne te, eu con vo co ses são con jun ta a
re a li zar-se ama nhã, quin ta-fe i ra, dia 21 do cor ren te,
às 14 ho ras, no ple ná rio do Se na do Fe de ral, des ti na-
da à vo ta ção do Pro je to de Re so lu ção nº 5, de
2001 -CN, que dis põe so bre a apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, das Me di das Pro vi só ri as a que se
re fe re o art. 62, da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Por tan to, re u nião do Con gres so Na ci o nal para
este fim es pe cí fi co, ama nhã, quin ta-fe i ra, às 1 4:00h,
nes te ple ná rio do Se na do Fe de ral.

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 11, de 2001, que cria o Fun do
Se gu ro-Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio Se gu-
ro-Sa fra para os agri cul to res fa mi li a res da
Re gião Nor des te e do nor te do Esta do de
Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es -
ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de emer-
gên cia em ra zão do fe nô me no da es ti a gem,
ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do
Már cio Re i nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre sen ta-
ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de 
2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 1 5,
apre sen ta das pe ran te à Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
quan do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje, em
vir tu de de obs tru ção do item 1, que se en con tra va
so bres tan do a pa u ta, mas que já foi apro va do.

Dis cus são, em con jun to, da me di da pro vi só ria,
do pro je to de lei de con ver são e das emen das, em tur-
no úni co.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
não pre fe re en ca mi nhar a vo ta ção?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Não pos so
fazê-lo em nome do Par ti do, Sr. Pre si den te. Se rei bre ve.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então,
tem V. Exª a pa la vra.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a ini ci a ti va é 
lou vá vel, mas ape nas la men to que se pre ten da a co -
la bo ra ção de Esta dos e Mu ni cí pi os para o Se gu-
ro-Sa fra. Esta dos e Mu ni cí pi os não têm tido a opor tu-
ni da de do Go ver no Fe de ral de, por meio de uma sé rie
de con tri bu i ções, au men tar suas re ce i tas, e te rão que 
con tri bu ir pela par ti ci pa ção nes se Se gu ro-Sa fra.
Embo ra a idéia do Se gu ro-Sa fra seja boa, não se ria o
caso de se exi gir a par ti ci pa ção dos Esta dos e Mu ni-
cí pi os. Entre tan to, vejo que, da for ma como foi fe i ta a
MP, não há ou tra al ter na ti va. Re gis tro ape nas a mi nha
po si ção: não cre io que deva ha ver a par ti ci pa ção de
Esta dos e Mu ni cí pi os nes se Se gu ro-Sa fra, mes mo
por que o que exis tia an te ri or men te, por exem plo, o
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que pro cu ra va com pen sar es ses pe que nos agri cul to-
res – pa re ce-me que era a bol sa-ali men ta ção – era
com os re cur sos ape nas fe de ra is. É mais uma for ma,
in fe liz men te, com que os Esta dos e os Mu ni cí pi os são 
one ra dos quan do eles já não têm re cur sos para fa zer
face às suas ne ces si da des de cus te io e in ves ti men to.

Era esse o re gis tro que eu gos ta ria de fa zer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-

ro a dis cus são.
Em vo ta ção a me di da pro vi só ria.
So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos

pelo Sr. 1 º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu
Tuma.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 94, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, da ex pres são “até”, cons ti tu in te no § 1 º do art. 8º
da MP nº 11, de 2001, nos ter mos do PLV nº 2, de
2002.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na do raHe lo í sa He le na.

REQUERIMENTO Nº 95, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, des ta que

para vo ta ção em se pa ra do, das ex pres sões... “de fe i-
jão, ar roz,  mi lho ou al go dão, em ra zão da es ti a-
gem,...” cons tan tes do art. 8º do Pro je to de Con ver são
nº 2/2002.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na do raHe lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to que pede a vo ta ção em se pa ra do
da ex pres são ”de fe i jão, ar roz, mi lho ou al go dão, em
ra zão da es ti a gem.“

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.
O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na-

men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-

mos, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to de des ta que
para a vo ta ção em se pa ra do da ex pres são ”até“,
cons tan te no §1 . º, do art. 8.º, da Me di da Pro vi só ria n.º
11, de 2001, nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver-
são nº 2, de 2002.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per-
ma ne çam sen ta dos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Eu en ca mi nho con tra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Lí der
do Go ver no en ca mi nha con tra.

Como en ca mi nha o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Po -

de ria re pe tir, Sr. Pre si den te?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que-

ri men to pede des ta que para vo ta ção em se pa ra do da
ex pres são ”até“, cons tan te do §1 º do art. 8º da Me di-
da Pro vi só ria nº 11, de 2001, nos ter mos do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 2, de 2002.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O PSB vota ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Qual é o Re la tor?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Re la tor
é só quan do da vo ta ção de mé ri to. Nós não es ta mos
vo tan do o mé ri to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Esta mos vo tan do o re que ri men to de des ta que.

Eu es tou en ca mi nhan do con tra ri a men te para
não ter que vo tar de po is o des ta que.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O re que ri men to já foi vo ta do, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ain da
não.

Não há en ca mi nha men to para o re que ri men to,
ape nas ori en ta ção de Ban ca da.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O Blo co PSDB/PPB en ca mi nha o voto ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSDB
en ca mi nha o voto ”não“.

Como vota o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O

PMDB acom pa nha, Sr. Pre si den te. Vota ”não“.
Como vota o PFL?
O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –

”Não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL

vota ”não“.
Como vota o Blo co de Opo si ção?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

O Blo co de Opo si ção vota ”sim“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que-

ri men to está re je i ta do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, re que ri men to de des ta que que será lido pelo
Sr. 1 º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 96, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, des ta que

para vo ta ção em se pa ra do, do in ci so V do art. 1 0 do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 2/2002.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na do raHe lo i sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o Sr. Se cre tá rio po de ria ler o tex to ou
di zer o nú me ro do re que ri men to?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pe di do
de V. Exª tem pro ce dên cia.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, pas so a ler o ca put do ar ti go.

“Ar t. 1 0. A ins cri ção dos agri cul to res
fa mi li a res no se gu ro sa fra será por ade são
e ob ser va rá as dis po si ções a se rem es ta be-
le ci das pelo Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio, ob ser va das as se guin tes con di-
ções: V – A ade são ao pro gra ma é ve da da
ao agri cul tor cuja pro du ção seja ir ri ga da,
con for me de fi ni do em re gu la men to”.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Con cor da mos com esse des ta que da Se na do ra He lo-
í sa He le na; por tan to, vo ta mos ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co de Opo si ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Vota ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, o PFL vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – E o
PSDB, Se na dor Ge ral do Melo?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o PSDB e o PPB vo tam ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que-
ri men to está apro va do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 97, DE 2002 

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, des ta que

par ra vo ta ção em se pa ra do, das ex pres sões... “ou de
do en ça sem mé to do di fun di do de com ba te, con tro le
ou pro fi la xia”, cons tan tes da Emen da nº 1 ,in fine,
ofe re ci do à MPV/1 1 /2002, a fim de se rem in clu í das no
art. 1 º do Pro je to de Con ver são nº 2/2002.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na do raHe lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ção
do re que ri men to de des ta que para vo ta ção em se pa-
ra do da ex pres são ”ou de do en ça sem mé to do di fun-
di do de com ba te, con tro le ou pro fi la xia“, cons tan te da
Emen da nº 1 apre sen ta da na Me di da Pro vi só ria nº
1 1 , de 2001 , a fim de ser in clu í da no art. 1 º do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 2, de 2002.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto con trá rio ao re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Li de-
ran ça do Go ver no en ca mi nha con tra ri a men te ao re -
que ri men to.

Como vota o PFL?
O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, o PFL vota con tra o re que ri men to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o PMDB?
O  SR.  RENAN CALHEIROS  (PMDB – AL) –

Sr. Pre si den te, o PMDB tam bém vota con tra a emen -
da e o des ta que.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co da Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co da Opo si ção vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSDB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o PSDB vota ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB?
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB vota ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que-
ri men to está re je i ta do.

Os dis po si ti vos des ta ca dos se rão apre ci a dos
opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, em vo ta ção o Pro je to de Lei de Con -
ver são apre sen ta do como con clu são do pa re cer da
Co mis são Mis ta, que tem pre fe rên cia re gi men tal, nos
ter mos do art. 300, in ci so XIII, do Re gi men to Inter no,
na tu ral men te res sal va dos os des ta ques.

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Em vo ta ção as ma té ri as des ta ca das.
Como pas sa re mos pra ti ca men te ao mé ri to, de -

sig no o Se na dor Amir Lan do Re la tor ad jun to, para
emi tir pa re cer de acor do com o in ci so IX das Nor mas
Pro vi só ri as.

Esse des ta que é so bre as ex pres sões ”de fe i jão,
ar roz, mi lho ou al go dão em ra zão da es ti a gem“.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no con cor da com o des ta que e
en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do, Re la tor ad jun to.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Meu pa re-
cer é con trá rio a esse des ta que.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/ PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, se o Re la tor ad jun to en ca mi nhou o
voto con trá rio, vou acom pa nhá-lo, mu dan do mi nha
ori en ta ção.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Em ver da-
de, Sr. Pre si den te, mi nha po si ção já ha via sido an te ri-
or men te ma ni fes ta da nes se sen ti do. Por isso, por
uma ques tão de co e rên cia, en ten do que a ino va ção
não é de in te res se ge ral e pú bli co.

Assim, meu pa re cer é con trá rio.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Então, o Go ver no en ca mi nha o voto ”não“, acom pa-
nhan do o Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com o Re la tor, Sr. Pre si den te, ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PFL?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Com o Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota con tra ri a men te ao Re la tor.
Vota pela emen da apre sen ta da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSDB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN)–
Com o Re la tor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co da Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sim, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) –Sim.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Re ti fi can do, Sr. Pre si den te, o nos so voto é ”não“.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Exa ta-

men te, Sr. Pre si den te. Hou ve uma in ter pre ta ção er ra-
da. O PSB vota ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vai sair
do tex to a ex pres são.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Não, não vai sair do tex to. Vai ser man ti do o tex to. O
des ta que foi re je i ta do.

O Re la tor é pela ma nu ten ção do tex to da for ma
como está, con tra o des ta que da Se na do ra He lo í sa
He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
como vo tou?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com o Re la tor.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Com o Re la tor. O Re la tor é con tra o des ta que. O Re la-
tor é pela ma nu ten ção do tex to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
tam bém vo tou com o Re la tor, está cer to.

Está man ti do o tex to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas se-

mos ao úl ti mo des ta que.
Tra ta-se da vo ta ção do in ci so V do art. 1 0 do

Pro je to de Lei de Con ver são n.º 2, de 2002. O au tor é
o ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy.

Tem a pa la vra S. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, so mos a fa vor de re ti rar o art. 5º por -
que, de ou tra for ma, não se rão be ne fi ci a dos os agri -
cul to res com pe que nos pro je tos de ir ri ga ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha
con tra ri a men te e pela ma nu ten ção do tex to.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Re la tor ad jun to, Se na dor Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te, a emen da re al men te é se du to ra e traz em seu
bojo uma idéia de am pli ar o be ne fí cio da ir ri ga ção aos 
pe que nos agri cul to res.

Nes te mo men to, por um prin cí pio im pe ra ti vo de
or dem prá ti ca no sen ti do con trá rio, para que a ma té-
ria seja, des de logo, apro va da pelo Con gres so Na ci o-
nal e pelo Pre si den te, a fim de que se pos sa dar cur so
àqui lo que é pa cí fi co e é o con sen so.

Nes ses ter mos, o meu pa re cer é con trá rio.
O  SR. PRESIDENTE  (Ra mez Te bet) – Assim,

V. Exª opi na pela ma nu ten ção do tex to?
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sim, Sr.

Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no acom pa nha o Re la tor pela ma -
nu ten ção do tex to e con trá rio ao des ta que.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
tam bém acom pa nha o Re la tor.

Como vota o PFL?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – O 

PFL acom pa nha o Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL

tam bém acom pa nha o Re la tor.
Como vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –

Vota com o Re la tor, Sr. Pre si den te.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

O PSDB vota com o Re la tor, Sr. Pre si den te.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB 

é con tra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está

man ti do o tex to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal da ma té ria, que será lido pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 158, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 2, de 2002 (Me di da Pro vi só-
ria nº 11, de 2001).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de 2002 (Me di da Pro-
vi só ria nº 11, de 2001 ), que cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e 
ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res fa -

mi li a res da re gião Nor des te, no semi-ári do do Esta do
de Mi nas Ge ra is (nor te de Mi nas Ge ra is e Vale do Je -
qui ti nho nha) e da re gião nor te do Esta do do Espí ri to
San to, de fi ni dos na Lei nº 9.690, de 15 de ju nho de
1 998, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de ca la mi da de
ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do fe nô me no da
es ti a gem, 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 1 07, de
26 de abril de 2001 .

Sala de Re u niões da Co mis são, 20 de mar ço de
2002. – Ra mez Te bet, Pre si den te – Edi son Lo bão –
Mo za ril do Ca val can ti – Ro nal do Cu nha Lima –
Mar lu ce Pin to – Ma ria do Car mo Alves – Ante ro
Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 1 58, DE 2002

Cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e ins ti tui
o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul-
to res fa mi li a res da re gião Nor des te, do
semi-ári do do Esta do de Mi nas Ge ra is
(nor te de Mi nas Ge ra is e Vale do Je qui ti-
nho nha) e da re gião nor te do Esta do do
Espí ri to San to, de fi ni dos na Lei nº 9.690,
de 15 de ju lho de 1998, nos Mu ni cí pi os
su je i tos a es ta do de ca la mi da de ou si tu a-
ção de emer gên cia em ra zão do fe nô me-
no da es ti a gem.

Art. 1 º É cri a do o Fun do Se gu ro-Sa fra, de na tu-
re za fi nan ce i ra, vin cu la do ao Mi nis té rio do De sen vol-
vi men to Agrá rio, e ins ti tu í do o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra
com o ob je ti vo de ga ran tir ren da mí ni ma para os agri -
cul to res fa mi li a res da re gião Nor des te, do semi-ári do
do Esta do de Mi nas Ge ra is (nor te de Mi nas e Vale do
Je qui ti nho nha) e da re gião nor te do Esta do do Espí ri-
to San to, de fi ni dos na Lei nº 9.690, de 1 5 de ju lho de
1 998, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de ca la mi da-
de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do fe nô me no
da es ti a gem.

Pa rá gra fo úni co. Os be ne fí ci os do Se gu ro-Sa fra
se rão efe ti va dos nos Mu ni cí pi os em que te nha sido de -
cla ra do es ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de emer gên-
cia, re co nhe ci dos em ato do Go ver no Fe de ral.

Art. 2º Cons ti tu em re cur sos do Fun do Se gu-
ro-Sa fra:

I – a con tri bu i ção in di vi du al do agri cul tor fa mi li ar;
II – as con tri bu i ções anu a is dos Esta dos e seus

Mu ni cí pi os que ade ri rem ao Pro gra ma;
III – os re cur sos da União di re ci o na dos para a fi -

na li da de;
IV – o re sul ta do das apli ca ções fi nan ce i ras de

seus re cur sos.
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Pa rá gra fo úni co. O sal do apu ra do em cada exer -
cí cio fi nan ce i ro será trans fe ri do para o exer cí cio se -
guin te, a cré di to do Fun do Se gu ro-Sa fra.

Art. 3º Cons ti tu em des pe sas do Fun do Se gu-
ro-Sa fra, ex clu si va men te:

I – os be ne fí ci os men ci o na dos no art. 8º;
II – as des pe sas com a re mu ne ra ção pre vis ta no 

§ 2º do art. 7º
Art. 4º O Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio

será o ges tor do Fun do de que tra ta o art. 1º , a quem
ca be rá de fi nir as nor mas para sua ope ra ci o na li za ção,
se gun do dis po si ções es ta be le ci das pelo Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral.

Art. 5º A par ti ci pa ção da União no Fun do Se gu-
ro-Sa fra es ta rá con di ci o na da à ade são dos Esta dos e 
dos Mu ni cí pi os, bem como dos agri cul to res fa mi li a-
res, me di an te con tri bu i ção fi nan ce i ra, nos ter mos de -
fi ni dos no art. 6º

Art. 6º O be ne fí cio Se gu ro-Sa fra será cus te a do
com re cur sos do Fun do Se gu ro-Sa fra, os qua is se rão
cons ti tu í dos con for me dis pu ser a re gu la men ta ção
pre vis ta no art. 4º, ob ser va do o se guin te:

I – a con tri bu i ção in di vi du al, por ade são, do agri -
cul tor fa mi li ar para o Se gu ro-Sa fra será de R$6,00
(seis re a is);

II – a con tri bu i ção anu al do Mu ni cí pio será até
3% (três por cen to) do va lor da pre vi são de be ne fí ci os
anu a is para o res pec ti vo Mu ni cí pio, con for me acor da-
do en tre o Esta do e o Mu ni cí pio;

III – a con tri bu i ção anu al do Esta do, a ser adi ci o-
na da às con tri bu i ções do agri cul tor e do Mu ni cí pio,
de ve rá ser em mon tan te su fi ci en te para com ple men-
tar a con tri bu i ção de 1 0% (dez por cen to) do va lor da
pre vi são dos be ne fí ci os anu a is, para o res pec ti vo
Esta do;

IV – a União apor ta rá anu al men te, no mí ni mo,
re cur sos equi va len tes a 20% (vin te por cen to) da pre -
vi são anu al dos be ne fí ci os to ta is.

§ 1 º No caso de ocor rên cia de frus tra ção de sa -
fra, de cla ra do es ta do de ca la mi da de ou si tu a ção de
emer gên cia, re co nhe ci dos pelo Po der Exe cu ti vo Fe -
de ral, sem que haja re cur sos su fi ci en tes no Fun do
Se gu ro-Sa fra, a União an te ci pa rá os re cur sos ne ces-
sá ri os para o pa ga men to dos be ne fí ci os, li mi ta do às
suas dis po ni bi li da des or ça men tá ri as, ob ser va do o
va lor má xi mo fi xa do por be ne fí cio, nos ter mos dos
arts. 8º e 9º

§ 2º Na ocor rên cia do pre vis to no § 1 º, a União
des con ta rá para a amor ti za ção das an te ci pa ções re -
a li za das, até 50% (cin qüen ta por cen to) das con tri bu i-
ções anu a is fu tu ras pre vis tas no in ci so IV.

§ 3º O apor te de re cur sos pela União de que tra -
ta o in ci so IV so men te será re a li za do após ve ri fi ca da
a re gu la ri da de quan to ao re co lhi men to das con tri bu i-

ções in di vi du a is dos agri cul to res fa mi li a res, dos Mu ni-
cí pi os e dos Esta dos, pre vis tas nos in ci sos I, II e III.

§ 4º No exer cí cio de 2002, o apor te da União
será vi a bi li za do me di an te a uti li za ção de do ta ções or -
ça men tá ri as con sig na das ao Mi nis té rio do De sen vol-
vi men to Agrá rio.

§ 5º As con tri bu i ções da União, dos Esta dos,
dos Mu ni cí pi os e dos agri cul to res fa mi li a res se rão de -
po si ta das no Fun do Se gu ro-Sa fra.

Art. 7º As dis po ni bi li da des do Fun do Se gu ro-Sa-
fra se rão man ti das em ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral.

§ 1 º A ins ti tu i ção fi nan ce i ra de po si tá ria re mu ne-
ra rá as dis po ni bi li da des do Fun do pela taxa mé dia re -
fe ren ci al do Sis te ma Espe ci al de Li qui da ção e Cus tó-
dia – SELIC.

§ 2º A re mu ne ra ção da ins ti tu i ção fi nan ce i ra
será de fi ni da pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral.

Art. 8º Fa rão jus ao be ne fí cio os agri cul to res fa -
mi li a res ins cri tos no Se gu ro-Sa fra que per de rem pelo
me nos 60% (ses sen ta por cen to) da pro du ção de fe i-
jão, mi lho, ar roz ou al go dão, em ra zão da es ti a gem,
de vi da men te com pro va da na for ma a ser es ta be le ci-
da na re gu la men ta ção des ta lei.

§ 1º O be ne fí cio in di vi du al é fi xa do em até
R$600,00 (se is cen tos re a is) por fa mí lia ins cri ta no
Se gu ro-Sa fra, a ser re pas sa do em até 6 (seis) par ce-
las men sa is.

§ 2º É ve da da a con ces são do be ne fí cio de que
tra ta este ar ti go aos agri cul to res que par ti ci pem de
pro gra mas si mi la res de trans fe rên cia de ren da, que
con tem com re cur sos da União, des ti na dos aos agri -
cul to res em ra zão de es ti a gem.

§ 3º Para o exer cí cio de 2002, o va lor de que tra ta
o § 1º será es ta be le ci do pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral
em ra zão das dis po ni bi li da des or ça men tá ri as, con sig-
na das ao Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio.

Art. 9º As con tri bu i ções de que tra ta o art. 6º e os 
be ne fí ci os pre vis tos no art. 8º po de rão ser al te ra dos
pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral, ob ser va da a exis tên cia
de do ta ção or ça men tá ria e o equi lí brio en tre as con tri-
bu i ções e a pre vi são de de sem bol so a ser de fi ni do em 
re gu la men to.

Art. 10. A ins cri ção dos agri cul to res fa mi li a res
no Se gu ro-Sa fra será por ade são e ob ser va rá as dis -
po si ções a se rem es ta be le ci das pelo Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Agrá rio, ob ser va das as se guin tes
con di ções:

I – a ade são far-se-á an te ri or men te ao iní cio do
plan tio, de ven do cons tar do ins tru men to de ade são,
den tre ou tras, a área a ser plan ta da com as cul tu ras
de fe i jão, mi lho, ar roz ou al go dão;

II – o agri cul tor fa mi li ar não po de rá ter ren da fa mi li-
ar men sal su pe ri or a 1 ,5 (um e meio) sa lá ri os mí ni mos;

III – a área plan ta da com as cul tu ras men ci o na-
das no in ci so I po de rá ser de até 1 0 (dez) hec ta res;
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IV – o agri cul tor fa mi li ar não pode ex plo rar área
su pe ri or a 4 (qua tro) mó du los fis ca is, seja como pro -
pri e tá rio, me e i ro, pos se i ro, ou qual quer ou tra for ma
de pos se de ter ra; e

V – a ade são ao pro gra ma é ve da da ao agri cul-
tor cuja pro du ção seja ir ri ga da, con for me de fi ni do em
re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Os agri cul to res fa mi li a res, a
par tir de sua ade são, são obri ga dos a par ti ci par de
pro gra mas de edu ca ção e ca pa ci ta ção ru ral para te -
rem aces so ao be ne fí cio pre vis to no art. 8º, para con -
vi vên cia com o semi-ári do.

Art. 1 1 . Até 30 de agos to de cada ano, o Mi nis té-
rio do De sen vol vi men to Agrá rio in for ma rá aos Esta -
dos e Mu ni cí pi os a es ti ma ti va do mon tan te de re cur-
sos a se rem alo ca dos em seus or ça men tos para fa zer
face às suas con tri bu i ções.

§ 1 º O va lor da con tri bu i ção anu al a ser de sem-
bol sa da pe los Esta dos e Mu ni cí pi os será de fi ni do
após o fim do pe río do de ade são dos agri cul to res, e
re co lhi do, pe los Esta dos e Mu ni cí pi os, em par ce las
men sa is igua is, à ins ti tu i ção fi nan ce i ra de que tra ta o
art. 7º, con for me dis pu ser o re gu la men to.

§ 2º Excep ci o nal men te, no ano de 2001, a in for-
ma ção so bre o mon tan te de re cur sos de que tra ta o
ca put será re a li za da até 1 5 de de zem bro.

Art. 1 2. O Po der Exe cu ti vo Fe de ral re gu la men ta-
rá as dis po si ções con ti das nes ta lei.

Art. 1 3. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, de cla ro en -
cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que a apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 12, de 2001, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor dos Mi nis té ri os dos
Trans por tes e da Inte gra ção Na ci o nal, no
va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re a is, para 
os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná-
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De -
pu ta do Már cio Re i nal do Mo re i ra, em subs ti-
tu i ção à Co mis são Mis ta e con trá rio às
Emen das nºs 1 a 1 0, apre sen ta das pe ran te
a Co mis são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
quan do teve a sua apre ci a ção adi a da para hoje, em
vir tu de da obs tru ção do Item nº1 , que se en con tra va
so bres tan do a pa u ta.

Dis cus são, em con jun to, da Me di da Pro vi só ria e 
das emen das em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, de cla ro en -
cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção a Me di da Pro vi só ria, em tur no úni -
co, sem pre ju í zo das emen das. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
Em vo ta ção as Emen das de nºs 1 a 1 0, de pa re-

cer con trá rio.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª

tem a pa la vra, pela or dem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape -
nas uma con sul ta. O pa re cer do Re la tor é con trá rio às 
emen das. Esta mos vo tan do o pa re cer do Re la tor. O
Go ver no acom pa nha o Re la tor, con trá rio às emen-
das, man ten do o tex to ori gi nal?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Exa to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta das as emen das.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte-
gra ção Na ci o nal, no va lor glo bal de
R$86.000.000,00 para os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1 º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio, no va -

lor glo bal de R$86.000.000,00 (oi ten ta e seis mi lhões
de re a is), em fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e
da Inte gra ção Na ci o nal, para aten der à pro gra ma ção
cons tan te do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1 º de cor re rão da anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, sen do R$1 6.000.000,00
(de zes se is mi lhões de re a is) da Re ser va de Con tin-
gên cia, con for me in di ca do no Ane xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 13, de 2001, que cria o car go
de Se cre tá rio de Esta do de Co mu ni ca ção
de Go ver no, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná-
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De -
pu ta do Ru bem Me di na, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que o pra -
zo de 45 dias para a apre ci a ção da ma té ria pelo
Con gres so Na ci o nal en con tra-se es go ta do des de o
dia 1 4 de mar ço úl ti mo. Ten do sido re ce bi da for mal-
men te pelo Se na do Fe de ral no dia 15 de mar ço, a
ma té ria pas sa a obs tru ir ime di a ta men te to das as de -
ma is de li be ra ções le gis la ti vas da Casa até que se
ul ti me sua vo ta ção.

Em dis cus são a me di da pro vi só ria, em tur no
úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de me
con gra tu lar com V. Exª, que con vo ca ses são do Con -
gres so Na ci o nal para ama nhã, para que pos sa mos
ana li sar o Pro je to de Re so lu ção nº 5, que re gu la men-
ta de uma vez por to das a tra mi ta ção des sas me di das
pro vi só ri as no âm bi to do Se na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa zer um ape lo ao
Pre si den te da Re pú bli ca, e esse ape lo já foi fe i to aqui
vá ri as ve zes. Te mos essa Me di da Pro vi só ria nº 1 3,
que tran ca a pa u ta do Se na do Fe de ral e, às ve zes, da
Câ ma ra, para cri ar um car go de Se cre tá rio de Esta do
de Co mu ni ca ção do Go ver no. Já ti ve mos me di da pro -
vi só ria até para com prar car ro para o Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca. Por tan to, só gos ta ria, em fa zen do este
pro tes to, de di zer a V. Exª que se ria re co men dá vel
tam bém que as co mis sões mis tas en car re ga das de
ana li sar as me di das pro vi só ri as pu des sem se re u nir e 
dar pa re cer.

A par tir do mo men to em que a me di da pro vi só-
ria tran ca a pa u ta do Se na do e da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, é ne ces sá rio que haja cri té ri os para edi ta-

rem-se me di das pro vi só ri as, e não me di da pro vi só ria
para cri ar um car go de se cre tá rio de um es ca lão, que,
pen so, se ria in fe ri or no Go ver no.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-

ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam a ma -

té ria que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001

Cria o car go de Se cre tá rio de Esta-
do de Co mu ni ca ção de Go ver no.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1 º Fica cri a do o car go de Na tu re za Espe ci al

de Se cre tá rio de Esta do de Co mu ni ca ção de Go ver no.
Pa rá gra fo úni co. A re mu ne ra ção do car go de

que tra ta o ca put é a re fe rida no § 3º do art. 24-A da
Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1 998.

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

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do

com o art. 353, pa rá gra fo úni co,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são,  em  tur no  úni co, do Pro je-
to  de Lei  da  Câ ma ra  nº 1 25,  de  2001
(nº 5.526/2001, na Casa de ori gem), de ini -
ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que, al -
te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de-
zem bro de 1 980, que dis põe so bre o Esta tu-
to dos Mi li ta res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 2002,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
quan do teve a sua apre ci a ção adi a da para hoje, em
vir tu de de obs tru ção ao item 1, que se en con tra va
so bres tan do a pa u ta.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, du ran-
te o pra zo úni co pre vis to no art. 122, II, ”b“, com bi na do
com o art. 375, I, do Re gi men to Inter no, não fo ram
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ofe re ci das emen das à pro po si ção pe ran te à Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Pas sa-se à dis cus são da ma té ria. (Pa u sa)
Não ha ven do ora do res ins cri tos, está en cer ra da

a dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa)
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 125, DE 2001

(Nº 5.526/2001, na casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)
(Tra mi tan do em Re gi me de Urgên cia nos

ter mos do art. 64 da Cons ti tu i ção)

Alte ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9
de zem bro de 1980, que dis põe so bre o
Esta tu to dos Mi li ta res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1 º A alí neab do in ci so I do art. 98 da Lei nº

6.880, de 9 de de zem bro de 1 980, al te ra da pela Lei nº 
7.666, de 22 de agos to de 1 998, pas sa a vi go rar com
a se guin te re da ção:

Art. 98.

I – 

b) na Ma ri nha, para os Ofi ci a is do Qu a dro de Ci -
rur giões-den tis tas (CD) e do Qu a dro de Apo io à Sa ú-
de (S), com po nen tes do Cor po de Sa ú de da Ma ri nha
e do Qu a dro Téc ni co (T), do Qu a dro Au xi li ar da Arma -
da (AA) e do Qu a dro Au xi li ar de Fu zi le i ros Na va is
(AFN), com po nen tes do Cor po Au xi li ar da Ma ri nha; no 
Exér ci to, para os Ofi ci a is do Qu a dro Com ple men tar de 
Ofi ci a is (QCO), do Qu a dro Au xi li ar de Ofi ci a is (QAO),
do Qu a dro de ofi ci a is Mé di cos (QOM), do Qu a dro de
Ofi ci a is Far ma cêu ti cos (QOF), e do Qu a dro de Ofi ci a is
Den tis tas (QOD); na Ae ro náu ti ca, para os Ofi ci a is do
Qu a dro de Ofi ci a is Mé di cos (QOMed), do Qu a dro de
Ofi ci a is Far ma cêu ti cos (QOFarm), do Qu a dro de Ofi ci-
a is Den tis tas (QODent), do Qu a dro de Ofi ci a is de
Infan ta ria da Ae ro náu ti ca (QOInf), dos Qu a dros de
Ofi ci a is Espe ci a lis tas em Aviões (QOEAv), em Co mu-
ni ca ções (QOECom), em Arma men to (QOEArm), em
Fo to gra fia (QOEFot), em Me te o ro lo gia (QOEMet), em
Con tro le de Tráfe go Aé reo (QOECTA), em Su pri men to
Téc ni co (QOESup) e do Qu a dro de Ofi ci a is Espe ci a-
lis tas da Ae ro náu ti ca (QOEA):

Pos tos Ida des
Ca pi tão-de-Mar-e-Gu er ra e Co ro nel 62 anos
Ca pi tão-de-Fra ga ta eTe nen te-Co ro nel 60 anos
Ca pi tão-de-Cor ve ta e Ma jor 58 anos
Ca pi tão-Te nen te e Ca pi tão 56 anos
Pri me i ro-Tenen te 56 anos
Se gun do-Te nen te 56 anos

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, es ta mos com a nos sa pa u ta de sobs-
tru í da.

Pas sa-se ao Item 6:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 28, de 2002 – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 1 , de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 58, de
2002, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni-
or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro
Cam pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra-
ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di-
to ex ter no no va lor equi va len te a até cem
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,

en cer ro o en ca mi nha men to da vo ta ção.
As Srªs e os Srs. 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 Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1 º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 159, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 1, de 2002. 

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 1 , de 2002, que au to ri za a 
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até
US$1 00,000,000.00 (cem mi lhões de dó la res nor-
te-ame ri ca nos), com o Ban co Inte ra me ri ca no de De -
sen vol vi men to – BID.

Sala de Re u niões da Co mis são, 20 de mar ço de
2002. – Car los Wil son, Re la tor –Edi son Lo bão –
Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car los Va la da res
– Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 159, DE 2002

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 1, de 2002.

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu,   Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re -
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te:

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no no va lor equi va len te a até
US$100,000,000.00 (cem mi lhões de dó la-
res nor te-ame ri ca nos), com o Ban co Inte -
ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID.

O Se na do Fe de ral re sol ve,
Art. 1 º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri-

za da a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a até US$100,000,000.00 (cem mi lhões
de dó la res nor te-ame ri ca nos), jun to ao Ban co Inte ra-
me ri ca no de De sen vol vi men to – BID.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin do des sa
ope ra ção de cré di to des ti nam-se ao fi nan ci a men to
par ci al do Pro gra ma de Ação So ci al em Sa ne a men to
– PASS/BID.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras bá si cas da ope -
ra ção de cré di to são as se guin tes:

I – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;

II – cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol-
vi men to – BID;

III –va lor: US$1 00,000,000.00 (cem mi lhões de
dó la res nor te-ame ri ca nos);

IV – de sem bol so: 4 (qua tro) anos e 6 (seis) me -
ses;

V – ju ros: cal cu la dos so bre os sal dos de ve do res
diá ri os do em prés ti mo, a uma taxa anu al para cada
se mes tre, de ter mi na da pelo cus to dos Emprés ti mos
Uni mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos to ma dos pelo Ban co du -
ran te o se mes tre an te ri or, acres ci do de mar gem ra -
zoá vel ex pres sa em ter mos de uma por cen ta gem
anu al, que o Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do
com sua po lí ti ca so bre taxa de ju ros;

VI – amor ti za ção: 40 (qua ren ta) par ce las se-
mes tra is e con se cu ti vas, pa gá ve is em 1 0 de mar ço e
1 0 de se tem bro de cada ano;

VII –ca rên cia: 60 (ses sen ta) me ses;
VIII – co mis são de com pro mis so: 0,75% a.a.

(se ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o
sal do não de sem bol sa do, exi gi da se mes tral men te,
nas mes mas da tas do pa ga men to dos ju ros, a par tir
de 60 (ses sen ta) dias após a as si na tu ra do Con tra to;

IX – co mis são de su per vi são: até 1% (um por
cen to) so bre o va lor do em prés ti mo, em pres ta ções
tri mes tra is, tan to quan to pos sí vel igua is.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men to do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te-
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do Con tra to.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen-
tos e qua ren ta) dias, con ta do da data de sua pu bli-
ca ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di-
a ta apre ci a ção da re da ção fina.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la-
vra, en cer ro o en ca mi nha men to da vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 29, de 2002 – art. 336, II, 
com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 59, de
2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, com
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos),
que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser ce le bra-
da en tre o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o
“Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on –
JBIC”, no va lor equi va len te a até tre zen tos
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal.

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.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra,en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,

en cer ro o en ca mi nha men to da 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 Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1 º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma

É lido o se guin te:

PARECER Nº 160, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 2, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 2, de 2002, que au to ri za a 
União a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex -
ter no, a ser ce le bra do en tre o Ban co Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e o Ja -

pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC, no va -
lor equi va len te a até US$300,000,000.00 (tre zen tos
mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal.

Sala de Re u niões da Co mis são, 20 de mar ço de
2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mo za ril do
Ca val can ti – Anto nio Car los Va la da res – Car los
Wil son, Re la tor – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 1 60, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re -
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te:

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Au to ri za a União a con ce der ga ran-
tia à ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser
ce le bra do en tre o Ban co Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES e o Ja pan Bank for Inter na ti o nal
Co o pe ra ti on – JBIC, no va lor equi va len te
a até US$300,000,000.00 (tre zen tos mi-
lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de
prin ci pal.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1 º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia

à ope ra ção de cré di to ex ter no a ser ce le bra da en tre o
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES e o Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co -
o pe ra ti on – JBIC , no va lor equi va len te a até
US$300,000,000.00 (tre zen tos mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to, cu jos re cur sos se -
rão des ti na dos a fi nan ci ar par ci al men te o pro gra ma
Glo bal de Fi nan ci a men to Mul tis se to ri al (MCP – Sta ge
III), tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – mu tuá rio: Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES;

II – mu tu an te: Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o-
pe ra ti on – JBIC;

III – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
IV – va lor: em ie nes equi va len tes a até

US$300,000,000.00 (tre zen tos mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal;

V – fi na li da de: fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra-
ma Glo bal de Fi nan ci a men to Mul tis se to ri al (MCP –
Sta ge III);

VI – amor ti za ção do prin ci pal: em 34 (trin ta e
qua tro) par ce las se mes tra is e con se cu ti vas, ven cen-
do-se a pri me i ra no dia 1 4 de se tem bro de 2003 e a
úl ti ma no dia 1 4 de mar ço de 2020;
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VII – ca rên cia: 1 8 (de zo i to) me ses, apro xi ma da-
men te;

VIII – ju ros: taxa anu al equi va len te à “Long Term
Len ding Rate” ou à “Fis cal Invest ment and Lo ans Pro -
gram Rate”, acres ci da de 0,2% (dois dé ci mos por
cen to), vi gen te na data do de sem bol so, a que for me -
nor, in ci den te so bre o sal do de ve dor do prin ci pal, se -
mes tral men te ven ci dos;

IX – co mis são de com pro mis so: 0,25% a.a. (vin -
te e cin co cen té si mos por cen to ao ano), so bre o sal -
do não de sem bol sa do, paga jun ta men te com o prin ci-
pal e os ju ros;

X – co mis são de su per vi são: 0,1% (um dé ci mo
por cen to) so bre o va lor do Con tra to de em prés ti mo,
paga em 3 (três) par ce las igua is, em ie nes equi va len-
tes a US$100,000.00 (cem mil dó la res nor te-ame ri ca-
nos) cada, sen do o pa ga men to da pri me i ra con di ção
pre ce den te para o de sem bol so, as de ma is nas da tas
de ani ver sá rio de pa ga men to da pri me i ra par ce la;

XI – des pe sas ge ra is: até Y5.000.000,00 (cin co
mi lhões de ie nes), me di an te com pro va ção.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu-
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen tos
e qua ren ta) dias, a con tar de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a-
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,

en cer ro o en ca mi nha men to da vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pror ro go

a ses são pelo pra zo ne ces sá rio à con clu são da
Ordem do Dia.

Item 8.

Vota ção, em tur no úni co, doRe que ri-
men to nº 20, de 2002, do Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, so li ci tan do, nos ter mos
re gi men ta is, in clu são na Ordem do Dia do
Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de 2001 ,
que dis põe so bre as ope ra ções com re cur-
sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci-
a men to do Nor te, do Nor des te e do Cen-

tro-Oes te, de que tra ta a Lei nº 7.827, de 27
de se tem bro de 1 989, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de pres tar um es cla re ci men to.

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

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, sou Re la tor des se pro je to de lei na Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Não pude fazê-lo,
con tu do, em face da me di da pro vi só ria que re ne go ci-
a va o cré di to ru ral, que aca ba mos de vo tar hoje. Ma ni-
fes to-me fa vo ra vel men te ao re que ri men to do Se na-
dor Anto nio Car los Va la da res e te nho, a par tir de ago -
ra, con di ções de dar meu pa re cer na hora em que o
pro je to de lei en trar na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Foi per fe-
i to o es cla re ci men to de V. Exª.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
(Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,
en cer ro o en ca mi nha men to da 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 de Lei do Se na do nº 96, de 2001 , será

in clu í do na Ordem do Dia opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, doPro je to de De-
cre to  Le gis la ti vo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na 
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Ra di o clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Jus sa ra, Esta do
de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 2, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Ma u ro Mi ran da.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,

en cer ro o en ca mi nha men to da vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 271, DE 2000

(Nº 548/00, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Ra di o-
clu be Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria de Jus sa ra, Esta do de
Go iás.

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

ria nº 200, de 6 de de zem bro de 1 999, que au to ri za a
Ra di o clu be Vida a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Juss sa ra, Esta do de Go iás.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de  De cre to Le gis la ti vo nº 320, de 2001
(nº 768/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 5, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na-
do ra Mar lu ce Pin 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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,

en cer ro o en ca mi nha men to da vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001

(Nº 768/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato  que au to ri za a Asso ci-
a ção Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Itam ba cu ri, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 1 54, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a

Asso ci a ção Paz e Bem a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to  Le gis la ti vo nº 398, de 2001
(nº 740/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são
da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Este io, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 46, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na-
do ra Emí lia Fer nan des, com abs ten ções
dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do
Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,

en cer ro o en ca mi nha men to da vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001

(Nº 740/2000, Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda., para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Este io,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

cre to s/nº, de 30 de se tem bro de 1 999, que re no va por
dez anos, a par tir de 1 º de maio de 1 994, a con ces são
da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda., para ex plo ra, 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 Este io, 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.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia re ti ra da pa u ta os Itens nºs 12 e 13 por re que-
re rem vo ta ção no mi nal.

São os se guin tes os itens re ti ra dos de pa u ta:

– 12 –

PARECER Nº 76, DE 2002

(Esco lha de au tori da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 76, de 2002, da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa-
gem nº 4, de 2002 (nº 1 .441 /2001 , na ori-
gem), Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Te nen-
te-Bri ga de i ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou-
za, para exer cer o car go de Mi nis tro do Su -
pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de cor ren te da 
apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar
João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju nior.

– 13 –

PARECER Nº 77, DE 2002
(Esco lha de au tori da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 77, de 2002, da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa-
gem nº 71 , de 2002 (nº 73/2002, na ori gem),
Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be-
ra ção do Se na do o nome do Dou torRe na to
de La cer da Pa i va, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho da 2ª Re gião, para com por o
Tribu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car go de
Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í-
zes de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e
de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro
José Luiz Vas con ce los.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 14:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 99, de 2001 (nº
3.395/2000, na Casa de ori gem), que au to-
ri za do a ção de imó vel de pro pri e da de do
Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1 .294, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça

e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,

en cer ro o en ca mi nha men to da vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2001
(Nº 3.395/2000, na Casa de ori gem)

Au to ri za do a ção de imó vel de pro-
pri e da de do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1 º Fica o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al

- INSS au to ri za do a doar ao go ver no do Esta do do
Ce a rá ter re no de sua pro pri e da de, lo ca li za do na Rua
Antô nio Jus ta, ba ir ro Me i re les, na ci da de de For ta le-
za, com área to tal de seis mil e se is cen tos me tros
qua dra dos, com li mi tes e con fron ta ções cons tan tes
de es cri tu ra pú bli ca la vra da no Car tó rio Per gen ti no
Maia - For ta le za - Ce a rá (li vro 1 01, fls. 1 55v, de 7 de
ou tu bro de 1 963) e de vi da men te re gis tra da sob o nº
de or dem 50.91 8 (li vro 3-AK, fls. 76, do Li vro de Trans-
cri ção de Trans mis sões) no Car tó rio de Re gis tro de
Imó ve is da 1 ª Zona - For ta le za – Ce a rá.

Pa rá gra fo úni co. O ter re no do a do será des ti na-
do ao de sen vol vi men to de ser vi ços a se rem de sem-
pe nha dos por ór gãos con ve ni en tes do Sis te ma Uni fi-
ca do e Des cen tra li za do de Sa ú de, à im plan ta ção e
fun ci o na men to da Esco la de Sa ú de Pú bli ca –
ESP/CE e a pro gra mas de sen vol vi dos pela Se cre ta-
ria de Tra ba lho e Ação So ci al do Go ver no do Esta do
do Ce a rá.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 15:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

nºs 12, de 2000, e 1 4, de 2001 )

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
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Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja der Bar ba lho,
que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (al te ra ção dos pe río dos das ses-
sões le gis la ti vas e a ex tin ção do pa ga men to
de par ce la in de ni za tó ria de con vo ca ção ex -
tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1 .271, 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 Fo ga ça, fa vo rá-
vel, e pela pre ju di ci a li da de das Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 1 2, de 2000,
e 1 4 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem
e es ta va so bres ta da.

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 pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são as Pro pos tas nºs 3 e 12, de 2000,

e 1 4, de 2001, que tra mi tam em con jun to. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos.
As ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia da pró -

xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, para o pros se gui-
men to da dis cus são.

São o se guin tes os itens que tra mi tam
em con jun to:

Item 16:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1 2, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

nºs 3, de 2000, e 1 4, de 2001)

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 1 2, de 2000, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u lo Har tung,
que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de
fun ci o na men to do Con gres so Na ci o nal, de-
ter mi nar o re ces so cons ti tu ci o nal de 21 de
de zem bro a 1º de ja ne i ro e es ta be le cer que
o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do por re -
so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem-

pla rá pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con-
gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1 .271, 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 Fo ga ça, fa vo rá-
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té-
ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

Item 17:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1 4, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

nºs 3 e 1 2, 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 1 4, de 2001 , ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la,
que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para re du zir o pe río do de re ces so do Con-
gres so Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re cer sob nº 1 .271, 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 Fo ga ça, fa vo rá-
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té-
ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 18:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo  nº 379, de 2001
(nº 940/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ale gre te, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na-
do ra Emi lia Fer nan des.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,

en cer ro o en ca mi nha men to da vo ta ção.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001

(Nº 940/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do
Ale gre te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ale gre te,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 460, de 1 4 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 19:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de  De cre to  Le gis la ti vo  nº  387, de 2001
(nº 718/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1 0, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Ma u ro Mi ran da.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,

en cer ro o en ca mi nha men to da 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 387, DE 2001

(Nº 71 8/2000 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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 Po si-
ti va FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Pla nal ti na,
Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 1 83, de 16 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM a exe cu tar por três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pla nal ti na, Esta do de Go iás.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 20:

Vo ta ção, em tur no úni co, doRe que ri-
men to nº 754, de 2001, do Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, so li ci tan do, nos ter mos re -
gi men ta is, a dis pen sa do pa re cer da Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so -
bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de
2001 , de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra
es go ta do.

Vo ta ção do re que ri men to de dis pen sa do pa re cer.
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.
Fica dis pen sa do o pa re cer da CCJ so bre o Pro -

je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001, que vai à Co -
mis são de Assun tos So ci a is para exa me, em de ci são
ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)– Item 21:

Pri me i ra 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 27, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Anto 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 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,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1 .295, de
2001 , da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.
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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 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 pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã para pros se gui men-
to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 22:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1999 (nº
3.961/97, na Casa de ori gem), que es ta be-
le ce nor mas para o uso mé di co das pró te-
ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re cer sob nº 33, de 2002, da Co mis-
são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor
Se bas tião Ro cha, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1 -CAS (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to
e da emen da subs ti tu ti va, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res ins cri tos, está en cer ra da
a dis cus são.

Em vo ta ção o Subs ti tu ti vo, que tem pre fe rên cia
re gi men tal.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Eu que ria con sul tar a Mesa se não há uma emen da
do Se na dor Na bor Jú ni or a este pro je to, e, ha ven do
emen da, este pro je to re tor na ria à Co mis são de
Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A emen -
da será ofe re ci da em tur no su ple men tar.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Então, Sr. Pre si den te, en ca mi nha rei no tur no su ple-
men tar. Pelo adi an ta do da hora, não so bre car re ga rei
os meus co le gas Se na do res com mais um dis cur so,
com mais pro nun ci a men tos. Por tan to, o pa re cer é fa -
vo rá vel, va mos aguar dar o tur no su ple men tar para
que a emen da pos sa re tor nar à Co mis são de Assun -
tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Per fe i ta-
men te, Se na dor Se bas tião Ro cha.

Não ha ven do mais ora do res para en ca mi nhar a
vo ta ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

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 1 , Subs ti tu ti vo, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is.

Fica pre ju di ca do o pro je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra a fim de se

pro vi den ci ar a re da ção do ven ci do, para o tur no su -
ple men tar.

É o se guin te o Subs ti tu ti vo apro va do:

EMENDA Nº 1 –CAS
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI

DA CÂMARA Nº 26, DE 1 999

Pro í be o uso do si li co ne in je tá vel,
em qual quer de suas for mas, e es ta be le-
ce con di ções para o em pre go, em ca rá ter
ele ti vo, dos im plan tes e das pró te ses que 
con te nham si li co ne gel, no or ga nis mo
hu ma no.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1 º É ve da do, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, o

uso de si li co ne in je tá vel, em qual quer de suas for mas,
para apli ca ção no or ga nis mo hu ma no.

§ 1 º Excep ci o na-se a pro i bi ção es ta be le ci da no
ca put nos ca sos de in di ca ção mé di ca pre ci sa, com
efi cá cia ci en ti fi ca men te com pro va da, e des de que o
ór gão de vi gi lân cia sa ni tá ria te nha au to ri za do o re gis-
tro do pro du to para o uso es pe ci fi ca do e te nha es ta be-
le ci do os cri té ri os para esse uso, no que con cer ne a
dose, con cen tra ção e for ma de apli ca ção do pro du to.

§ 2º A em ba la gem do pro du to si li co ne lí qui do de 
uso co mer ci al ou in dus tri al deve con ter, os ten si va-
men te des ta ca do e em ca rac te res bem le gí ve is, ad -
ver tên cia de que o pro du to é pro í bi do para o uso hu -
ma no.

Art. 2º O em pre go no or ga nis mo hu ma no, em
ca rá ter ele ti vo, de im plan tes e pró te ses que con te-
nham si li co ne in je tá vel na for ma pre vis ta no § 1 º do
art. 1 º des ta lei sub me te-se ao con sen ti men to li vre e
es cla re ci do, a ser for ma li za do por ins tru men to par ti-
cu lar, pa dro ni za do no âm bi to de cada es pe ci a li da de,
me di an te o qual o pa ci en te é in for ma do so bre a in di-
ca ção para a re a li za ção do pro ce di men to e so bre os
ris cos e as con se qüên ci as ine ren tes ao pro du to e ao
pro ce di men to, e de cla ra o con sen ti men to para a sua
re a li za ção.

§ 1 º Re gu la men to do Po der Exe cu ti vo de fi ni rá a
an te ce dên cia para que a bula do pro du to seja dis po-
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ni bi li za da ao pa ci en te e o ter mo de con sen ti men to
seja fir ma do en tre as par tes, sen do as se gu ra do ao
usuá rio o tem po há bil para a le i tu ra dos res pec ti vo do -
cu men tos, pre vi a men te ao ato ope ra tó rio.

§ 2º Para fins do dis pos to no ca put des te ar ti go,
os pa ci en tes ab so lu ta men te in ca pa zes ou re la ti va-
men te in ca pa zes de vem ser re pre sen ta dos ou as sis ti-
dos, res pec ti va men te.

Art. 3º O ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo
res pon sa bi li za-se pela ela bo ra ção das nor mas téc ni-
cas e sa ni tá ri as a se rem ob ser va das na fa bri ca ção,
no re gis tro, na co mer ci a li za ção e na uti li za ção do si li-
co ne in je tá vel e dos im plan tes e das pró te ses que
con te nham si li co ne gel, in clu si ve quan to às de ter mi-
na ções a se rem con ti das na em ba la gem e na bula
dos pro du tos, a qual deve men ci o nar os be ne fí ci os e
ris cos de cor ren tes de seu uso, bem como o pra zo de
va li da de do pro du to.

Art. 4º O uso do si li co ne in je tá vel, em qual quer
de suas for mas, no or ga nis mo hu ma no, em de sa cor-
do com as pres cri ções le ga is ou re gu la men ta res, su -
je i ta o agen te às pe nas do cri me de le são cor po ral,
cons tan te do art. 129 e pa rá gra fos do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1 940 (Có di go Pe nal),
sem pre ju í zo de ou tras san ções pe na is e res pon sa bi-
li da de ci vil.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 23:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 105, de 2001 (nº
1.477/99, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer -
co sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1 .490, de
2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Gil ber-
to Mes tri nho.

Não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.
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 Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 98, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 1 05, de 2001, por 30 dias úte is a
fim de ser fe i ta na ses são de 2 de maio.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – O
adi a men to é por 30 dias, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está em
vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 24:

Dis cus são, em tur no úni co, doPro je to
de Lei do Se na do nº 291, de 2001, de ini ci a-
ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as
as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que al te-
ra dis po si ti vos da Lei nº 9.61 5, de 24 de
mar ço de 1 998, com a re da ção dada pela
Lei nº 9.981, de 14 de ju lho de 2000, e pela
Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de 23 de agos to
de 2001 . (Lei Pelé).

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias, pe ran te
a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL  SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ge ral do Althoff, V. Exª tem a pa la vra para dis cu tir.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve. Ape nas que ro
lem brar que este é o pri me i ro pro je to de lei apro va-
do pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to que tra -
tou dos as sun tos re fe ren tes ao fu te bol bra si le i ro.

Cin co pro je tos fo ram apre sen ta dos, além de
al gu mas re co men da ções. E, sem dú vi da ne nhu ma,
este é o pri me i ro da sé rie de cin co que, com cer te-
za, se rão dis cu ti dos am pla men te por esta Casa.

Tra ta-se de al te ra ções pon tu a is na cha ma da
Lei Pelé, a Lei nº 9.61 5, que ha ve rá de ter o aval e o 
apo io de to das as Srªs e os Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  Não ha ven-
do mais quem peça a pa la vra, en cer ro a dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
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A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 291, DE 2001

(Da CPI do Fu te bol)

Alte ra dis po si ti vo da Lei nº 9.615, 24 
de mar ço de 1998, com a re da ção dada
pela Lei nº 9.981, de 14 de ju lho de 2000,
e pela Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de 23
de mar ço de 2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1 º A Lei nº 9.61 5, de 24 de mar ço de 1 998,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“ Art. 12-A.............................................
..............................................................
XI – re pre sen tan te in di ca do pe las Fe-

de ra ções de atle tas Pro fis si o na is
......................................................"(NR

“ Art. 27.................................................
..............................................................
§ 2º A Enti da de a que se re fe re este

ar ti go po de rá uti li zar seus bens pa tri mo ni a-
is, des por ti vos ou so ci a is para in te gra li zar
sua par ce la de ca pi tal ou ofe re cê-los como
ga ran tia para in te gra li za ção,des de que haja
con cor dân cia da ma i o ria ab so lu ta da as-
sem bléia ge ral dos as so ci a dos e na con for-
mi da de do res pec ti vo es ta tu to.

....................................................."(NR)
“ Art. 27-A..............................................
..............................................................
§ 5º As em pre sas de ten to ras de con-

ces são per mis são ou au to ri za ção para ex-
plo ra ção de ser vi ço de ra di o di fu são e de
sons e ima gens bem como de te le vi são por
as si na tu ra, fi cam im pe di dos de pa tro ci nar
ou ve i cu lar sua pró pria mar ca e aces só ri os.
(NR)

§ 6º A vi o la ção do dis pos to no pa rá-
grafo an te ri or im pli ca rá a eli mi na ção da en ti-
da de des por ti va que lhe deu ca u sa da com -
pe ti ção ou tor ne io em que a mes ma se ve ri-
fi cou, sem pre ju í zo da apli ca ção das pe na li-
da des pre vis vis tas nos Có di gos de Jus ti ça
Des por ti va."(AC)

“Ar t. 28. A ati vi da de do Atle ta pro fis si o-
nal, de to das as mo da li da des es por ti vas, é

ca rac te ri za da por re mu ne ra ção pac tu a da
em con tra to de tra ba lho fir ma do com en ti da-
de de prá ti ca des por ti va, pes soa ju rí di ca de
di re i to pri va do, que de ve rá con ter, obri ga to-
ri a men te, cláu su la pe nal para a hi pó te se de
trans fe rên cia de atle ta para ou tra en ti da de
prá ti ca des por ti va, na ci o nal ou in ter na ci o-
nal, sem pre ju í zo do dis pos to noca put do
art. 31 des ta lei.

......................................................"NR)
Art. 31....................................................
..............................................................
§ 3º Sem pre que a re ci são se ope rar

pela apli ca ção do dis pos to noca put des te
ar ti go, a mul ta res ci só ria a fa vor do atle ta
será co nhe ci da pela apli ca ção do dis pos to
no art. 479 da CLT". (NR)

“ Art. 34.................................................
Pa rá gra fo úni co. Qu an do se tra tar de

atle ta pro fis si o nal, uma  có pia de cada con -
tra to de res ci são e de em prés ti mo de ve rá
ser en vi a da para a Fe de ra ção Na ci o nal dos
Atle tas Pro fis si o na is, me di an te pro to co lo,
sob pena de nu li da de con tra tu al."(AC)

“ Art. 50.................................................
. .............................................................
§ 3º As pe nas pe cu niá ri as não se rão

apli ca das a atle tas ou às en ti da des de prá ti-
ca des por ti va, por in fra ções co me ti das pe las
ou tras ca te go ri as não pro fis si o na is.

....................................................."(NR)
“ Art. 57.................................................
..............................................................
Pa rá gra fo Úni co. A Fe de ra ção das

Asso ci a ções de Atle tas Pro fi ci o na is – FAAP
pres ta rá con tas, se mes tral men te, à Se cre ta-
ria Na ci o nal do Espor tes do Mi nis té rio do
Espor te e Tu ris mo, dos va lo res re ce bi dos
nos ter mos do ca put des te ar ti go, bem
como de suas res pec ti vas des ti na ções."
(AC)

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) –Item 25:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo  nº 371, de 2001
(nº 963/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va con ces são ou -
tor ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda.
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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
São José do Rio Pre to, Esta do de São Pa u-
lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1 .420, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en cer-

ra da a dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que 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 371, DE 2001

(Nº 963/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são ou tor ga da à TV São José do Rio Pre -
to Ltda., 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 São José do Rio Pre to, Esta do
de São Pa u lo.

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

cre to s/nº, de 1 5 de se tem bro de 2000, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 11 de ou tu bro de 1 999, a con -
ces são ou tor ga da à TV São José do Rio Pre to 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 de sons e ima gens (te le vi são) na ci -
da de de São José do Rio Pre to, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 26:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 389,  de 2001
(nº 871/2001, 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 Vale do Ua tu mã a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pre si den te Fi gue i re do, Esta do do Ama-
zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 11 , de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na-
do ra Mar lu ce Pin to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en cer-

ra da a dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que 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 389, DE 2001

(Nº 871 /2001 , na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Vale do Ua tu mã a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Pre si den te Fi gue i re do,
Esta do do Ama zo nas.

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

ta ria nº 1 60, de 12 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vale do Ua tu mã a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pre si den te Fi -
gue i re do, Esta do do Ama zo nas.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 27:

Dis cus são,em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 396,  de 2001
(nº 943/2001, 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 Rá dio Di fu são Ci da de FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de For ta le za dos No gue i ras, Esta -
do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1 3, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na-
do ra Mar lu ce Pin to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en cer-

ra da a dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que 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:

O PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 396, DE 2001

(Nº 943/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Ci da-
de 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 For ta le za dos
No gue i ras, Esta do do Ma ra nhão.

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

ta ria nº 499, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Ci da de
FM a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, servi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de For ta le za dos No gue i ras, Esta do do Ma ra nhão.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 28:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 399,  de 2001
(nº 741/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são
ou tor ga da à Te le vi são Imem buí S.. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de San ta Ma ria, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 47, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na-
do ra Emi lia Fer nan des, com abs ten ções dos 
Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do Cân -
di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en cer-

ra da a dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que 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 399, DE 2001

(Nº 741 /200, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí S.A.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de San ta Ma-
ria, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

cre to s/nº, de 28 de ou tu bro de 1 999, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 22 de fe ve re i ro de 1 998, a
con ces são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí 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 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 em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 29:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 401,  de 2001
(nº 798/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Fun da ção
Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên cia
So ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ere chim, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1 5, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to raad hoc:
Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2001

(Nº 798/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e
Assis tên cia So ci al a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ere chim, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 21 7, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên-
cia So ci al a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ere chim, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 30:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 404,  de 2001
(nº 1.022/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Taió, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1 6, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Ca sil do Mal da ner.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2001

(Nº 1 .022/2.001 , na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Taió,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

ta ria nº 427, de 3 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 31:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 416,  de 2001
(nº 1.035/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são Edu ca ti-
va de Sons e Ima gens para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da-
de de Pin da mo nhan ga ba, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 92, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Se bas tião Ro cha, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que 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 416, DE 2001

(Nº 1 .035/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são
Edu ca ti va de Sons e Ima gens para exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Pin da mo nhan ga-
ba, Esta do de São Pa u lo.

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

cre to s/n�, de 29 de no vem bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são
Edu ca ti va de Sons e Ima gens para exe cu tar, por quin -
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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 Pin da mo nhan ga ba, Esta do
de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 32:

Vota ção, em tur no úni co, doRe que ri-
men to nº 688, de 2001, do Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, so li ci tan do, nos ter mos do
art. 172, in ci so I, do Re gi men to Inter no, a in-
clu são em Ordem do Dia do Pro je to de Lei do 
Se na do nº 254, de 1999, que tra mi ta em con -
jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº 252,
de 1997, cujo pra zo na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos já se en con tra es go ta do.

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.
Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 252 e 254 se -

rão in clu í dos na Ordem do Dia opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta-

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
Sras e Srs. Se na do res, na ses são do dia seis do

cor ren te, foi lido e de i xou de ser apre ci a do, em vir tu de
de obs tru ção de cla ra da por Lí de res par ti dá ri os, o Re -
que ri men to nº 61 , de 2002, de ur gên cia, para o Pro je-
to de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos -
ta ria de sa ber se este pro je to de de cre to le gis la ti vo
tra ta da ver ti ca li za ção da ele i ção dos par ti dos po lí ti-
cos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to
dis põe so bre as ele i ções ge ra is de 2002.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, de se jo es cla re cer o po si ci o na men to
do Go ver no, que se abs tém em re la ção a esta ma té-
ria, não diz res pe i to ao Go ver no. Por tan to, de i xa re-
mos que os Par ti dos de ci dam. O Go ver no não terá
po si ci o na men to fir ma do so bre essa ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, con tra os vo tos dos Se na do res Lú dio
Co e lho e Ge ral do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há ma té-
ri as aqui de ur gên cia, in clu si ve re fe ren tes a pe di do de 
em prés ti mo e ou tros. Con sul to V. Exªs – e é pre ci so a
con cor dân cia dos Srs. Lí de res – para sa ber se pos so
co lo car es sas ma té ri as na Ordem do Dia de ama nhã,
con si de ran do que a pró xi ma se ma na será a Se ma na
San ta.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB está ple na men te de acor do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
ma ni fes ta-se fa vo ra vel men te.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
está de acor do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
tam bém ma ni fes ta-se fa vo ra vel men te.

Como vota o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –

Gos ta ria que a ma té ria do de cre to le gis la ti vo fos se
vo ta da hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ur gên-
cia já foi vo ta da.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – E a
ma té ria tam bém de ve ria ser vo ta da hoje, em fun ção
da ur gên cia ur gen tís si ma. Uma nor ma vi gen te foi der -
ro ga da, há uma ine quí vo ca in va são de com pe tên cia e
é im por tan te que esta Casa não as sis ta a isso pas si-
va men te.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu ha via en -
ten di do que V. Exª de se ja va co lo car al gu mas ma té ri-
as na Ordem do Dia de ama nhã. Pen so que de ve mos
vo tar hoje o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo a que se
re fe re o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Li de-
ran ças de dois Par ti dos já se ma ni fes ta ram pela vo ta-
ção hoje do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 6, de
2002, que dis põe so bre as ele i ções ge ra is.

Já te mos a ma ni fes ta ção fa vo rá vel dos Se na do-
res José Agri pi no, em nome do PFL, e Re nan Ca lhe i-
ros, em nome do PMDB.

Con sul to as ou tras Li de ran ças so bre a vo ta ção
des sa ma té ria.
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB 
tam bém con cor da com a vo ta ção hoje da ma té ria, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSB
tam bém se ma ni fes ta fa vo ra vel men te.

Como se ma ni fes ta o Se na dor Ge ral do Melo,
pelo PSDB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB de se ja que se jam cum pri dos os pra zos re gi-
men ta is e não con cor da com a vo ta ção des sa ma té ria
hoje, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSDB
ma ni fes ta-se con tra ri a men te.

Como se ma ni fes ta o Blo co de Opo si ção?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

O Blo co de Opo si ção é fa vo rá vel à vo ta ção hoje, dada 
a ur gên cia des sa ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB não tem uma opi nião for ma da. Ain da não ti ve-
mos a opor tu ni da de de re u nir as di ver sas Li de ran ças.
Por tan to, vo ta mos con tra ri a men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
vota con tra ri a men te à vo ta ção da ma té ria hoje.

Por tan to, pen so que a ma té ria está apro va da.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Não, Sr. Pre si den te!
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con te-

mos os vo tos. Não há pro ble ma.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, nes ta Casa, a que bra de in ters tí cio
tem sido fe i ta por una ni mi da de dos Lí de res. Não es ta-
mos vo tan do re que ri men to de ur gên cia, mas a que -
bra do Re gi men to. Se essa de ci são pre va le cer, tam -
bém vo ta re mos a que bra de in ters tí cio da CPMF sem
a anuên cia de to dos os Lí de res, mas, sim, da ma i o ria.
Qu e ro que isso fi que bem cla ro, pois o que ser ve para
ago ra ser vi rá para de po is tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, data ve nia, sub me ter-me-ei à de li be-
ra ção do Ple ná rio. Escla re ço a V. Exª que aque la que -
bra de in ters tí cio por una ni mi da de re fe ria-se à ma té-
ria de or dem cons ti tu ci o nal.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, faço essa con sul ta para que fi que cla -
ro e para que cons te dos Ana is da Casa que a que bra
de in ters tí cio, a par tir de hoje, não se dará mais por
una ni mi da de das Li de ran ças, mas, sim, pela ma i o ria
de vo tos do Ple ná rio. Assim, con cor do com V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a V. Exª que acom pa nhe sem pre a
tra di ção da Casa. Qu an do se tra ta de ma té ria que
pode fe rir o Re gi men to, deve ha ver a con cor dân cia de 
to dos os Lí de res. Em re la ção a essa ma té ria, não há
con cor dân cia. Por tan to, de ve mos pos ter gar a sua
apre ci a ção.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Cre io que o Lí der do
Go ver no e o Se na dor Car los Pa tro cí nio têm ra zão.
Não po de mos que brar o in ters tí cio da Casa se não
hou ver a anuên cia de to das as Li de ran ças. Sou a fa -
vor de vo tar mos hoje essa ma té ria. Entre tan to, po de-
rei ver o in te res se do meu Par ti do pre ju di ca do mais
tar de numa si tu a ção se me lhan te. É pre ci so es cla re-
cer que, se há dois dias para vo ta ção de ur gên cia de
uma ma té ria, qual quer que bra de in ters tí cio po de rá
ocor rer ape nas se hou ver a anuên cia de to dos os Lí -
de res dos Par ti dos nes ta Casa. Fora isso, não é pos -
sí vel.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, lem -
bro a V. Exª e à Casa que ven ce mos o in ters tí cio da
vo ta ção da emen da cons ti tu ci o nal que aca bou com a
imu ni da de par la men tar no Bra sil sem que hou ves se
una ni mi da de.

Os Se na do res Wal deck Orne las e Ade mir
Andra de, na que la opor tu ni da de, fo ram con tra a que -
bra do in ters tí cio. Não se tra ta de um fato novo. É im -
por tan te que V. Exª con sul te a ma i o ria da Casa, vis to
que não há una ni mi da de ago ra, as sim como não hou -
ve na que la épo ca.

Sr. Pre si den te, es ta mos di an te de um fato ur -
gen tís si mo. A pró xi ma se ma na será bre ve, em vir tu de
do feri a do da Se ma na San ta. Fez-se um es for ço exa -
ta men te para vo tar mos a ma té ria hoje.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
haja vis ta que V. Exª pro põe que as Li de ran ças en -
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trem num gran de acor do para vo tar ou tros pro je tos
ama nhã, gos ta ria de sa ber qua is são as ma té ri as
para as qua is V. Exª está pro pon do a apro va ção da ur-
gên cia.

Vo ta rei con tra o de cre to le gis la ti vo. Mas fa ça-
mos um acor do para que esse pro je to de de cre to le -
gis la ti vo, como os de ma is, cons te da pa u ta de ama -
nhã. Ve re mos se é pos sí vel a con cor dân cia do PSDB
no sen ti do de que to das as ur gên ci as se jam apro va-
das hoje e to dos os pro je tos se jam vo ta dos ama nhã.

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

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

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
se gun do o Re gi men to, as ma té ri as que re ce bem ur -
gên cia de vem ser vo ta das de po is de duas ses sões
de cor ri das. Essa é a dis po si ção re gi men tal.

Para que se pos sa al te rar esse pro ce di men to, é
ne ces sá rio ha ver um acor do de Li de ran ças. Faz par te
do prin cí pio de pro te ção da mi no ria a de fi ni ção de que
acor do de Li de ran ça só se re a li za por una ni mi da de.

Con cor do, to da via, com a po si ção do Se na dor
Ro me ro Jucá. Se se de fi nir que ocor re rá que bra de in -
ters tí cio por ma i o ria, essa me di da, en tão, va le rá para
to das as ma té ri as fu tu ras, in clu si ve para a CPMF.

O PSDB so li ci ta à Mesa o cum pri men to do Re gi-
men to Inter no. Entre tan to, opi nou ape nas quan to a
esse de cre to le gis la ti vo. Ago ra, Sr. Pre si den te, o
PSDB so li ci ta à Mesa que apli que a nor ma re gi men tal
não ape nas ao de cre to le gis la ti vo mas a to das as ou -
tras ma té ri as em re gi me de ur gên cia que se en con-
tram so bre a mesa.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, essa ma té-
ria de que sou Re la tor, que tra ta da ver ti ca li za ção das
ele i ções e que apre cia a Re so lu ção do Tri bu nal Su pe-
ri or Ele i to ral n.º 20.993, guar da em si mes ma uma ur -
gên cia: ou o Con gres so Na ci o nal apre cia esse de cre-
to le gis la ti vo ago ra, ou esse per de a ra zão de ser, por-
que não po de mos de ci dir essa ma té ria às vés pe ras
das ele i ções. Ape lo a V. Exª e a esta Casa para que
dis cu ta mos essa ma té ria, Sr. Pre si den te, mas te mos
tam bém de res pe i tar o Re gi men to Inter no.

Pro po nho, por tan to, uma so lu ção téc ni ca para
sa ir mos des se im pas se. Ama nhã V. Exª po de ria con -

vo car uma ses são ex tra or di ná ria logo após a Ordem
do Dia da ses são or di ná ria, quan do po de ría mos apre -
ci ar esse de cre to le gis la ti vo. Acre di to que o quo rum
ama nhã será su fi ci en te para de li be ra ções. V. Exª po -
de rá tam bém in ver ter; ou seja, con vo car ses são ex -
tra or di ná ria pela ma nhã, para, in clu si ve, apre ci ar as
ma té ri as em re gi me de ur gên cia e, de po is, na ses são
or di ná ria, po de ría mos apre ci ar o de cre to le gis la ti vo.

Esta Casa tem que di zer se con cor da ou não
com a in ter pre ta ção do TSE. Con ta mos com um pa re-
cer subs tan ci o so, sus ten ta do em pa re ce res de ju ris tas
como Pa u lo Bros sard , Ives Gan dra e Sa u lo Ra mos.

A ma té ria é uma ino va ção que esta Casa ja ma is
en fren tou e que os Tri bu na is tam bém não en fren ta-
ram de ma ne i ra a se di men tar uma ju ris pru dên cia re -
man so sa e pa cí fi ca.

Por isso, nes te mo men to, o Con gres so, sen tin-
do-se fus ti ga do por uma usur pa ção ine quí vo ca do Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral, que, em sua ca pa ci da de de
re gu la men ta ção, tem exor bi ta do, ido mu i to além da
sua com pe tên cia re gu la men tar, ino vou, ine qui vo ca-
men te, re gras no meio do pro ces so ele i to ral, ou seja,
em um pe río do in fe ri or a um ano, con for me alu de o
art. 16, de ve rá se ma ni fes tar ace i tan do ou não essa
in tro mis são ino por tu na, que ins ta u rou o pâ ni co, a ins -
ta bi li da de, a in se gu ran ça no pro ces so ele i to ral.

O de cre to le gis la ti vo é o ins tru men to útil, apro -
pri a do e ine quí vo co no afas ta men to de toda in ter pre-
ta ção que vi o le a sua com pe tên cia le gis la ti va do Con -
gres so.

É nes se ca mi nho, Sr. Pre si den te, que con cla mo
o Se na do da Re pú bli ca, para que haja uma de ci são.
Quem for fa vo rá vel vo ta rá como im pe ra ti vo de cons -
ciên cia fa vo rá vel. Quem en ten der di fe ren te vo ta rá
con tra. Ne nhu ma ani mo si da de, ne nhu maca pi tis di -
mi nu tio ao Re la tor, àque les que en ten dam de uma
ou de ou tra for ma.

Por isso, Sr. Pre si den te, o nos so ape lo é no sen -
ti do de bus car mos os ins tru men tos le ga is, aten den do
ao Re gi men to e dan do a ce le ri da de ao caso.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Amir Lan do, V. Exª, que dis cor reu tão bem so bre o as -
sun to, apre sen ta al gu ma su ges tão?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te, nos sa su ges tão é a de que ama nhã, pela ma -
nhã, te nha mos uma ses são ex tra or di ná ria, para apre -
ci ar as ur gên ci as, ex ce to o De cre to Le gis la ti vo nº5,
que já foi apre ci a da.

Logo após, te ría mos a ses são or di ná ria. Assim,
ha ve ria o in ters tí cio de duas ses sões, a de hoje e a de 
ama nhã, e po de ría mos apre ci ar a ma té ria.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Amir Lan do, que ro es cla re cer a V. Exª que, com re fe-
rên cia ao Re que ri men to nº 61 , que tra ta do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 6, re fe ren te à ver ti ca li za ção ou
às Ele i ções de 2002, a ur gên cia já foi vo ta da. Esta -
mos, aqui, ten tan do en con trar uma fór mu la para su -
pe rar o in ters tí cio de duas ses sões.

Devo es cla re cer que a ma té ria do de cre to le gis-
la ti vo não é cons ti tu ci o nal. Qu an do da vo ta ção – que -
ro ape nas pres tar um de po i men to à Casa –da imu ni-
da de par la men tar, tra ta va-se de emen da cons ti tu ci o-
nal, as Li de ran ças, por una ni mi da de, re sol ve ram in-
ter rom per ou eli mi nar in ters tí ci os. Encon tra mos uma
fór mu la re gi men tal, o que foi fe i to por una ni mi da de. A
vo ta ção da ma té ria não ocor reu de for ma unâ ni me.
Mas hou ve una ni mi da de, em meu ga bi ne te, de to dos
os lí de res par ti dá ri os no acor do, por se tra tar de ma -
té ria cons ti tu ci o nal. Mu i tos dos que es ta vam a fa vor,
pos te ri or men te, vo ta ram con tra, tan to é fato que a
taxa de ilu mi na ção pú bli ca caiu, e a ou tra foi apro va da
por una ni mi da de.

Gos ta ria de re co lher su ges tões.
Está ins cri to o Se na dor Wal deck Orne las, a

quem pas so a pa la vra.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, gos taria que V. Exª me ins cre ves se.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sr. Pre si den te, tam bém faço a mes ma so li ci ta ção.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

Sr. Pre si den te, tam bém peço a mi nha ins cri ção, por
fa vor.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, foi in vo ca do o meu tes te mu nho, e
de se jo lem brar à Casa que, na que la oca sião, nos ma -
ni fes ta mos con tra a que bra do in ters tí cio.

Qu an do da vo ta ção da emen da cons ti tu ci o nal
da imu ni da de par la men tar, eu, os Se na do res Ber nar-
do Ca bral, Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia da Casa, Jef fer son Pé res e Tião
Vi a na nos ma ni fes ta mos con trari a men te à que bra do
in ters tí cio. Re cor do mu i to bem, Sr. Pre si den te, que
cha mei a aten ção da Casa para o pre ce den te pe ri go-
sís si mo que es tá va mos abrin do, pois emen da cons ti-
tu ci o nal é o li mi te. Se se fle xi bi li zam nor mas quan to a
isso – e a Cons ti tu i ção é ca u te lo sa a esse res pe i to -, é 
exa ta men te por que é a Cons ti tu i ção que ga ran te a
es ta bi li da de das ins ti tu i ções.

Então, pre va le ceu, na que la oca sião, con tra a
ma ni fes ta ção da von ta de des ses qua tro, um acor do
unâ ni me dos Lí de res. Peço a V. Exª, in clu si ve, que

man de re co lher as no tas ta qui grá fi cas da que la ses -
são, por que, cer ta men te, o as sun to re tor na rá na hora
em que che gar a esta Casa a Emen da Cons ti tu ci o nal
da CPMF.

Nes se caso, não se tra ta de uma emen da cons -
ti tu ci o nal. Sem em bar go, tem sem pre sido ado ta do
tam bém o cri té rio do acor do de li de ran ças, do en ten-
di men to da Casa, pelo me nos, da não-ob je ção, para
que as ma té ri as se jam in clu í das em pa u ta. Mas não
po de mos, Sr. Pre si den te, de for ma al gu ma, ace i tar a
pro pos ta que faz o Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me-
ro Jucá, de que pre va le ça sem pre a von ta de da ma i o-
ria. Já se pas sou o tem po da de mo cra cia de Rous se-
au, quan do a ma i o ria im pu nha à mi no ria a sua von ta-
de, in de pen den te men te de qual quer ou tra co i sa. Não,
as re gras hoje são ou tras. As re gras hoje são de uma
de mo cra cia mais de mo crá ti ca, que re quer a par ti ci-
pa ção de to dos, para que pos sa ser mu da da.

Mes mo as sim, em re la ção à emen da cons ti tu ci-
o nal, re i te ro e re a fir mo o meu pon to de vis ta: não de -
ve ria nun ca ter sido ace i ta a que bra do in ters tí cio.

Na épo ca, ale gou-se que a opi nião pú bli ca que -
ria a ca be ça do Con gres so, se não hou ves se a vo ta-
ção, por que en cer rar-se-ia o pe río do le gis la ti vo.

Hoje, já es ta mos ten do o exem plo de que o pre -
ce den te pe ri go so ten de a pro li fe rar, a se re pro du zir. E
pre ci sa mos evi tar que isso acon te ça, em nome da
res pe i ta bi li da de do Se na do Fe de ral e do res pe i to à
opi nião pú bli ca e à de mo cra cia.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, fui ci ta do pelo Se na dor Wal deck Orne -
las, que afir mou algo que eu não fiz. Por tan to, eu gos -
ta ria de res pon der ao Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Exª já fa la rá.

Vou con ce der a pa la vra aos Se na do res, pela or-
dem de ins cri ção. Ago ra é a vez do Se na dor Re nan
Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, re u ni mos o Co lé gio de Lí de res e foi
re a li za do um es for ço para des tran car a pa u ta do Se -
na do Fe de ral, mas es tou mu i to pre o cu pa do, por que o
que dá para rir dá para cho rar.

As pes so as que ago ra es tão di fi cul tan do a re ti-
ra da des se in ters tí cio re gi men tal tam bém di fi cul ta rão
qual quer in ters tí cio pos te ri or.

De modo que que ro re no var o ape lo para a im -
por tân cia da vo ta ção des sa ma té ria. Esta mos em ple -
no pro ces so ele i to ral, e o País se sur pre en deu com
essa nor ma ti za ção das ele i ções pelo TSE, que, evi -
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den te men te, exor bi tou, e pre ci sa mos fa zer al gu ma
co i sa.

Por tan to, re no vo o ape lo. Te re mos que dis cu tir a
tra mi ta ção da CPMF e, se não hou ver um ges to do
PSDB e da Li de ran ça do Go ver no, o pro ces so será di-
fi cul ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ge ral do Melo com a pa la vra, de po is o Se na dor José
Agri pi no e, logo após, o Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que ro de i xar bas tan te cla ro
que a res pon sa bi li da de do PSDB, nes te caso, em re -
la ção in clu si ve à CPMF, nem é ma i or nem me nor do
que a do PMDB. Por que, até onde sei, é um ali a do do
Go ver no tão res pon sá vel quan to o PSDB pela tra mi-
ta ção de ma té ri as de in te res se cru ci al para o País, es -
pe ci al men te – e que ro re gis trar cla ra men te – a CPMF. 
E des de já, em pre sen ça do Ple ná rio, di vi do com o
Se na dor Re nan Cal lhe i ros, além evi den te men te da
Li de ran ça do Go ver no, a res pon sa bi li da de pela con -
du ção do pro ces so le gis la ti vo en vol ven do a tra mi ta-
ção da CPMF no Se na do Fe de ral.

Não ace i to, ab so lu ta men te, que se pos sa pre -
ten der que o fato de ter mos to ma do a po si ção que to -
ma mos com re la ção à ur gên cia es ta be le ça um pre ce-
den te que vá en se jar o di re i to a um tro co no fu tu ro.
Não se tra ta dis so. Tra ta-se da de fi ni ção res pon sá vel
em re la ção a as sun tos – e con cor do com o Se na dor
Re nan Ca lhe i ros com re la ção à ques tão do TSE – da
ma i or gra vi da de. Ago ra, ser da ma i or gra vi da de não
sig ni fi ca que es te ja mos to dos de acor do com a tese
de que se deve re vo gar o que foi fe i to. O Se na dor Amir
Lan do fez, bri lhan te men te, uma co lo ca ção, como an -
te ce den te a uma pro pos ta que for ma li zou a Casa e
que re ce bo com o res pe i to ha bi tu al pelo ju ris ta que é,
pelo Se na dor que é.

A co lo ca ção do Se na dor Amir Lan do de mons tra
que se tra ta de uma ques tão que pre ci sa ser dis cu ti-
da. Não se pode che gar aqui com um sam ba de uma
nota só: as pes so as com en ten di men to con trá rio che -
gam aqui e re pe tem seus ar gu men tos. Não se abriu
ain da à Na ção, à so ci e da de, a esta Casa, a opor tu ni-
da de de dis cu tir o as sun to. Pela pri me i ra vez, fa lou-se
mu i to na ori gi na li da de da me di da do TSE. Vai ser a
pri me i ra vez em que não se anu la uma de ci são, uma
nor ma, mas uma in ter pre ta ção. Qu e re mos de cla rar
ofi ci al men te que a for ma como o TSE in ter pre ta a lei
está er ra da. De ve mos anu lar a ma ne i ra como o TSE
in ter pre tou a lei.

Não te nho co nhe ci men to de qual quer lei, por ta-
ria ou re so lu ção no vas. Te nho co nhe ci men to de uma
in ter pre ta ção do Tri bu nal. Não es tou apre sen tan do
um ar gu men to con tra ou fa vor, es tou ape nas mos-
tran do como este as sun to com por ta uma dis cus são
que en ri que ce rá a de ci são to ma da. Será uma de ci são
en ri que ci da por um de ba te fe cun do, am plo, por meio
da qual se pos sa ve ri fi car se o que foi fei to é re al men-
te o ab sur do que se diz. Se for, que se haja em con se-
qüên cia.

No en tan to, che gar mos com um pro je to de de -
cre to le gis la ti vo que não se pa re ce com uma Casa
cha ma da Se na do Fe de ral. A Na ção es pe ra que esta
seja a Casa da mo de ra ção, do equi lí brio. A Casa que
in ter fe re para re du zir os ex ces sos, para acal mar os
âni mos, para tra zer as águas tu mul tu o sas para den tro
do seu le i to. O Se na do Fe de ral não pode, tam bém,
as su mir uma de ci são que che ga para ser vo ta da com
ur gên cia. Ime di a ta men te de po is de vo tar a ur gên cia,
atro pe la-se o Re gi men to para vo tar algo que, no fi nal
das con tas, é ape nas uma de ci são que nos co lo ca em 
con fron to com um Tri bu nal su pe ri or do País.

Cre io, por tan to, Sr. Pre si den te, que se tra ta de
uma ques tão gra ve, de uma ques tão sé ria. As re a-
ções ex ci ta das que já per ce bo ao meu re dor bem de -
mons tram o quan to o as sun to com por ta uma dis cus-
são.

Por isso, Sr. Pre si den te, que ro re i te rar a po si ção
que já de cla rei e ma ni fes tar a mi nha opi nião so bre a
pro pos ta cons tru ti va do Se na dor Amir Lan do. S. Exª
pro cu rou, com a sua ex pe riên cia e com pe tên cia, en -
con trar uma sa í da pro pon do que se fi zes se uma ses -
são or di ná ria e ou tra ex tra or di ná ria. Com isso, aten -
der-se-ia a dis po si ção re gi men tal. Infe liz men te, o tex -
to re gi men tal não per mi te a apli ca ção des sa pro pos-
ta. Expres sa men te, o Re gi men to da Casa de ter mi na
que a vo ta ção se faça após 2 ses sões de li be ra ti vas
or di ná ri as. Uma ses são ex tra or di ná ria fere o Re gi-
men to tan to quan to o fe ri ría mos se vo tás se mos esta
ma té ria hoje.

Por essa ra zão, o PSDB não con cor da com a
pro po si ção do Se na dor Amir Lan do e in sis te no en-
ten di men to de que, pela ne ces si da de de dis cu tir mos
mais pro fun da men te a de ci são do Se na do e, com
isso, to mar mos uma po si ção ma du ra, re fle ti da, se
cum pra o Re gi men to, para ter mos to dos opor tu ni da-
de de dis cu tir a ma té ria.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – O no bre
Se na dor me con ce de um apar te?
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
obe de cer à or dem de ins cri ção. Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, te rei imen so pra zer em lhe con ce der a pa la vra
em se gui da.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, mas peço a pa la vra para uma ex pli ca ção
pes so al.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, para uma ex pli ca ção pes so al rá pi da.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te, tam bém pre ci so dar uma ex pli ca ção pes so al,
por que fui ci ta do in de vi da men te.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
um ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, pen so que é im por tan te que não de i xe-
mos dú vi da, ab so lu ta men te ne nhu ma dú vi da nes ta
dis cus são, até por que se he si ta ção aqui hou ver será
mu i to ruim. Por tan to não acre di to que haja exa cer ba-
ção de âni mos, mu i to pelo con trá rio.

O PMDB, Sr. Pre si den te – é im por tan te que se
diga mais uma vez –, quer que a CPMF tra mi te o mais 
ra pi da men te pos sí vel nes ta Casa do Con gres so Na -
ci o nal. De se ja tam bém que essa tra mi ta ção ocor ra
com bom sen so, com equi lí brio, com in te li gên cia, o
que pre ci sar ser fe i to, para que seja ra pi da men te
apre ci a da e vo ta da. É im por tan te que se diga isso: no
que de pen der do PMDB, va mos ven cer pra zos, in-
ters tí ci os, o que for ne ces sá rio.

La men tei e la men to no va men te que a Li de ran ça
do PSDB não es te ja co la bo ran do com esse en ten di-
men to, que, mais adi an te, va mos fa zer, não com re la-
ção ao PMDB, mas às ou tras Li de ran ças do Con gres-
so Na ci o nal. Não es ta mos con ver san do. O que ve ri fi-
ca mos hoje aqui é re sul ta do da au sên cia ab so lu ta de
con ver sa. Não acre di to em Li de ran ça que age des sa
for ma. Para que o Go ver no pos sa am pli ar sua sus ten-
ta ção, ele pre ci sa con ver sar.

Na úl ti ma ter ça-fe i ra, fi ze mos uma re u nião, con -
vo ca da por V. Exª, em que acer ta mos, sim, que ía mos
vo tar hoje, quar ta-fe i ra. La men ta vel men te, o Se na dor
Ge ral do Melo não es ta va pre sen te na re u nião. É uma
pena que S. Exª te nha fal ta do.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Não
fal tei, Se na dor.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Isso tu mul tu ou e di fi cul tou o bom an da men to da ses -
são. Ti ve mos que man ter a po si ção e avan çar no
rumo da vo ta ção do de cre to le gis la ti vo, que, di fe ren-
te men te do que pen sa o Se na dor Ge ral do Melo, é um
co man do cons ti tu ci o nal. Tra ta-se do in ci so XI do art.

49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que dis põe que é nos so
de ver ze lar pela pre ser va ção de nos sa com pe tên cia
le gis la ti va toda vez que ato nor ma ti vo de ou tro Po der
in flu ir com re la ção à sua in ter pre ta ção. É um co man-
do cons ti tu ci o nal. V. Exª não pode di zer que es ta mos
a que rer tu mul tu ar a re la ção en tre os Po de res. É o
con trá rio: que re mos, com bom sen so, equi lí brio,
aber tu ra, con ver sa ção, es ta be le cer os li mi tes cons ti-
tu ci o na is para que um Po der não in va da a atri bu i ção
de ou tro, por que, se isso ocor rer, ha ve rá tu mul to na
re la ção que deve ser har mô ni ca, que a Cons ti tu i ção
tam bém reza.

La men to. Esse cli ma não pode con ti nu ar, o País
não en ten de ria; é im por tan te que con ver se mos, que
as Li de ran ças con ver sem, que o Go ver no te nha hu -
mil da de para que avan ce mos na pa u ta, ten do cada
vez mais pro du ti vi da de le gis la ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor José Agri pi no, que há mu i to tem po
aguar da a opor tu ni da de.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu que ria,
ini ci al men te, di zer que o PFL con cor da e até de se ja
vo tar o pro je to de de cre to le gis la ti vo de au to ria do Se -
na dor Re nan Ca lhe i ros; as si na mos a ur gên cia e nos
dis po mos a vo tar hoje. Mas te mos uma dú vi da que
nos pre o cu pa mu i to e nes se sen ti do fa ze mos uma
con sul ta à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois não,
Se na dor.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Apre sen-
ta-se uma dú vi da em tor no de ur gên cia ur gen tís si ma
que no meu en ten di men to se con se gui ria na me di da
em que ti vés se mos a una ni mi da de dos Lí de res.

Pelo en ca mi nha men to das dis cus sões, pa re ce
que há uma in ter pre ta ção – e aí é que que ro a di ri mi-
ção da dú vi da por par te de V. Exª – de que, em se tra -
tan do de emen da cons ti tu ci o nal – PEC –, para que se
dis pen sem os in ters tí ci os. Para que se con si ga ur gên-
cia ur gen tís si ma faz-se ne ces sá rio e im pe ri o so a apo -
si ção das as si na tu ras de to dos os Lí de res de to dos os 
Par ti dos na Casa, o que não acon te ce ria para ma té ri-
as or di ná ri as, caso des te PDL em dis cus são, que exi -
gi ria – su po nho eu, e essa é a dú vi da, re pi to, que que -
ro ver di ri mi da pela Mesa – a ma i o ria sim ples ou a
ma i o ria ab so lu ta para en se jar a dis pen sa de in ters tí-
cio e a vo ta ção em re gi me de ur gên cia. Se por ven tu ra
a Mesa in ter pre tar que em qual quer cir cuns tân cia,
seja ma té ria or di ná ria, seja PEC, exi ge-se a una ni mi-
da de, nós con cor da mos que a ma té ria se sub me ta ao
cri vo das duas ses sões or di ná ri as, para que não fi ra-
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mos o Re gi men to Inter no e pos sa mos con ti nu ar tra mi-
tan do em li nha de co e rên cia. Caso a Mesa in ter pre te,
no en tan to, que para a PEC se exi ge una ni mi da de dos 
Lí de res, mas para ma té ri as or di ná ri as ape nas a ma i-
o ria sim ples, ma ni fes ta mos nos sa po si ção de que so -
mos fa vo rá ve is à vo ta ção des te PDL nes te mo men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Agri pi no, já te nho uma opi nião for ma da a res pe i-
to dis so, mas não que ro fa lar an tes de ou vir to dos os
ora do res. Então eu peço a V. Exª que aguar de. Eu
ano tei a ques tão le van ta da por V. Exª e es te ja cer to
de que vou res pon dê-la. Estou até pre pa ra do para
fazê-lo; não será ago ra por que que ro ou vir os de ma is
ora do res. Fa rei tudo por or dem de ins cri ção, pe din do
pa ciên cia a to dos por que acho que o mo men to é im -
por tan te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de.

Estou ob ser van do a or dem de ins cri ção. De po is,
fa la rão o Se na dor Se bas tião Ro cha e o Se na dor José 
Edu ar do Du tra.

Como o Se na dor Amir Lan do já fa lou uma vez e
é Re la tor des te de cre to que es ta mos dis cu tin do, S.
Exª pode fa lar a qual quer mo men to, con tu do peço a V.
Exª que se pro nun cie por úl ti mo.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
fa zer um es cla re ci men to em nome do meu Par ti do,
pela Li de ran ça do PSB, in clu si ve no mo men to da que-
la emen da cons ti tu ci o nal das imu ni da des par la men-
ta res.

Sr. Pre si den te, está mais do que cla ro que a de -
ci são do Su pe ri or Tribu nal Ele i to ral in te res sa ao
PSDB e ao Go ver no. Isso é ób vio. Essa de ci são foi to -
ma da para aten der a um in te res se do Go ver no, é uma 
de ci são ar bi trá ria do Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral, é
uma de ci são que con fron ta o Con gres so Na ci o nal,
que usur pa as fun ções do Con gres so Na ci o nal e, por
isso mes mo, deve ter uma res pos ta a al tu ra do Con -
gres so Na ci o nal. Nós de ve mos vo tar este de cre to le -
gis la ti vo, nós de ve mos vo tar a emen da cons ti tu ci o nal,
cujo Re la tor foi o Se na dor José Fo ga ça, e nós ain da
te mos as Adins do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Está mais do que cla ro que o Su pe ri or Tri bu nal
Ele i to ral usur pou das suas fun ções, le gis lou; não re -
gu la men tou, le gis lou. Qu an do o Se na dor Ge ral do
Melo fala em con fron to, nós nos sen ti mos con fron ta-
dos. O Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral con fron tou a to dos
nós. Con fron tou o Con gres so Na ci o nal, hu mi lhou o
Con gres so Na ci o nal, usur pou de suas fun ções, des -
res pe i tou a le gis la ção bra si le i ra, afron tou-a. Fez o

que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e o
PSDB de se ja vam. Então o PSDB, evi den te men te,
está cri an do toda es pé cie de di fi cul da de para man ter
a de ci são do Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral.

Ago ra, Sr. Pre si den te, in de pen den te men te dis -
so, in de pen den te men te de ser o Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro o Par ti do que mais de se ja der ru bar essa
de ci são do Su pe ri or do Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral,
que ro de i xar cla ro a V. Exª a nos sa po si ção. E no meu
en ten di men to V. Exª não terá ou tra in ter pre ta ção que
não o cum pri men to do Re gi men to des ta Casa. E o
cum pri men to do Re gi men to des ta Casa é cla ro, Sr.
Pre si den te. Qu an do hou ve a que bra do in ters tí cio da
emen da cons ti tu ci o nal da imu ni da de par la men tar, e a 
una ni mi da de dos Lí de res des ta Casa con cor dou com
a que bra do in ters tí cio, hou ve re sis tên cia de dois ou
três Se na do res des ta Casa. Enten di eu ser er ra do
des res pe i tar a de ci são de dois ou três Se na do res
por que não pre ci sa va ser uma Li de ran ça: bas ta va
que um úni co Se na dor não con cor das se, e o Re gi-
men to não po de ria ser que bra do. Peço, Sr. Pre si den-
te, toda a aten ção de V. Exª. Eu, evi den te men te, por
ra zões com ple ta men te di ver sas do Se na dor Ge ral do
Melo, te nho que con cor dar com S. Exª. A Mesa não
tem ou tro ca mi nho se não vo tar os re que ri men tos, os
pro je tos em ur gên cia no pe río do que o Re gi men to es -
ta be le ce. E re i te ro que, ain da que to das as Li de ran-
ças con cor das sem, se um úni co Se na dor des ta Casa
dis ses se que não ace i ta va, o Re gi men to te ria que ser
cum pri do por que é a re gra que te mos de obe de cer,
Sr. Pre si den te.

O que ocor reu na emen da da imu ni da de par la-
men tar foi um erro. Qu an do eu ad mi ti na re u nião,
como Lí der do PSB, que que brás se mos to dos os in -
ters tí ci os da tra mi ta ção da emen da cons ti tu ci o nal, eu
o fiz na pres su po si ção de que to dos os 81 Se na do res
con cor da ri am. Uma úni ca dis cor dân cia, seja de um
Se na dor Líder ou não, so bre a que bra do Re gi men to,
a Mesa tem que cum prir nos so dis po si ti vo in ter no.
Por tan to, no meu pon to de vis ta, V. Exª tem de aten -
der, por ra zões ob vi a men te com ple ta men te di fe ren-
tes, o que su ge re o Se na dor Ge ral do Melo, ou seja,
res pe i tar duas ses sões or di ná ri as para sub me ter es -
tes pro je tos à vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Na tu ral-
men te, quem tem que in ter pre tar o Re gi men to é a
Mesa, e quem não con cor dar terá que re cor rer. Mas
esta Pre si dên cia está ado tan do um cri té rio al ta men te
de mo crá ti co: vai pe dir ao Se na dor Se bas tião Ro cha e 
aos de ma is Se na do res que se pro nun ci em no pra zo
de cin co mi nu tos para que a Mesa se pro nun cie a res -
pe i to.

02706 Qu in ta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

MARÇO 2002294    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT- AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
V. Exª usou a pa la vra de mo cra cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Cla ro.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT– AP.)

– Esse tem sido o com por ta men to de V. Exª à fren te
des ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – E con ti-
nu a rá sen do o mes mo.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Com equi lí brio e sen sa tez. Acre di to que a Mi no ria
es pe ra de V. Exª uma de ci são sá bia para que, de fato,
a tra di ção seja res pe i ta da, e o in ters tí cio so men te
pos sa ser su pe ra do no caso de con cor dân cia de to -
dos os Lí de res. É as sim que tem ocor ri do nes ta Casa
e as sim es pe ro que V. Exª de ci da.

Mas, Sr. Pre si den te, acre di to que te nha uma sa -
í da. Vejo que V. Exª de se ja, por ou tro lado, aten der à
von ta de da Ma i o ria, que é vo tar este de cre to le gis la ti-
vo com ra pi dez. Eu já anun ci ei o meu voto con trá rio
ao de cre to le gis la ti vo. Vo ta rei con tra, no mé ri to; não
que ro aqui dis cu ti-lo, no mo men to opor tu no o fa rei. V.
Exª, pa re ce-me, de se ja de al gu ma for ma aten der à
von ta de da Ma i o ria, que é vo tar esta ma té ria com bre -
vi da de. Então te nho uma su ges tão: trans for mar a ses -
são de sex ta-fe i ra em ses são or di ná ria e vo tar a ma -
té ria na sex ta-fe i ra. Eu não es ta rei aqui, e o meu voto
já é de cla ra da men te con trá rio. Mas é uma pos si bi li da-
de. Se são duas ses sões or di ná ri as, V. Exª trans for ma
a ses são de sex ta-fe i ra em or di ná ria e vota a ma té ria
na sex ta-fe i ra. Ou seja, aten dem-se àque les que de -
se jam vo tar a fa vor e aque les que, como eu, de se jam
vo tar con tra.

Fico pre o cu pa do com o PSDB por que pa re ce
que o Par ti do de ci diu ves tir a ca ra pu ça e as su mir, de
uma vez por to das, que in flu en ci ou o TSE na to ma da
des sa de ci são, ou que é o ma i or be ne fi ciá rio dela.

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

a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu tam bém sou fa vo rá-
vel ao mé ri to da ma té ria e gos ta ria que pu dés se mos
votá-la o mais rá pi do pos sí vel, mas, o fato de ser ma i-
o ria cir cuns tan ci al nes sa ques tão, não me faz es que-
cer que, de modo ge ral, so mos mi no ria.

O Re gi men to não é um li vro que se es go ta em si 
mes mo e que, por tan to, deva ser con si de ra do algo a
par da re a li da de de que esta é uma Casa po lí ti ca. O
Re gi men to não pre vê acor do de li de ran ças para mo di-

fi cá-lo, para mo di fi car in ters tí ci os, nem emen da cons -
ti tu ci o nal, nem lei or di ná ria, nem lei com ple men tar.

O acor do de li de ran ças, por ser um fato po lí ti co,
acon te ce ou não, de pen den do da von ta de po lí ti ca de
cada li de ran ça. Por tan to, Sr. Pre si den te, como o
PSDB não con cor da em que brar o in ters tí cio, al guns
es tão en ten den do isso como ves tir a ca ra pu ça. Não
vou en trar nes se mé ri to.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – V. Exª
me per mi te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Pois não. Eu não dis se que ves tiu a ca ra pu ça;
eu dis se que ”al guns di zem“...

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – No dia 
em que eu ti ver de ves tir a ca ra pu ça, te rei de agra de-
cer pu bli ca men te ao PDT, a quem se deve a ini ci a ti va.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, não há ou tra de ci são a ser to ma-
da a não ser mar car a vo ta ção para a se gun da ses são
or di ná ria.

Em re la ção à pro pos ta do Se na dor Se bas tião
Ro cha, sin ce ra men te, ten do em vis ta o lado prá ti co e
ob je ti vo, não vejo di fe ren ça em vo tar esta ma té ria
ama nhã, sex ta-fe i ra ou ter ça-fe i ra, por que já sa be-
mos o des ti no que terá naCâ ma ra dos De pu ta dos,
que é pre si di da pelo De pu ta do Aé cio Ne ves, do PSDB, 
que, em ma té ria se me lhan te de ini ci a ti va de um De pu-
ta do, uti li zou-se da prer ro ga ti va de Pre si den te para ar -
qui var a ma té ria. É ló gi co que, nes te caso, não po de rá
sim ples men te ar qui var a ma té ria de ofí cio. De ve rá
man dá-la à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção, mas, com cer te za, na que la Casa não terá a 
mes ma agi li da de que teve no Se na do.

Sr. Pre si den te, res pe i ta mos a po si ção da Ban -
ca da do PSDB e so li ci ta mos que a ma té ria seja in clu í-
da na pa u ta da se gun da ses são or di ná ria para vo ta-
ção, ou seja, na pró xi ma ter ça-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião. A se guir, fa la-
rão o Se na dor Ro me ro Jucá e o Re la tor. De po is a
Mesa de ci di rá.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pri -
me i ro hou ve a mu dan ça da le gis la ção ele i to ral. Qu e-
ría mos o voto im pres so – te ria o con sen so unâ ni me
dos bra si le i ros e da ria uma ele i ção lim pa ao País –,
mas o Go ver no e o PFL, jo gan do jun tos na que le mo -
men to, pa ra le la men te aos in te res ses do Pre si den te
do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, Mi nis tro Nel son Jo bim,
fo ram pro te lan do, pos ter gan do, e fi ze ram o Con gres-
so Na ci o nal per der o pra zo. Acre di tan do que o Tri bu-
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nal co la bo ra va, pedi que o pro je to fos se re ti ra do de
pa u ta al gu mas ve zes. Fi ca mos com uma ele i ção al ta-
men te sus pe i ta, pois se rão usa dossoft wa res si gi lo-
sos com pra dos de em pre sas pri va das aos qua is nem
o pró prio Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral tem aces so. Será
uma ele i ção re al men te dis cu tí vel, com to das as con -
di ções de ser ma ni pu la da.

De po is, veio a ver ti ca li za ção,no va tio le gis, cri -
a ção de le gis la ção, in va são da com pe tên cia do Le gis-
la ti vo e que bra dos prin cí pi os bá si cos do Esta do de
Di re i to. Ago ra, no ple ná rio, per ce bo que o PSDB está
fa zen do um es for ço tre men do para sus ten tar o ab sur-
do. A agres são ocor reu no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
e nós nos per de mos aqui em al gu mas inú te is fi li gra-
nas re gi men ta is para pos ter gar a vo ta ção e fa zer com
o de cre to le gis la ti vo do Se na dor Re nan Ca lhe i ros o
que já se fez com o meu pro je to de urna, acom pa nha-
da de im pres so ra la cra da para, de fi ni ti va men te, mo -
ra li zar o sis te ma ele i to ral.

O juiz for ma o seu con ven ci men to por meio do
co nhe ci men to de uma mul ti dão de in dí ci os, além das
pro vas nor ma is. Eu, como juiz des te pro ces so, acre -
di to que hou ve, sim, pela pro fu são de in dí ci os ma ni-
fes ta dos, in clu si ve hoje nes te ple ná rio, um en ten di-
men to en tre o Tr i bu nal Su pe ri or Ele i to ral e o Go ver-
no para vi a bi li zar uma ele i ção ri go ro sae ab so lu ta-
men te dis cu tí vel.

Fu tu ra men te, te rei de per gun tar ao meu ami go
Nel son Jo bim, Pre si den te do TSE, em quem devo vo -
tar, por que, se eu cair na es par re la de co me ter um
voto que não seja do agra do do Go ver no e do Tri bu-
nal, pro va vel men te al gu ma re so lu ção vai me ti rar do
pro ces so po lí ti co.

Estou ame dron ta do. Estou aco var da do di an te
do ar bí trio do Go ver no e do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to-
ral. O Esta do de Di re i to está sen do so ter ra do, e o Se -
na do da Re pú bli ca, que de ve ria, uni do, vo tar o pro tes-
to por meio da apro va ção des te de cre to-lei de for ma
rá pi da e de fi ni ti va, pa ti na, he si ta, ti tu be ia. Flé bil e
frou xo, nega-se a to mar uma de ci são por fi li gra nas re -
gi men ta is que já fo ram rom pi das de ze nas de ve zes
em ques tões cons ti tu ci o na is ao lon go da his tó ria do
Se na do.

Va mos vo tar esta ma té ria de uma vez! Va mos
di zer ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral que o Esta do de
Di re i to deve ser res ta be le ci do e que a in fra ção, a
agres são, ocor reu na que la Cor te, no seu ple no, quan -
do vo ta ram uma con sul ta ou re so lu ção – seja o que
for – que al te ra o pro ces so le gis la ti vo e de i xa to dos os 
par ti dos per ple xos, me nos o PSDB e o Go ver no da
Re pú bli ca.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re -
quião, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, pedi a pa la vra, por que fui ci ta do
pelo Se na dor Wal deck Orné las e fa rei ape nas um es -
cla re ci men to.

Tal vez eu te nha me ex pres sa do mal ou S. Exª
não es ti ves se aten to. Ao le van tar essa ques tão, eu
não pro pu nha que se mu das se a re gra de en ten di-
men to en tre to das as Li de ran ças ou ma i o ria. Enten di
que a Mesa ti nha se pro nun ci a do no sen ti do de que
apro va ria por ma i o ria e per gun tei en tão se ha via mu -
da do a re gra ou não, que era o en ten di men to unâ ni-
me en tre os Lí de res. Por tan to, que ro de i xar isso cla ro
para que não per ma ne ça ne nhu ma dú vi da de que
hou ve uma pro po si ção mi nha ou da Li de ran ça do Go -
ver no no sen ti do de mu dar o en ten di men to que pre va-
le ce nes ta Casa, que é a una ni mi da de dos Lí de res
para mu dar qual quer in ters tí cio.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

pa la vra o Se na dor Lú dio Co e lho.
O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) –Sr. Pre si den te,
Srs. Se na do res, es tou pres tan do aten ção nas dis cus-
sões e me lem bran do do que te nho ou vi do no in te ri or
do meu Esta do. Essa par te do in ters tí cio, do pra zo en -
tre ses sões para apro va ção de de ter mi na do as sun to,
faz par te do ri tu al do nos so tra ba lho, faz par te do tem -
po ne ces sá rio ao ama du re ci men to do en ten di men to
a res pe i to de de ter mi na do as sun to para que se jam to -
ma das de ci sões cor re tas. Sr. Pre si den te, isso é do es -
pí ri to do Se na do Fe de ral. Pen so que V. Exª não po de-
rá abrir mão do que está no Re gi men to de nos sa
Casa. Alguns Se na do res dis se ram que o Tribu nal Su -
pe ri or Ele i to ral to mou essa de ci são de acor do com o
PSDB. Não en ten do esse ra ci o cí nio, por que cada
Par ti do toma uma po si ção em cada re gião do Bra sil.
Te nho es cu ta do das pes so as co muns o apo io a essa
de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, a essa ver ti ca-
li za ção que, in clu si ve, har mo ni za me lhor o de sem pe-
nho das ban ca das. Uma ban ca da que num Esta do
co li gou com um par ti do e, nou tro Esta do, com um di -
fe ren te, às ve zes em lu ga res onde a po lí ti ca é mu i to
ra di cal di fi cul ta a po si ção na ci o nal do par ti do.
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Con si de rei mu i to acer ta da a de ci são do Tri bu nal
quan do se pro nun ci ou ao ser pro vo ca do, ba i xan do o
ato da me lhor ma ne i ra que en ten deu. Po de mos di ver-
gir da po si ção do Tri bu nal, mas ele deu a res pos ta
que en ten deu mais ade qua da à lei.

Des sa ma ne i ra, Sr. Pre si den te, pen so que de ve-
ría mos aguar dar o tem po há bil para vo tar mos o de -
cre to le gis la ti vo.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú dio Co e-
lho, o Sr. Ro meu Tuma, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez
Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pela
or dem.  Sem  re vi são  do  ora dor.)   –  Sr.  Pre si den te,
V. Exª está ado tan do um pro ce di men to de mo crá ti co
que diz bem do per fil e do com por ta men to par la men-
tar de V. Exª: está ou vin do o Ple ná rio para, en fim, ma -
ni fes tar a sua de ci são.

Te mos vis to, na ex pe riên cia his tó ri ca do Se na-
do, que es ses acor dos cir cuns tan ci a is ou mes mo apli-
ca dos a um de ter mi na do seg men to, a um de ter mi na-
do blo co de tem po, são acor dos que não ul tra pas sam
as le gis la tu ras, são fe i tos den tro de um mes mo con -
jun to, de uma mes ma le gis la tu ra. As pes so as que fa -
zem es ses acor dos são Se na do res que se en con tra-
rão aqui no dia se guin te, com a pa la vra dada, com um 
com pro mis so de hon ra a ser cum pri do. Eles es tão ba -
se a dos num prin cí pio de hon rar a pa la vra. Não há re -
gra no Re gi men to. Não há nor ma al gu ma, nem na
Cons ti tu i ção, ou em qual quer lei or di ná ria, ou re so lu-
ção do Se na do, que nos per mi ta mon tar uma so lu ção.
A so lu ção vem por meio des ta re gra de hon ra, o cum -
pri men to da pa la vra.

Qu an do V. Exª de ci diu que brar os in ters tí ci os re-
la ti vos à Emen da Cons ti tu ci o nal da Imu ni da de Par la-
men tar, ha via um acor do com una ni mi da de. E a una -
ni mi da de não é a da Casa, é a ins ti tu ci o nal. E o que é
a una ni mi da de ins ti tu ci o nal que está em vi gor? É a
ex pres sa na pa la vra dos Lí de res. E aí, com todo o res -
pe i to e con si de ra ção a quem pen sa di fe ren te, cre io
que, ao pre ser var esse prin cí pio da una ni mi da de, V.
Exª está tam bém pre ser van do de mo cra ti ca men te o
di re i to das mi no ri as. A que bra da lei, a que bra do Re -
gi men to, o rom pi men to de uma nor ma até pode ser
fe i to, como dis se, nes se blo co his tó ri co, nes se seg-
men to de tem po que é uma le gis la tu ra. Por que os ho -
mens e as mu lhe res que aqui es tão aqui es ta rão no
dia se guin te para, per ma nen te men te, se rem lem bra-
dos a hon rar a sua pa la vra. O con trá rio, que se ria o

caos, a de sor dem, o des res pe i to às re gras, o des res-
pe i to à pa la vra dada, a que bra do prin cí pio de hon ra,
pen so que não fi ca ria bem para o Se na do Fe de ral. E
V. Exª tem de mons tra do o de se jo per ma nen te de con -
du zir as ques tões com so bri e da de, aus cul tan do, sen -
tin do o que pen sa a Casa.

Por essa ra zão, en ten do que a de ci são do TSE
fere de fato a Cons ti tu i ção Fe de ral por que de ter mi na,
cria uma lei, es ta be le ce uma nor ma que al te ra as ele i-
ções sem res pe i tar o prin cí pio da anu a li da de. Enten -
do que a de ci são do TSE é uma in ter pre ta ção equi vo-
ca da, res tri ti va, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Mes mo as -
sim, gos ta ria de ver o de cre to le gis la ti vo apro va do,
mes mo en ten den do que não é o me lhor ins tru men to.
E V. Exª deve con ti nu ar agin do da for ma como vem
agin do des de o mo men to em que as su miu a ca de i ra
pre si den ci al do Se na do Fe de ral, ou seja, cum prin do
sua pa la vra e cum prin do as re gras.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mu i to
obri ga do a V. Exª.

Con ce do a pa la vra, como úl ti mo ora dor, ao Se -
na dor Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, hoje Rui Bar bo sa foi evo ca do vá ri as ve -
zes nes ta Casa. Tam bém faço uma evo ca ção a Rui
Bar bo sa. Inter pre tan do a pri me i ra Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca, de 1 891 , no art. 1 8, Rui fa la va so bre o Re -
gi men to: ”O Re gi men to é a nor ma que re gu la men ta
os tra ba lhos das Ca sas Le gis la ti vas“. E diz mais: ”O
Par la men to pode ter o Re gi men to que en ten der e
apro var, mas não pode de so be de cê-lo“.

Eu apren di es sas li ções, e quan do vim para esta 
Casa, Sr. Pre si den te, tra zia na mi nha ba ga gem es ses
en si na men tos de Di re i to Cons ti tu ci o nal. To da via, o
con ví vio aqui fez mu dar aqui lo que era a pu re za da
dou tri na dos ma i o res do Di re i to Pá trio. Po de ria an dar
por Pon tes, por Ma xi mi li a no, por tan tos ou tros que me 
en si na ram al guns prin cí pi os de Di re i to Cons ti tu ci o nal.
No en tan to, a prá ti ca aqui foi di fe ren te: o Re gi men to
sem pre foi atro pe la do, e o foi exa ta men te por essa
po si ção de acor do de Li de ran ça, como bem acen tu ou
o Se na dor Fo ga ça, com mu i ta pro pri e da de. Esse en -
ten di men to pa cí fi co, mu i tas ve zes, vi o len tou a mim,
aqui lo que eu en ten dia da obe diên cia res tri ta às dis -
po si ções do Re gi men to.

Não vou fa lar so bre a Pre si dên cia de V. Exª, so -
bre a con du ção do seu tra ba lho, por que não pos so re -
al men te fa zer qual quer im pu ta ção des sa na tu re za.
Não me lem bro. Se hou ve al gum fato des sa na tu re za,
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eu não es ta va pre sen te. Qu e ro crer que re al men te
não hou ve.

Ago ra, o que se quer, sem pre, é a lei da van ta-
gem mo men tâ nea. Qu an do in te res sa uma in ter pre ta-
ção para fa vo re cer aque le ou este en ten di men to, mu i-
tas ve zes esta Casa se do brou. E, nes te caso es pe cí-
fi co – in clu si ve que ro fa zermea cul pa –, re fe ri-me a
uma in ter pre ta ção de cir cuns tân cia por que fa lou-se
aqui na ne ces si da de de duas ses sões de li be ra ti vas,
não ha via sido acres cen ta do o qua li fi ca ti vo “or di ná ri-
as”. Evi den te que, nes sas cir cuns tân ci as, numa si tu a-
ção de afo ga di lho, pro pus uma sa í da que não é ade -
qua da por que, com pul san do o Re gi men to, ve ri fi quei
que ali se fala em ses sões or di ná ri as.

Nes sas cir cuns tân ci as, sem pre fui um ser vo da
lei, Sr. Pre si den te, ja ma is iria vi o len tá-la. E quan do
faço, no meu pa re cer, uma in ter pre ta ção das dis po si-
ções cons ti tu ci o na is, so bre tu do do art. 1 6, do art. 49,
in ci sos V e XI, faço uma in ter pre ta ção para ze lar a
com pe tên cia le gis la ti va do Con gres so.

Mos tra mos aqui no nos so pa re cer, res pal da do
hoje por pa re ce res de Ives Gan dra, Sa u lo Ra mos e
Pa u lo Bros sard, que este é o en ten di men to dos ma i o-
res, que tam bém foi o en ten di men to de al guns Mi nis-
tros do TSE que se ma ni fes ta ram, como o Mi nis tro
Se púl ve da Per ten ce, não no que se re fe re ao de cre to
le gis la ti vo, mas no que se re fe re à in ter pre ta ção, so -
bre tu do do art. 1 6. Evi den te, não po de mos en trar aqui 
no mé ri to da exe ge se dada pelo Su pre mo, por que a
in ter pre ta ção pode tam bém ser ofer ta da pelo le gis la-
dor, que se cha ma in ter pre ta ção ge nu í na que se faz
por meio de lei. Mas a in ter pre ta ção pró pria com pe te
ex clu si va men te ao Po der Ju di ciá rio.

Ora, nes te pon to, ja ma is ou sa ria pen sar na pos -
si bi li da de de um de cre to le gis la ti vo ata car uma de ci-
são in con cre to. Aí se ria uma exor bi tân cia, sim, do
Po der Le gis la ti vo. Mas quan do o Po der Ju di ciá rio, na
sua ca pa ci da de nor ma ti va, vale di zer re gu la men tar,
im põe não uma in ter pre ta ção, mas nor mas, dis po si-
ções abs tra tas com for ça de lei e que exor bi tam a ca -
pa ci da de re gu la men tar para aden trar numa com pe-
tên cia le gis la ti va, por que não há dú vi das que a in ter-
pre ta ção dada e con ver t i da em re so lu ção, ar t. 4º, § 1 º,
da Re so lu ção, es pe ci fi ca men te es ti pu la nor mas que
mo di fi cam, ino vam ine qui vo ca men te de ma ne i ra
abrup ta e cru el o pro ces so ele i to ral, ins ta u ran do,
como dis se, a ins ta bi li da de, a in se gu ran ça, a in cer te-
za, a per tur ba ção no pro ces so ele i to ral. Se o Po der
Le gis la ti vo não pode le gis lar por pra zo me nor do que
1 ano para al te rar o pro ces so le gis la ti vo, tam bém não
pode nor ma ti zar o Po der Ju di ciá rio. Quem pode o
mais, que é o Po der Le gis la ti vo, tam bém está ve da do

em sua atu a ção, nas mo di fi ca ções do pro ces so ele i-
to ral, e não pode fazê-lo via re gu la men ta ção.

Não ata ca mos a exe ge se do Po der Ju di ciá rio.
Va mos ata car a exor bi tân cia, a in tro mis são, a usur pa-
ção re a li za da pelo Tri bu nal no mo men to em que re gu-
la men ta, e aqui po der-se-ia di zer le gis la, ino van do
todo o pro ces so ele i to ral.

É im por tan te di zer que o tex to ori gi nal da Car ta
de 1988 foi al te ra do por emen da re cen te que dá in ter-
pre ta ção di fe ren te. É im por tan te para po der mos en -
ten der a in ten ção da lei, do le gis la dor. A Cons ti tu i ção
de 1988 es ta be le cia que as nor mas edi ta das em ma -
té ria ele i to ral só te ri am vi gên cia após 1 ano de sua
san ção. Ago ra diz-se que não se pode le gis lar em ma -
té ria ele i to ral por uma pra zo me nor.

É im por tan te no tar essa nu an ça: não va mos ata -
car a in ter pre ta ção em con cre to, a exe ge se do Tri bu-
nal. Va mos ata car no mo men to em que ele es ta be le-
ce dis po si ções nor ma ti vas.

Era, Sr. Pre si den te, o re pa ro que gos ta ria de fa -
zer. Se é para res pe i tar o Re gi men to, va mos en con-
trar, no Se na dor Amir Lan do, a ri gi dez for mal do aca -
dê mi co que che gou um dia ao Se na do. Apren di nos
ban cos da es co la que o Con gres so pode ela bo rar o
re gi men to que bem en ten der, mas não pode de so be-
de cê-lo. Pode al te rá-lo, mas de so be de cê-lo ja ma is.

Nes sas cir cuns tân cia, afir mo que pro cu ra rei ser
um fiel res pe i ta dor do Re gi men to. Por isso, ama nhã,
fa rei um re que ri men to para que essa ma té ria seja
sus ta da du ran te as ses sões que se rão re a li za das na
Se ma na San ta. Po de re mos vol tar a apre ciá-la na ter -
ça-fe i ra sub se qüen te. Fa rei o re que ri men to ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Agra de-
ço a V. Exª.

Srs. Se na do res, vou me per mi tir al guns es cla re-
ci men tos. Qu an do, no mês de de zem bro úl ti mo, no
ga bi ne te da Pre si dên cia, re u ni mos os lí de res de to-
dos os par ti dos po lí ti cos hou ve, por par te das li de ran-
ças, e aí sem ex ce ção, con cor dân cia quan to a mo di fi-
car mos ou es ta be le cer mos re gra di fe ren te da Cons ti-
tu i ção para vo ta ção da emen da cons ti tu ci o nal, que
aca bou com a imu ni da de par la men tar para cri mes co -
muns.

Acre di tei, como con ti nuo acre di tan do, que na-
que la oca sião os lí de res par ti dá ri os as sim pro ce de-
ram por en ten der que a ma té ria era de tão gran de re -
le vân cia que o mo men to exi gia aque la ati tu de. Aqui lo
não foi para fir mar ju ris pru dên cia, mas, sem dú vi da
ne nhu ma, sin to ni zou o Se na do com o pen sa men to da 
so ci e da de bra si le i ra.
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Está va mos com a pa u ta tran ca da e no tei a pre o-
cu pa ção de to dos os Srs. Se na do res. Por isso, on tem,
pro mo vi uma re u nião, e to dos fo ram unâ ni mes em
que de ve ría mos tra ba lhar e con tri bu ir para de sa fo gar
a pa u ta do Con gres so Na ci o nal. Tan to a Câ ma ra
quan to o Se na do es ta vam, como es tão, atro pe la dos
por su ces si vas me di das pro vi só ri as, que têm pre fe-
rên cia, por que tran cam nos sa pa u ta. Ontem, de ci di-
mos que iría mos re a li zar, até o fim des ta se ma na,
por que a pró xi ma é Se ma na San ta, tan tas ses sões
ex tra or di ná ri as quan tas fos sem ne ces sá ri as para que 
de sobs tru ís se mos a pa u ta do Se na do e pu dés se mos
vo tar as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia, prin ci-
pal men te as im por tan tes, que aguar dam nos sa de ci-
são, como, por exem plo, a vo ta ção de cré di tos para os 
Mi nis té ri os e tam bém a au to ri za ção para os Esta dos
con tra í rem em prés ti mos. Tra ta-se de ma té ri as im por-
tan tes.

Hoje de mos um pas so avan ça do, por que a me -
di da pro vi só ria que es ta va tran can do nos sa pa u ta foi
vo ta da. De sobs tru iu-se a pa u ta e, em con se qüên cia,
co me ça mos a dar an da men to a to dos os pro je tos
cons tan tes da Ordem do Dia.

Vou fa zer um de sa ba fo pe ran te o Se na do da
Re pú bli ca. Avan ça mos mu i to na re gu la men ta ção
des sa me di da pro vi só ria. Está mar ca da uma con vo-
ca ção ex tra or di ná ria para ama nhã às 1 4 ho ras, para
vo tar mos a re so lu ção de fi ni ti va que re gu la men ta as
me di das pro vi só ri as. Po si ti va men te, se avan ça mos,
te re mos que avan çar ain da mais. V. Exª sa bem por
quê? Por que hoje vo ta mos uma me di da pro vi só ria –
pas mem V. Exas – que tam bém tran ca va a pa u ta do
Se na do Fe de ral e sa bem para quê? Para cri ar o car go
de Se cre tá rio de Go ver no de Co mu ni ca ção So ci al.
Não me cons ta que isso pos sa ser con si de ra do ma té-
ria de ur gên cia e de re le vân cia.

Faço isso aqui como uma crí ti ca, mas não que ro
me afas tar da de ci são que te nho que dar prin ci pal-
men te com re la ção ao as sun to de que tra ta mos aqui
de for ma de mo crá ti ca, ou vin do não só os Lí de res par-
ti dá ri os como to dos os Srs. Se na do res que qui se ram
se pro nun ci ar.

Fe liz men te, da dis cus são nas ce a luz. Qu e ro
lhes di zer: não va mos rom per o Re gi men to Inter no;
não va mos cri ar esse cos tu me na Casa. Não há ne -
ces si da de dis so, prin ci pal men te quan do te mos so lu-
ção para vo tar to dos es ses pro je tos aqui. Está va mos
dis pos tos a vo tar a me di da pro vi só ria e re a li zar tan tas
ses sões ex tra or di ná ri as quan tas fos sem ne ces sá ri as
até sex ta-fe i ra. Como a pró xi ma se ma na é Se ma na
San ta e te re mos três dias de tra ba lho e a ma i o ria dos
Srs. Se na do res, como vi on tem em meu ga bi ne te,

está com pro mis sa da, acho que va mos fi car den tro do
Re gi men to. A idéia do ilus tre Se na dor Se bas tião Ro -
cha já es ta va na mi nha ca be ça. Se iría mos mar car
ses são ex tra or di ná ria, va mos mar car ses são de li be-
ra ti va para sex ta-fe i ra, a fim de vo tar mos não só o de -
cre to que sus ci tou o de ba te mas tam bém as ma té ri as
que es tão aqui e que são por de ma is im por tan tes.
Esta mos den tro do Re gi men to; es ta mos tra ba lhan do.
Esta re mos fol gan do e aten den do aos com pro mis sos
dos Srs. Se na do res.

São 21 ho ras e 42 mi nu tos. O Se na do tem tra ba-
lha do; o Se na do quer pro du zir; o Se na do está pro du-
zin do. Te mos vi vi do esta Pre si dên cia – e cada um o
seu man da to – com a ma i or in ten si da de. Então, va -
mos vo tar, fa vo rá vel ou con tra, as ma té ri as na sex-
ta-fe i ra, se hou ver nú me ro re gi men tal, e es pe ro que
haja. Por que há ma té ri as im por tan tes a se rem vo ta-
das: não só esse de cre to le gis la ti vo, te mos de votá-lo
fa vo ra vel men te ou con tra, mas tam bém ma té ri as de
in te res se dos Esta dos da Fe de ra ção bra si le i ra.

Por tan to, fi cou fá cil de ci dir. Mais uma vez pro -
vou-se que a hu mil da de é a mãe da sa be do ria. Bas -
tou ou vir e que to dos se pro nun ci as sem. Às ve zes, a
emo ção não nos de i xa en xer gar aqui lo que está à
nos sa fren te: o óbvio.

Eu já ha via pen sa do na so lu ção. O Se na dor Se -
bas tião Ro cha veio em nos so so cor ro. Assim, eu de ci-
do, está mar ca da ses são de li be ra ti va para sex ta–fe i ra.

A ma té ria que se re fe re ao Re que ri men to nº61 ,
de 2002, fi gu ra rá na Ordem do Dia, con for me o Re gi-
men to, da 2ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria, nos ter -
mos do art.345, in ci so II, do Re gi men to Inter no.

Por tan to, na sex ta–fe i ra, ao lado das ou tras ma -
té ri as que vou enu me rar aqui e as qua is va mos vo tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) — Na ses -
são do úl ti mo dia 6 foi lido e de i xou de ser apre ci a do,
em vir tu de de obs tru ção de cla ra da por lí de res par ti-
dá ri os, o Re que ri men to nº 50, de 2002, de ur gên cia
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1 52, de 2001 .

Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs Se na do res que o apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Odem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter-
mos do art. 345. Inci so II, do Re gi men to Inter no. Por-
tan to, ele es ta rá in clu í do na ses são de li be ra ti va de
sex ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) — Na ses -
são do úl ti mo dia 6 foi lido e de i xou de ser apre ci a do,
em vir tu de de obs tru ção de cla ra da por lí de res par ti-
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dá ri os, o Re que ri men to nº 55, de 2002, de ur gên cia
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de 2002.

Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Odem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter-
mos do art. 345. Inci so II, do Re gi men to Inter no.

Ele tam bém cons ta rá da Ordem do Dia na sex -
ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) — Na ses -
são do úl ti mo dia 6 foi lido e de i xou de ser apre ci a do,
em vir tu de de obs tru ção de cla ra da por lí de res par ti-
dá ri os, o Re que ri men to nº 66, de 2002, que se pa ra o
Pro je to de Re so lu ção nº 5, de 2002.

Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que con cor dam

com o re gi me de ur gên cia para esse re que ri men to
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Odem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter-
mos do art. 345. Inci so II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) — Na ses -
são do úl ti mo dia 6 foi lido e de i xou de ser apre ci a do,
em vir tu de de obs tru ção de cla ra da por lí de res par ti-
dá ri os, o Re que ri men to nº 72, de 2002, de ur gên cia,
para o Pro je to de Re so lu ção nº 7, de 2002.

Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que con cor dam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Odem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter-
mos do art. 345. Inci so II, do Re gi men to Inter no.

Ele tam bém en tra rá na Ordem do Dia de sex -
ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) — Na ses -
são do úl ti mo dia 6 foi lido e de i xou de ser apre ci a do,
em vir tu de de obs tru ção de cla ra da por lí de res par ti-
dá ri os, o Re que ri men to nº 73, de 2002, de ur gên cia,
para o Pro je to de Re so lu ção nº 3, de 2002.

Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Odem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter-
mos do art. 345. Inci so II, do Re gi men to Inter no.

Ele tam bém cons ta rá na Ordem do Dia de sex -
ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) — Na ses -
são do úl ti mo dia 6 foi lido e de i xou de ser apre ci a do,
em vir tu de de obs tru ção de cla ra da por lí de res par ti-
dá ri os, o Re que ri men to nº 74, de 2002, de ur gên cia,
para o Pro je to de Re so lu ção nº 4, de 2002.

Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Odem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter-
mos do art. 345. Inci so II, do Re gi men to Inter no.

A ma té ria cons ta rá tam bém da Ordem do Dia da
pró xi ma sex ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 99, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 75 do Re gi men-

to Inter no do Se na do Fe de ral, a cri a ção de Co mis são
Exter na, com pos ta de 3 (três) mem bros, des ti na das a 
re pre sen tar esta Casa pe ran te o Esta do do Va ti ca no,
quan do da ce ri mô nia de ca no ni za ção da Ma dre Pa u li-
na, pri me i ra re li gi o sa bra si le i ra a cons tar dos câ no nes
da igre ja Ca tó li ca, a re a li zar-se no dia 19 de maio pró -
xi mo.

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de even to de trans cen den tal im por tân-
cia para o ca to li cis mo em ge ral e, em par ti cu lar, para
dois pa í ses ir mãos: a Itá lia, de onde se ori gi nou Ma -
dre Pa u li na, nas ci da em Vi go lo Vat ta ro, Tren to, na Re -
gião Nor te da que le país; e para o Bra sil, onde a re li gi-
o sa exer ceu, em Nova Tren to, Esta do de San ta Ca ta-
ri na, o seu apos to la do e a sua to tal de di ca ção à ca u sa
dos pe que ni nos e dos des va li dos, mis são in de le gá vel
a nós de i xa da por Je sus Cris to. É mo ti vo de gran de jú -
bi lo, para toda e qual quer na ção ca tó li ca, ter um fi lho
seu ca no ni za do.

E o Bra sil, pela pri me i ra vez, é con tem pla do
com essa hon ra, pas san do a fa zer par te da que le que
pode ser con si de ra do “Li vro de Ouro” da Igre ja con fi a-
da por Je sus Na za re no ao Após to lo Pe dro. Por isso,
te mos, como bra si le i ros, e ca tó li cos que so mos, que
nos fa zer pre sen tes a tão mag no e his tó ri co acon te ci-
men to. Enten do, ain da, que o Se na do Fe de ral, como
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re pre sen tan te fe de ra ti vo do nos so Bra sil de tan tas
tra di ções ca tó li cas, as qua is ti ve ram iní cio ain da em
1 500, com a Pri me i ra Mis sa ce le bra da em solo ba i a-
no, é a ins ti tu i ção na ci o nal me lhor e mais na tu ral men-
te in di ca da para re pre sen tar o Esta do Bra si le i ro nes -
se even to ma i or.

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Ca-
sil do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que-
ri men to lido será vo ta do opor tu na men te.

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 Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 100, DE 2002

Do Se na dor Ma u ro Mi ran da, de voto
de apla u so ao Se nai pela co me mo ra ção
dos 50 anos da en ti da de em Go iás.

Com fun da men to no art. 222 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro voto de apla u so
ao Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Indus tri al
(SENAI) pela co me mo ra ção dos 50 anos da en ti da de
em Go iás.

O Se nai che gou a Go iás no ano de 1 952 com a
cons tru ção de uma es co la pi o ne i ra, na ci da de de
Aná po lis, na qual eram ofe re ci dos ape nas os ofí ci os
de me câ ni co ser ra lhe i ro, de car pin te i ro e de pe dre i ro.
Hoje, o Se nai de Go iás atua em todo o Esta do com in -
ques ti o ná vel com pe tên cia na área de Edu ca ção Pro -
fis si o nal.

Co nhe ci da e res pe i ta da pe los ser vi ços pres ta-
dos em todo o ter ri tó rio na ci o nal, essa ins ti tu i ção in te-
gra o Sis te ma Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do de
Go iás (FIEG) e é hoje uma ali a da das em pre sas que
bus cam, na tec no lo gia e na ino va ção, ma i or com pe ti-
ti vi da de em um mer ca do glo ba li za do. Como tal, vem
cum prin do com lou vor a mis são que lhe foi de ter mi na-
da, no sen ti do de “Con tri bu ir para o for ta le ci men to da
in dús tria e o de sen vol vi men to ple no e sus ten tá vel do
País, pro mo ven do a edu ca ção para o tra ba lho e a ci -
da da nia, a as sis tên cia téc ni ca e tec no ló gi ca, a pro du-
ção e dis se mi na ção de in for ma ção e a ade qua ção,
ge ra ção e di fu são de tec no lo gia”.

Por essa ra zão, ao re co nhe cer a mag ni tu de dos
servi ços pres ta dos por essa ins ti tu i ção ao lon go dos
anos, bus ca mos, hoje, ofe re cer ao Se nai nos so Voto
de Apla u so pelo ani ver sá rio de 50 anos da ins ti tu i ção
no Esta do de Go iás.

Sala da Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Ma u-
ro Mi ran da.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que-
ri men to lido será des pa cha do à Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para de ci são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Ro meu Tuma e Car los
Be zer ra en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli-
ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do, nos
ser tões, o ho ri zon te é ári do, inós pi to e não há si nal de
ver de so bre o chão cres ta do pelo sol, for mam-se as
lon gas pro cis sões de fiéis que en sa i am suas tris tes
can to ri as evo can do chu vas mi la gro sas e, para to dos
os efe i tos, im pos sí ve is. Os per so na gens são nos sos
ve lhos co nhe ci dos: agri cul to res de olhar so fri do e
sem blan te com pe ne tra do, mu lhe res afli tas en to an do
ben di tos, cri an ças com ve las ace sas e ve lhos já re -
sig na dos às in tem pé ri es do tem po, as mãos jun tas ro -
gan do ao céu in cle men te sal va ção para a la vou ra e
pi e da de para a cri a ção.

Em todo o Bra sil, es pe ci al men te no Nor des te,
os pe río dos de es ti a gem pro lon ga da fa zem ex plo dir o
fer vor de um povo hu mil de que de po si ta nos san tos a
es pe ran ça de mu dar o tem po. Mas, en quan to o País
acos tu mou-se a im plo rar in ver no a São Se bas tião e
ao pa dro e i ro lo cal, o Ce a rá vol tou os olhos para São
José – não à toa ins ti tu í do pa dro e i ro do Esta do.

Para a po pu la ção de fiéis ce a ren ses, ce le brar o
san to pa dro e i ro em no ve nas, pro cis sões e fes te jos é
obri ga tó rio an tes mes mo do dia de di ca do a ele, 1 9 de
mar ço, e as ma ni fes ta ções se pro lon gam pelo res tan-
te do ano. O que este dia 1 9 car re ga, além do eco de
agra de ci men tos e sú pli cas, é toda a imen sa ri que za e 
re fle xos da fé po pu lar, as sim como, e so bre tu do, a re -
ve rên cia que o ho mem dos ser tões de po si ta no san to
pro ve dor das tão ne ces sá ri as chu vas.

Há mu i tos ve rões os de vo tos ser ta ne jos con fi-
am a São José suas ora ções e re cor rem a ele para in -
ter me di ar jun to a Deus a pro vi são de um bom in ver no,
mas nem des con fi am que este mes mo São José, um
san to tão ”ce a ren se“ e li ga do à es pe ran ça de boas
chu vas, é tam bém pa tro no de pa í ses como Bél gi ca,
Ca na dá e Peru. José, o mar ce ne i ro, tem seu nome li -
ga do aos tra ba lha do res e à jus ti ça so ci al, sen do re co-
nhe ci do como o san to dos car pin te i ros e dos mo ri-
bun dos.
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A dis cri ção, a par ci mô nia e a hu mil da de são ver-
be tes re ve la do res da bi o gra fia e da pró pria his tó ria da 
de vo ção a José, que sem pre es te ve ba se a da na fé
sim ples, es pon tâ nea e in que bran tá vel do povo. No
Ce a rá, às vol tas com o fla ge lo das se cas pe rió di cas,
o ser ta ne jo in clui o san to pa dro e i ro no rico ma nan ci al
de cren ças, su pers ti ções e sim pa ti as re la ci o na das à
chu va.

Câ ma ra Cas cu do, pes qui sa dor per nam bu ca no
e pro fun do co nhe ce dor da alma na ci o nal, re cor re a
vá ri as fon tes para re la ci o nar al gu mas des sas fór mu-
las nor des ti nas de fa zer cho ver, ex pon do-as pi to res-
ca men te em seu Di ci o ná rio do Fol clo re Bra si le i ro.

Car re gar pe dras na ca be ça du ran te as pro cis-
sões, de po si tan do-as no ce mi té rio mais pró xi mo é
uma des sas cren ças. Mo lhar os cru ze i ros ao
meio-dia tam bém faz par te das sim pa ti as para ga-
ran tir chu va abun dan te. E em al gu mas lo ca li da des,
um dos re cur sos ti dos como mais úte is e in fa lí ve is é
o de con tra ri ar os san tos, tro can do as ima gens das
igre jas, num ri tu al acom pa nha do por re zas e cân ti cos
de pro cis são. Enquan to não cho ve, o san to fica pro i bi-
do de vol tar para o al tar, per ma ne cen do exi la do em
igre jas alhe i as.

Cas cu do en ten de que essa é a ve lha fór mu la
usu al por onde o ca to li cis mo man tém as for mas mais
do ces e mais pri mi ti vas no es pí ri to po pu lar. Fór mu la
esta, diga-se de pas sa gem, usa da não ape nas para a 
ro ga ção de chu vas como tam bém para a re so lu ção
dos mais va ri a dos re ve zes pes soa is, en tra ves fa mi li a-
res e ca la mi da des pú bli cas.

Nós, ce a ren ses, tra ze mos nas ve i as a me mó ria
das se cas, que nos en trou no san gue como uma he -
ran ça cul tu ral, mes mo que os efe i tos das es ti a gens
es te jam sen do ame ni za dos pela cons tru ção de no vas
bar ra gens, adu to ras e pro gra mas de apo io ao pe que-
no agri cul tor. Em ”A Fome“, li vro em que Ro dol fo Teó-
fi lo nos fala da ter rí vel seca de 1877, o fa zen de i ro Ma -
nu el de Fre i tas não quer acre di tar nos si na is me te o ro-
ló gi cos de nun ci a do res de mais uma es ti a gem. Des-
cen den te de fa mí lia abas ta da do alto Ser tão, com a
for tu na toda em pre ga da em es cra vos e gado, Ma nu el
re sis te em sua ter ra o quan to pode, apos tan do no mi -
la gre de um in ver no tar dio.

O re ni ten te fa zen de i ro ape la va para o Dia de
São José; nes se dia é que se sa be ria a sor te do Ce a-
rá , diz Ro dol fo Teó fi lo, acres cen tan do que já na no i te
do dia 18 de mar ço pou cos fo ram os que dor mi ram.
Mal ama nhe ce, es tão jun tos nos ter re i ros, olhos fi xos
no ho ri zon te, que en tre tan to se mos tra lim po, sem nu -
vens anun ci a do ras de chu vas. A con clu são é fa tal: Os

ser ta ne jos, que olha vam o nas cer do sol, ba i xa ram a
vis ta, al guns cho ran do a sua sen ten ça de mor te.

Sa be mos que o dia do pa dro e i ro, 1 9 de mar ço,
co in ci de com o pe río do em que se ini cia o equi nó cio
no he mis fé rio bo re al, e com ele a pri ma ve ra. Mas a
mul ti dão de de vo tos não quer sa ber dis so, pois fé e
es pe ran ça não são ma té ri as que se apren dem em li -
vros. No rico ima gi ná rio ser ta ne jo, o dia de São José
será sem pre o dia da úl ti ma pos si bi li da de de chu va.
Se nes sa data o san to de ci de man dar água à ter ra,
pode-se dor mir tran qüi lo, pois o fan tas ma da seca es -
ta rá pro vi so ri a men te abo li do.

Mu i to an tes das águas de mar ço che ga rem, po -
rém, o povo já co me ça a ler o tem po fu tu ro, ba se an-
do-se so bre tu do na ob ser va ção da na tu re za. Se a lua
apa re ce com au réo la, é si nal de in ver no. Ju men to an -
dan do de lado tam bém. Qu an do o joão-de-bar ro
cons trói a casa para o po en te, o ano será mo lha do. Se
há um re vo ar in sis ten te e in qui e to de mos cas ou mu i-
tos sa pos co a xan do, logo se de duz: vai cair água do
céu. Qu an do as ma nhãs nas cem ver me lhas, as tar -
des pro me tem chu vas. O pes qui sa dor ce a ren se Le o-
nar do Mota, aliás, re gis trou a esse res pe i to um an ti go
pro vér bio por tu guês:Ver me lhão no ser tão, ve lha no
fo gão.

Entre te sou ros da tra di ção cul tu ral há um ou tro
elo a nos unir a José: o ar te sa na to, já que no Ce a rá
ar te sa na to e fé cos tu mam an dar de mãos da das. Os
ima gi ná ri os re tra tam o amor do povo à re li gião, o te -
mor a Deus, o res pe i to aos san tos, o ape go a uma
cren ça in dis cu tí vel que é he ran ça de an te pas sa dos. E
o ofí cio de ta lhar o que a na tu re za ofe re ce – e des se
ato cri ar for mas e usos – vai pas san do de pai para fi-
lho, de mes tre para ar tí fi ce, de ge ra ção para ge ra ção,
man ten do os ce a ren ses li ga dos à des tre za da car pin-
ta ria.

Assim vale ci tar a per gun ta, se gui da de uma ob -
ser va ção, que nos é fe i ta pelo pro fes sor Gil mar de
Car va lho em tex to do li vroCe a rá Fe i to À Mão: Se ria
ca u sa ou con se qüên cia? O Ce a rá tem como pa dro e i-
ro um san to ar te são. O tex to vem nos lem brar que a
ma de i ra é um dos mais an ti gos e no bres dos ma te ri a-
is e eixo que li ga va a ter ra aos céus.

E o ce a ren se usa tão bem a ma de i ra como o
bar ro, o cou ro, a cor da e a pa lha para fa zer do ar te sa-
na to uma das mais ri cas ex pres sões da cul tu ra nor -
des ti na, com in fluên ci as eu ro péi as, in dí ge nas e ne-
gras. Sín te se do es pí ri to de um povo que mis tu ra no
dia-a-dia o riso, o so fri men to, a re sig na ção e a es pe-
ran ça, o ar te sa na to é fon te de so bre vi vên cia para mi -
lha res de fa mí li as e es pe lha a in ven ti vi da de do ar tis ta.
A di ver si da de das pe ças cri a das, em toda a sua sim -
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bo lo gia re li gi o sa, am plia o re tra to ser ta ne jo da fé,
pura e pro du ti va.

San te i ros ta len to sos e ar te sãos de vo tos se con -
cen tram so bre tu do no Ca ri ri de Pa dre Cí ce ro e na Ca -
nin dé de São Fran cis co das Cha gas, ce le i ros de ro -
ma ri as e par ques onde o ar trans pi ra re li gi o si da de,
en quan to as pe ças ar te sa na is, ex pos tas nas fe i ras e
ou tros re du tos de co mu nhão, es pe lham as lou va ções
do ho mem aos san ti fi ca dos pro te to res.

E as sim che ga mos a mais um dia 1 9 de mar ço,
es pe ran do boas plan ta ções e pe din do que es sas
boas chu vas de 2002 con ti nu em a cair, na ten ta ti va de 
afu gen tar o pior dos fla ge los hu ma nos, a fome. 

Sabe-se que mu i to an tes de trans for mar-se em
rota de tra ves sia das bo i a das que iam de Per nam bu-
co e da Pa ra í ba rumo ao Pi a uí, o Ce a rá vem sen do
cas ti ga do pela má dis tri bu i ção no tem po e no es pa ço
das chu vas. Esse de se qui lí brio das pre ci pi ta ções
anu a is re tar dou o iní cio da co lo ni za ção por tu gue sa
no Esta do e tem pre ju di ca do o de sen vol vi men to eco -
nô mi co do semi-ári do. O nor des ti no, já de vo to por he -
ran ça, ne ces si da de e tem pe ra men to, une as mãos
du ran te os pe río dos di fí ce is para le van tá-las a São
José, pa dro e i ro da es pe ran ça.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to Obri ga do.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po hoje esta tri bu na
para ren der uma ho me na gem jus ta e opor tu na a uma
ins ti tu i ção fi lan tró pi ca, se di a da em meu Esta do, que
tem como lema a dig ni da de e o res pe i to no tra to com
os ido sos. Falo da ”So ci e da de Be ne fi cen te a Mão
Bran ca – de Ampa ro aos Ido sos“, que co me mo ra o
trans cur so de seus 90 anos de fun da ção. O em brião
des se re le van te tra ba lho sur gia em 1 91 2, no sa lão da
Igre ja Orto do xa da an ti ga Rua Ito bi, onde fa mí li as da
co le ti vi da de sí rio-li ba ne sa se re u ni am para tro ca de
ex pe riên ci as e aju da mú tua. Foi esse o gru po que re -
sol veu fun dar uma so ci e da de de aju da ao pró xi mo,
op tan do, mais tar de, por tra ba lhar em fa vor da ter ce i-
ra ida de, ao se de pa rar com um ido so que fa le ceu
sem ne nhu ma as sis tên cia. Assim, ao lon go de nove
dé ca das, a en ti da de vem pres tan do um tra ba lho
exem plar de fi lan tro pia, amor ao pró xi mo e so li da ri e-
da de.

Cito aqui as pa la vras da atu al pre si den te da So -
ci e da de ”A Mão Bran ca“,Sra. Eli za beth Ca mas mie
Zog bi, em seu pro nun ci a men to por oca sião do iní cio
das co me mo ra ções dos 90 anos da en ti da de: ”os ido -
sos fa zem par te de um gru po da po pu la ção vol ta da
ao pas sa do, que vi veu mu i tas in fân ci as: a sua pró pria,

a dos seus fi lhos, a dos seus ne tos e bis ne tos. Tra ba-
lhou, pro du ziu, di ver tiu-se, sor riu, cho rou, ga nhou
mu i to e mu i to per deu, por que a tão al me ja da lon ge vi-
da de traz sem pre mu i tas per das“.

E sa be mos to dos nós, Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, que o au men to da ex pec ta ti va de
vida do bra si le i ro de man da ma i or as sis tên cia ao ido -
so, pois a me lho ria da qua li da de de vida, ne ces sa ri a-
men te, deve acom pa nhar o pro lon ga men to des ta. A
tão so nha da lon ge vi da de não pode re pre sen tar ape -
nas o pro lon ga men to de um pe río do de in ca pa ci da de
e de pen dên cia, jus ti fi ca do na ca rên cia de ser vi ços e
ins ta la ções, ou dos re cur sos para man tê-los, no cam -
po do aten di men to aos ido sos. Assim, é mu i to ní ti do o
grau de im por tân cia, in clu si ve eco nô mi ca, que re sul ta
do tra ba lho de am pa ro ao ido so. Nes sa área, a pro -
mo ção da sa ú de fí si ca e psi co ló gi ca como aten di-
men to pri má rio têm um im por tan te pa pel a de sem pe-
nhar, tan to na pre ven ção quan to na re cu pe ra ção. E é
nes se con tex to que se in se re a ”So ci e da de Be ne fi-
cen te a Mão Bran ca de Ampa ro aos Ido sos“ que
vem pres tan do, ao lon go de suas nove dé ca das de
exis tên cia, um de di ca do e des pren di do tra ba lho.

Dan do iní cio às co me mo ra ções pelo trans cur so
dos 90 anos da Insti tu i ção, Sua Exce lên cia Re ve ren-
dís si ma Dom Da mas ki nos Man sour, Arce bis po Me-
tro po li ta no de São Pa u lo e de todo o Bra sil, abriu as
por tas da Ca te dral Me tro po li ta na Orto do xa, como no
pas sa do, para que ali ti ves sem iní cio as co me mo ra-
ções alu si vas à sig ni fi ca ti va data. 

Qu e ro pa ra be ni zar di re to res, fun ci o ná ri os e co -
la bo ra do res da ”So ci e da de Be ne fi cen te a Mão
Bran ca“ pelo trans cur so dos 90 anos da Insti tu i ção,
con quis ta essa que so men te a de ter mi na ção em bem 
ser vir po de ria pa tro ci nar.

Gos ta ria de en cer rar es tas pa la vras trans cre-
ven do al guns tre chos do pro nun ci a men to de Dom Da -
mas ki nos Man sour, na oca sião da Mis sa em Ação de
Gra ças, ce le bra da em co me mo ra ção ao acon te ci-
men to:

”... ..........................................................
Essa So ci e da de, des de seu iní cio,

sem pre teve como ob je ti vo ser vir o pró xi mo,
e a Qu a res ma , para nós, não é mais do
que isso: olhar com ca ri nho e es pí ri to de
ser vi ço para nos sos ir mãos, para o ho mem,
pelo qual o pró prio Se nhor Je sus se en car-
nou, so freu a mor te e res sus ci tou – para
sal va ção de cada ho mem e de toda a hu ma-
ni da de. Assim, Je sus Cris to deu a si mes mo
como exem plo para nós e para to dos, nes se
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ato de amor, ab ne ga ção e ser vi ço, como le -
mos no Evan ge lho de São Ma te us, quan do
nos fala do Ju í zo Fi nal, di zen do:

”Vin de, ben di to de meu Pai! Entrai na
pos se do re i no que vos está pre pa ra do des -
de a fun da ção do mun do. Por que tive fome e 
me des tes de co mer; tive sede e me des tes
de be ber; era fo ras te i ro e me hos pe das tes;
es ta va nu e me ves tis tes; en fer mo e me vi si-
tas tes; pre so e fos te ver-me... Em ver da de
vos afir mo que, sem pre que o fi zes tes a um
des tes meus pe que ni nos ir mãos, a mim o fi -
zes tes.“

Este é o ser vi ço bá si co que mos tra a
im por tân cia des sa So ci e da de e de ou tras
so ci e da des se me lhan tes. Tra ta-se de uma
en ti da de hu ma ni tá ria e fi lan tró pi ca. Seu
nome: ”A Mão Bran ca“, vem de uma ex pres-
são ára be que sig ni fi ca: mão ca ri do sa, mão
ami ga que aju da, so cor re, e faz sem pre
boas obras ilu mi na das pela Luz Di vi na. Este 
nome foi es co lhi do pelo fa mo so po e ta ára be
Ka is sar Ma luf.

Sem dú vi da, a so ci e da de ”A Mão
Bran ca“ ele vou o nome da co le ti vi da de ára -
be em São Pa u lo, con quis tan do o res pe i to
de to dos, in clu si ve das au to ri da des bra si le i-
ras, pelo tipo de ati vi da de que de sen vol veu,
pres tan do os mais di ver sos ser vi ços as sis-
ten ci a is à so ci e da de, tan tos e tão di ver sos
que não te ría mos tem po de men ci o nar to-
das. Bas ta lem brar que, a par tir de de ter mi-
na do mo men to de sua his tó ria, sua pre o cu-
pa ção se vol tou para os ido sos de sas sis ti-
dos, tra ba lhan do por aten der a suas ne ces-
si da des e dar-lhes vida dig na e pa cí fi ca.

Ten do em vis ta as ori gens no bres des -
sa en ti da de, acha mos por bem lem brar os
no mes de suas sa u do sas fun da do ras, aque -
las se nho ras or to do xas de nos sa co mu ni da-
de sí rio-li ba ne sa, que se re u ni am no sa lão
da Igre ja Orto doxa de Nos sa Se nho ra, na
Rua Ito bi, hoje rua Ba sí lio Ja fet e que de ram
iní cio à en tão ”So ci e da de Be ne fi cen te de
Da mas Syri as – A Mão Bran ca“, pos te ri or-
men te ”So ci e da de Be ne fi cen te A Mão Bran -
ca – Pró-Asi lo à Ve lhi ce“, hoje ”So ci e da de
Be ne fi cen te A Mão Bran ca – de Ampa ro aos 
Ido sos“

Fo ram elas: 

Adel Ibra him Diab Ma luf
Adma Azer Ma luf
Fa ri da Mi tre Ma luf
Fa ri za Tra bul si Mo her da ui
Jo se fi na Ka i sar Ma luf
Ma la que Anto nio Ha i ar
Ma la que Eli as Chu a i re
Mal vi na Eli as Cal fat
Ma ri am Ara men
Ma til de Sa lo mão Yaz beck
Na zi ra Sa lem Ca ro ne
Na zi ra Ba sí lio Ja fet
Sa u la Sar han He li to

De sen vol veu ati vi da des va ri a das nos
mais di fe ren tes cam pos as sis ten ci a is até
1 939, quan do sua aten ção se vol tou de for -
ma es pe ci al para os ido sos, cons tru in do um
lar para aco lhê-los, com o au xi lio de três
des ta ca dos mem bros de nos sa co mu ni da-
de, com o apo io e ori en ta ção do Arqui man-
dri ta Isa ías Abud. Fo ram eles: Na gib Ris kal-
lah Ge or ge, Eli an Na ca che e Ghat taz Cury,
pai do nos so que ri do Dr. Riad Cury, novo
pre si den te de nos so Con se lho, que to ma rá
pos se no pró xi mo do min go, se Deus Qu i ser,
jun ta men te com os de ma is mem bros da
nova di re to ria.

Fo ram ain da de gran de va lia os prés ti-
mos dos en ge nhe i ros Mal ta Edu ar do Sa lem,
Pa u lo Ta u fik Ca mas mie e ou tros co la bo ra-
do res.

Se essa So ci e da de, como tan tas ou-
tras, teve iní cio e foi fun da da no sa lão da
nos sa Igre ja de Nos sa Se nho ra, qual é, en -
tão, o ber ço de pra ti ca men te to das as en ti-
da des da co le ti vi da de sí rio-li ba ne sa em São 
Pa u lo? A Igre ja Orto do xa!

No en tan to, a So ci e da de ”A Mão Bran -
ca“ sem pre ser viu a to dos, sem dis tin ção de 
cre do re li gi o so ou po lí ti co, na ci o na li da de,
idi o ma ou cor.

Suas por tas sem pre es ti ve ram aber tas
para a co le ti vi da de ára be em ge ral, para os
bra si le i ros e para to dos os ne ces si ta dos.

Qu e ri dos:
Esta San ta Mis sa que ce le bra mos

hoje, com to dos os que es tão pre sen tes em
nos sa Ca te dral, é oca sião para re zar mos
por to dos que tra ba lha ram nes sa So ci e da de
em seus mais di ver sos se to res e das mais
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dife ren tes ma ne i ras e que já pas sa ram à ou -
tra vida. Ro ga mos pelo des can so de suas
al mas. Que o Se nhor Deus os te nha jun to
de seus san tos, num lu gar lu mi no so, ver de-
jan te e con for tá vel, onde não há dor, tris te-
za, nem la men ta ção, mas vida eter na.

Que es te jam jun to de Deus aque les
que em Seu Nome tra ba lha ram. Re za mos
igual men te por to dos que atu al men te ser-
vem a Deus e ao pró xi mo atra vés da So ci e-
da de ”A Mão Bran ca“, nela tra ba lhan do de
di ver sas ma ne i ras. Que o Se nhor lhes con -
ce da, e a suas fa mí li as, sa ú de, for ças, ale-
gria e paz e os faça em tudo dig nos de ou vir
do Pai Ce les te o Bem-aven tu ra do cha ma do:

”Vin de, ben di tos de meu Pai! Entrai na
pos se do re i no que vos está pre pa ra do des -
de a fun da ção do mun do. Por que tive fome e 
me des tes de co mer; tive sede e me des tes
de be ber; era fo ras te i ro e me hos pe das tes;
es ta va nu e me ves tis tes; en fer mo e me vi si-
tas tes; pre so e fos tes ver-me... Em ver da de
vos afir mo que, sem pre que o fi zes tes a um
des tes meus pe que ni nos ir mãos, a mim o fi -
zes tes“.

Fi nal men te, agra de ce mos a pre sen ça
e aten ção de to dos e ro ga mos so bre vós as
bên çãos de Deus.

Dom Da mas ki nos Man sour
Me tro po li ta“

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no fi nal do mês
pas sa do, o Fun do Cons ti tu ci o nal do Cen tro-Oes te
(FCO) con ta va com a im por tân cia de 1 bi lhão e 600
mi lhões de re a is para fi nan ci ar ini ci a ti vas em pre sa ri-
a is que se des ti nam ao de sen vol vi men to da re gião.
Esses fi nan ci a men tos são ago ra con ce di dos a uma
taxa fi xa da en tre 6 e 1 4% ao ano, sig ni fi ca ti va men te
in fe ri or à de 24%, co bra da no úl ti mo ano.

É opor tu no es cla re cer que o FCO in te gra o Pla -
no Estra té gi co de De sen vol vi men to do Cen tro-Oes te.
Admi nis tra do pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
tem como ob je ti vo pre cí puo es ti mu lar o pro gres so da
re gião, a par tir da iden ti fi ca ção e es tu do de suas múl -
ti plas de fi ciên ci as, en tre as qua is se in se rem as do
en si no fun da men tal e as da qua li fi ca ção pro fis si o nal.

Mes mo com a cor re ção de ter mi na da pelo Ban -
co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al
(BNDES), no caso de a Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo
(TJLP), fi xa da em 1 0% ao ano, su bir para 1 3% ou si -
tu ar-se aba i xo de 7%, de acor do com a Lei 1 0.177, de 

2001, é sem dú vi da o di nhe i ro mais ba ra to dis po ní vel
no mer ca do.

Pa re ce-nos im por tan te re gis trar, nes te pon to, a
ne ces si da de de o Go ver no pro mo ver in ten sa cam pa-
nha pu bli ci tá ria re gi o nal, di vul gan do as no vas con di-
ções de abran gên cia do Fun do, e da re du ção de seus
cus tos, de modo a es ti mu lar a sua mais in ten si va uti li-
za ção pelo em pre sa ri a do, so bre tu do o das pe que nas
e mé di as em pre sas.

Obser ve-se, tam bém, que ape nas um re du zi-
dís si mo nú me ro de em pre sá ri os con se gue aten der
às me di das de se gu ran ça exi gi das pelo Ban co do
Bra sil, quan do do exa me da vi a bi li da de eco nô mi ca do 
pro je to. Bas ta ver que, para con se guir o fi nan ci a men-
to, eles de vem ofe re cer uma ga ran tia mí ni ma de
1 30% do va lor do em prés ti mo pre ten di do.

Mu i tas ve zes, essa exi gên cia su pe ra 200%,
sub me ten do o to ma dor, para aten dê-la, até mes mo
ao ofe re ci men to de seus imó ve is, ve í cu los e ne gó ci-
os, numa cla ra de mons tra ção de que as ga ran ti as são
exa ge ra das. Con se qüen te men te, as em pre sas do
Dis tri to Fe de ral, mo ti va das pe los em pe ci lhos da bu ro-
cra cia, fo ram as que, no ano pas sa do, me nos so li ci ta-
ram fi nan ci a men tos.

Da mes ma for ma, tais en tra ves tam bém jus ti fi-
cam que, de um to tal de 983 mi lhões de re a is a se rem
em pres ta dos pelo Fun do, elas te nham uti li za do 36
mi lhões de re a is, o que equi va le a tão-so men te 3,6%
do to tal.

Acres ce que, de ja ne i ro a ou tu bro do mes mo
exer cí cio, as so li ci ta ções de em prés ti mos ao Ban co
do Bra sil al can ça ram 1 09 mi lhões de re a is. To da via, o
nú me ro de exi gên ci as in vi a bi li zou a ma i o ria dos pe di-
dos, de ter mi nan do que ape nas 21,9 mi lhões de re a is
ti ves sem se gui men to.

Para mu i tos des ses em pre en de do res, o Ban co
cria obs tá cu los para o em prés ti mo de di nhe i ro que
não é seu, pre fe rin do uti li zá-lo em apli ca ções que lhe
ofe re cem ga nhos aci ma dos ín di ces do Fun do do
Cen tro-Oes te, tais como os do che que es pe ci al, que
ren dem ju ros anu a is su pe ri o res a 1 50%.

Cita-se, en tre nu me ro sos ca sos des se in de se já-
vel com por ta men to, o de um ca sal de pro du to res que
re que reu fi nan ci a men to de 75 mil re a is para a cons -
tru ção de um gal pão des ti na do à cria e en gor da de
fran gos.

Após um ano e três me ses de in can sá vel com -
pa re ci men to à agên cia do Ban co do Bra sil, con se-
guiu, afi nal, ver apro va do o cré di to, com uma re du ção
de 10 mil re a is no seu va lor, dada a im pos si bi li da de
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de ser aco lhi da ma i or ga ran tia para o em prés ti mo, no
caso um imó vel de pro pri e da de de pa ren te pró xi mo.

Em sua de fe sa, a ge rên cia da Uni da de de Ne gó-
ci os com o Go ver no, do Ban co do Bra sil, es cla re ceu
que a li be ra ção de em prés ti mos à con ta do FCO de -
pen de do ca das tro do cli en te; das ga ran ti as que pode
ofe re cer e do pe río do de tem po exi gi do pelo Con se lho
de De sen vol vi men to Eco nô mi co (CDE) para ve ri fi car
se a pro pos ta aten de a to das as exi gên ci as. Em caso
po si ti vo, o Ban co não exi gi ria mais do que 2 me ses
para a li be ra ção do di nhe i ro.

De todo o ex pos to, Sr. Pre si den te, pa re ce-nos
im pe ri o so o mais efe ti vo e rá pi do apro ve i ta men to dos
re cur sos do Fun do, per mi tin do-lhe o me lhor cum pri-
men to da mag na fun ção de ór gão de fo men to do pro -
gres so da re gião Cen tro-Oes te.

Para tan to, é in dis pen sá vel que se ins ta u rem
pro vi dên ci as de con cre to es tí mu lo à uti li za ção dos fi-
nan ci a men tos, como as que pro mo vam a re du ção, a
ní ve is ace i tá ve is, das com ple xas e nu me ro sas exi-
gên ci as para a li be ra ção dos em prés ti mos, so bre tu do
quan do, tam bém com a nos sa in tran si gen te de fe sa e
de ci si vo voto, fo ram re du zi dos, pela lei ci ta da, os cus -
tos dos fi nan ci a men tos.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai

en cer rar os tra ba lhos, 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 1 0 ho ras, a seguin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 27, DE 2001

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 27, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o 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 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1 .295, de 2001 , da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to-
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 3, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as

Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção
nºs 12, de 2000, e 1 4, de 2001 )

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja -
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1 .271 , 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 1 4 de 2001 , que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1 , que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 1 2, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as 

Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção
nºs 3, de 2000, e 1 4, de 2001)

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1 2, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u-
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na-
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1 º de ja ne i ro e es -
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1 .271 , 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
1 4, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1 , que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 1 4, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas

de Emen da à Cons ti tu i çãonºs 3 e 1 2, de 2000)
Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -

no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1 4, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
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gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1 .271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 32, DE 2001

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 32, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen vol vi men to
fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou em pre go
per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1 .1 79, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1 -CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 6 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 48, DE 2001

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 48, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber -
nar do Ca bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go 27 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas Assem bléi-
as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1 .436, de 2001 , da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias.

– 7 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 50, DE 1 999
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 50, de
1 999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que mo di fi ca o § 1 º do art. 45 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que dis põe so bre a re pre sen ta ção na Câ ma-
ra do De pu ta dos, ten do

Pa re cer sob nº 1 .255, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la torad hoc: Se -
na dor Osmar Dias, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1 -CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com voto con trá-
rio do Se na dor Se bas tião Ro cha, e abs ten ção do Se -
na dor José Edu ar do Du tra.

– 8 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1 01, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com os Pro je tos de Lei do
Se na do nº 1 82 e 1 96, de 2000; e 125, de 2001 )

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1 01, de 2001 (nº 1.733/96, na Casa de ori-
gem), que es ten de à mãe ado ti va o di re i to à li cen-
ça-ma ter ni da de e ao sa lá rio-ma ter ni da de, al te ran do
a Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, apro va da pelo
De cre to-Lei nº 5.452, de 1 º de maio de 1 943, e a Lei
nº 8.21 3, de 24 de ju lho de 1 991 , ten do

Pa re cer sob nº 1, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va,
fa vo rá vel à ma té ria, e pelo ar qui va men to dos Pro je tos
de Lei do Se na do nºs 1 82 e 1 96, de 2000; e 1 25, de
2001 , que tra mi tam em con jun to.

– 9 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 1 82, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 101, de 2001 ,e os Pro je tos de Lei

do Se na do nºs 1 96, de 2000, e 1 25, de 2001 )

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 1 82, de 2000, de au to ria do Se na dor Ca sil-
do Mal da ner, que acres cen ta art 392-A à Con so li da-
ção das Leis do Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei
nº 5.452, de 1 º de maio de 1 943, e art. 71 -A à Lei nº
8.213, de 24 de ju lho de 1 991 , para dis por so bre a li -
cen ça-ma ter ni da de das mães ado tan tes ou que te-
nham ob ti do guar da ju di ci al de cri an ças e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va,
fa vo rá vel ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1 01, de
2001, e pelo ar qui va men to da ma té ria e dos Pro je tos
de Lei do Se na do nºs 1 96, de 2000; e 1 25, de 2001,
que tra mi tam em con jun to.

– 10 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 1 96, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1 01, de 2001 ,e os Pro je tos de Lei do

Se na do nºs 182, de 2000, e 1 25, de 2001 )

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 196, de 2000, de au to ria da Se na do ra Mar-
lu ce Pin to, que acres cen ta dis po si ti vos ao De cre-
to-Lei nº 5.452, de 1 º de maio de 1 943, e à Lei nº
8.213, de 24 de ju lho de 1 991 , para dis por so bre a li -
cen ça-ma ter ni da de e sa lá rio-ma ter ni da de das mães
ado tan tes ou com guar da ju di ci al de cri an ças e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va,
fa vo rá vel ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1 01, de
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2001, pelo ar qui va men to da ma té ria e dos Pro je tos de 
Lei do Se na do nºs 1 82, de 2000; e 1 25, de 2001, que
tra mi tam em con jun to.

– 11 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 1 25, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1 01, de 2001,e os Pro je tos de Lei do

Se na do nºs 1 82 e 1 96, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 1 25, de 2001, de au to ria do Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que al te ra a re da ção do Arti go 392
da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho que ”es ta be le-
ce o tem po da Li cen ça Ma ter ni da de“, ten do

Pa re cer sob nº 1, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va,
fa vo rá vel ao Pro je to de Lei da Câma ra nº 1 01, de
2001, pelo ar qui va men to da ma té ria e dos Pro je tos de 
Lei do Se na do nºs 1 82 e 1 96, de 2000, que tra mi tam
em con jun to.

– 12 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1 21, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1 21, de 2001 (nº 2.431 /2000, na Casa de
ori gem), que de no mi na ”Vi a du to Luiz Phi lip pe Pe re i-
ra Le i te“ o vi a du to lo ca li za do no qui lô me tro 404 da
ro do via BR-364/163, no en tron ca men to com a ro do-
via MT-407, Ro do via dos Imi gran tes, no Mu ni cí pio de
Cu i a bá-MT, ten do

Pa re cer sob nº 1 .497, de 2001 , da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dorJo nas Pi nhe i ro, fa vo rá-
vel, com as Emen das nºs 1 e 2-CE, de re da ção, que
apre sen ta.

– 13 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 292, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 292, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, des ti na da a in ves ti gar fa tos
en vol ven do as as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que 
re gu la men ta a pro fis são de agen te des por ti vo e dá
ou tras pro vi dên ci as.

– 14 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 293, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, des ti na da a in ves ti gar fa tos
en vol ven do as as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que 
re gu la men ta a ati vi da de re la ci o na da com o fu te bol
pra ti ca do por pro fis si o na is, es ta be le ce nor mas or gâ-
ni cas es pe cí fi cas para a prá ti ca e ad mi nis tra ção

trans pa ren te das li gas e en ti da des e para a res pon sa-
bi li da de de seus ad mi nis tra do res.

– 15 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 294, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 294, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, des ti na da a in ves ti gar fa tos
en vol ven do as as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que 
re gu la men ta a pro fis são de ár bi tro de fu te bol e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

– 16 –
REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Re da ção Fi nal
(apre sen ta da pela Co mis são Di re to ra como con clu são
de seu Pa re cer nº 1 01, de 2002, Re la tor: Se na dor Car -
los Wil son), do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 25, de 2001
(nº 667/99, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a as -
sis tên cia do mi ci li ar no Sis te ma Úni co de Sa ú de.

– 17 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 325, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 325, de 2001 (nº 588/2000, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do de
Co o pe ra ção Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra-
guai para Com ba ter o Trá fe go de Ae ro na ves Envol vi-
das em Ati vi da des Ilí ci tas Trans na ci o na is, ce le bra do
em Bra sí lia, em 10 de fe ve re i ro de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 80, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 376, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co,do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 376, de 2001 (nº 1.007/2001 , na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no-
va a per mis são da Rá dio Glo bo de Bra sí lia 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 Bra sí lia,Dis tri to Fe de ral,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 7, de 2002, da Co mis-
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lind berg Cury,
com abs ten ção dos Se na do res Edu ar do Su plicy e
Ge ral do Cân di do.
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– 19 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 400, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 400, de 2001  (nº 742/2000, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Pam pa de Gu a í ba Ltda. 
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Gu a í ba, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 48, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer -
nan des, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

– 20 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 405, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 405, de 2001 (nº 1.048/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Rosa Leal a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bo ca í na, Esta do do
Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1 7, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 21 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 41 0, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 41 0, de 2001  (nº 973/2001, 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 Rá dio San to Antô nio a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Itu tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1 8, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 22 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 411 , DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 411, de 2001 (nº 981/2001, 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 Enge nhe i ro Arco ver de – ACENAVE 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Con da do, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 19, de 2002, da Co mis-
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

– 23 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 41 3, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 413, de 2001 (nº 1.005/2001, 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 Ro de i ro a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ro de i-
ro, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 20, de 2002, da Co mis-
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

– 24 –
PARECER Nº 41 , DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 41 , de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, con clu-
in do pelo ar qui va men to do Ofí cio nº S/32, de 1999, do 
Ban co Cen tral do Bra sil, co mu ni can do que o Go ver no
do Esta do do Mato Gros so do Sul emi tiu, de 24.09.98
a 01.1 0.98, trin ta e qua tro car tas de cré di to para seis
em pre i te i ras em pa ga men to pela pres ta ção de ser vi-
ços ou exe cu ção de obras pú bli cas, to ta li zan do qua -
tro mi lhões, no ve cen tos e qua ren ta e três mil, tre zen-
tos e cin qüen ta e um re a is e cin qüen ta cen ta vos, sem
ob ser var a ve da ção pres cri ta no in ci so II do art. 3º da
Re so lu ção nº 78, de 1 998.

– 25 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Pro je to de Re so lu ção nº 56, de 1 999, de au to ria
do Se na dor Ro ber to Re quião, que al te ra o § 3º do art.
12 da Re so lu ção nº 78, de 1 998, que ”dis põe so bre as 
ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de suas res pec-
ti vas au tar qui as e fun da ções, in clu si ve con ces são de
ga ran ti as, seus li mi tes e con di ções de au to ri za ção, e
dá ou tras pro vi dên ci as“.

– 26 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Pro je to de Re so lu ção nº 91, de 1 999, de au to ria do
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, que al te ra a Re so lu ção
do Se na do Fe de ral nº 78, de 1998, mo di fi can do a re da-
ção do in ci so II, do art. 6º e dá ou tras pro vi dên ci as.

– 27 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Pro je to de Re so lu ção nº 31 , de 2000, de au to ria
do Se na dor Ge ral do Althoff, que al te ra dis po si ti vos da 
Re so lu ção nº 78, de 1 998, para re gu la men tar as an -
te ci pa ções de re ce i ta re a li za das di re ta men te com
con tri bu in tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 21 ho ras e 47 mi nu tos.)

(OS. 11901/2002)
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Ata da 26ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 21 de mar ço de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão e Mo za ril do Ca val can ti

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res –
Ari Stad ler – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Be ní cio 
Sam pa io – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio –
Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão –
Edu ardo Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Fer-
nan do Be zer ra – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe-
re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân-
di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to
Mes tri nho – Gil vam Bor ges – Iris Re zen de – Jef fer -
son Pe res – João Alber to Sou za – José Agri pi no –
José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge –
José Sar ney – José Ser ra – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú dio Co e -
lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la –
Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin-
to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do
Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Osmar Dias – Pa u lo
Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca-
lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to 
Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro-
meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro-
cha – Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião
Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling -
ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 68 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

PARECERES

PARECER Nº 161, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de Emen-
da à Cons ti tu i ção nº 22, de 1999, ten do
como 1º sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si-
mon, que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI
do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Iris Re zen de

I – Re la tó rio

Encon tra-se sob exa me des ta Co mis são a Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de 1999, que
”Dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do art. 5º da Cons-
ti tu i ção Fe de ral“.

O dis po si ti vo em co men to está as sim re di gi do
na Cons ti tu i ção Fe de ral:

”LXXVI — São gra tu i tos para os re co -
nhe ci da men te po bres, na for ma da lei:

a) o re gis tro ci vil de nas ci men to; 
c) a cer ti dão de óbi to“.

A nor ma re fe ri da es ta be le ce que são gra tu i tos o
re gis tro ci vil de nas ci men to, não se men ci o nan do, no
en tan to, a res pec ti va cer ti dão. To da via, no caso do
óbi to, não se men ci o na o re gis tro, mas a cer ti dão que
dele de cor re. Não está pre vis ta no dis po si ti vo em vi-
gor a gra tu i da de para re gis tro e cer ti dão de ca sa men -
to. A in clu são do ca sa men to en tre as hi pó te ses men-
ci o na das é um acrés ci mo que a Pro pos ta em exa me
in cor po ra. Está as sim re di gi do o tex to do dis po si ti vo
na PEC em con si de ra ção:

”LXXVI — São gra tu i tos o re gis tro e a
pri me i ra emis são dos do cu men tos:

a) cer ti dão de nas ci men to;
b) cer ti dão de ca sa men to;
c) cer ti dão de óbi to“. (NR)
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Como se vê na re da ção pro pos ta para o dis po si -
ti vo, não só o re gis tro se ria gra tu i to, mas, tam bém, a
pri me i ra emis são das cer ti dões. E como foi res sal ta do 
an te ri or men te, o re gis tro e a cer ti dão do ca sa men to
pas sam a in te grar o rol dos do cu men tos al can ça dos
pela gra tu i da de. Além dis so, a gra tu i da de, que hoje é
as se gu ra da aos ”re co nhe ci da men te po bres“, pas sa -
ria a ser uni ver sa li za da no pró prio tex to cons ti tu ci o -
nal.

II – Voto

Com o ad ven to da Lei nº 9.534, de 1997, fli cou
es ta be le ci do que as pes so as re co nhe ci da men te po-
bres têm o di re i to de ob ter gra tu i ta men te dos car tó ri -
os o re gis tro ci vil de nas ci men to e o as sen to de óbi to,
bem como a pri me i ra cer ti dão res pec ti va.

É a se guin te a re da ção do art. 1º da ci ta da Lei nº
9.534, de 1997, que dá nova re da ção ao art. 30 da Lei
dos Re gis tros Pú bli cos, Lei nº 6.015, de 31 de de zem -
bro de 1973:

”Art. 1º O art. 30 da Lei nº 6.015, de 31
de de zem bro de 1973, al te ra da pela Lei nº
7.844, de 18 de ou tu bro de 1989, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

‘Art. 30. Não se rão co bra dos emo lu -
men tos pelo re gis tro ci vil de nas ci men to,
pelo as sen to de óbi to, bem como pela pri-
me i ra cer ti dão res pec ti va.

§ 1º Os re co nhe ci da men te po bres es-
tão isen tos de pa ga men to de emo lu men tos
pe las de ma is cer ti dões ex tra í das pelo car tó -
rio de re gis tro ci vil.

§ 2º O es ta do de po bre za será com-
pro va do por de cla ra ção do pró prio in te res -
sa do ou a rogo, tra tan do-se de anal fa be to,
nes te caso, acom pa nha da da as si na tu ra de
duas tes te mu nhas.

§ 3º A fal si da de da de cla ra ção en se ja -
rá a res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal do in te -
res sa do.“’

Como se vê no tex to re pro du zi do, as pes so as,
em ge ral, têm di re i to ao re gis tro de nas ci men to, ao
as sen to de óbi to e à pri me i ra cer ti dão res pec ti va, sem
qual quer ônus (§ 1º do tex to trans cri to).

Os re co nhe ci da men te po bres es tão isen tos do
pa ga men to de emo lu men tos pe las de ma is cer ti dões,
bas tan do, para tan to, de cla ra ção do in te res sa do e as
as si na tu ras de duas tes te mu nhas, se o de cla ran te for
anal fa be to (§ 2º do tex to trans cri to).

Com a de vi da vê nia, o sis te ma ado ta do é sim-
ples, por quan to exi ge de cla ra ção de po bre za ape nas

nas de ma is cer ti dões que o in te res sa do so li ci tar. A lei
em tela é cris ta li na quan to ao de ver de o car tó rio re-
gis trar o nas ci men to ou fa zer o as sen to do óbi to. É ne-
ces sá rio, to da via, que os car tó ri os ob ser vem, efe ti va -
men te, o man da men to le gal já exis ten te.

No en tan to, o cum pri men to des sas dis po si ções
le ga is não tem sido cor re ta men te as si mi la do. Os pró-
pri os car tó ri os têm ques ti o na do a cons ti tu ci o na li da de 
des sa lei que con fe re gra tu i da de ao do cu men to bá si -
co da ci da da nia e ao re gis to e à cer ti dão de óbi to.
Como ilus tra ção con vém ci tar re mé di os ju rí di cos in-
ten ta dos por en ti da des re pre sen ta ti vas dos re gis tra -
do res, os qua is são a se guir men ci o na dos.

A ação pro pos ta pela Asso ci a ção dos No tá ri os
e Re gis tra do res do Bra sil — ANOREG — BR teve o
se guin te re sul ta do:

”O Tri bu nal, por vo ta ção ma jo ri tá ria, in de fe riu o
pe di do de me di da ca u te lar, ven ci dos os Mi nis tros Ma-
u rí cio Cor rêa e Mar co Au ré lio, que o de fe ri am. Vo tou o
Pre si den te. Ple ná rio, 6-4-1998 ”.

A ma ni fes ta ção do STF foi pro vo ca da, tam bém,
pela Con fe de ra çao Na ci o nal das Pro fis sões Li be ra is
– CNPL, cujo re sul ta do foi o se guin te: ”O Tri bu nal, por
ma i o ria de vo tos, não co nhe ceu da ação, por fal ta de
per ti nên cia te má ti ca, ven ci do o Sr. Mi nis tro Mar co Au-
ré lio, Re la tor. Vo tou o Pre si den te. Re di gi rá o acór dão
o Sr. Mi nis tro Nel son Jo bim. Au sen tes, jus ti fi ca da -
men te, os Srs. Mi nis tros Car los Vel lo so e Cel so de
Mel lo, Pre si den te, e, nes te jul ga men to, o Sr. Mi nis tro
Sydney San ches. Pre si diu o jul ga men to o Sr. Mi nis tro
Mo re i ra Alves (RISTF, art. 037, 001). Ple ná rio,
5-3-98“.

A Asso ci a ção Na ci o nal dos Re gis tra do res de
Pes so as Na tu ra is tam bém in vo cou a ma ni fes ta ção do
STF, que de ci diu da se guin te for ma: ”O Tri bu nal, por
ma i o ria de vo tos, não co nhe ceu da ação di re ta, por
ile gi ti mi da de ad ca u sam da au to ra, ven ci do o Sr. Mi-
nis tro Mar co Au ré lio, Re la tor. Vo tou o Pre si den te. Re-
di gi rá o acór dão o Sr. Mi nis tro Nel son Jo bim. Au sen -
tes, jus ti fi ca da men te, os Srs. Mi nis tros Car los Vel lo so
e Cel so de Mel lo (Pre si den te,), e, nes te jul ga men to, o
Sr. Mi nis tro Sydney San ches. Pre si diu o jul ga men to o
Sr. Mi nis tro Mo re i ra Alves (RISTF, art. 037, 001). Ple-
ná rio, 5-3-98”.

Para evi tar a con tro vér sia quan to à ju ri di ci da de
e cons ti tu ci o na li da de da von ta de po pu lar já ex pres sa
no ter mos da lei, é pro pos ta a al te ra ção do tex to cons-
ti tu ci o nal, como for ma de con so li dar di re i to que se en-
ten de bá si co para o exer cí cio da ci da da nia.

Assim, es tar-se-á ga ran tin do, de modo de fi ni ti -
vo, que os fa tos ju rí di cos do nas ci men to, ca sa men to e
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óbi to pos sam ser re gis tra dos e cer ti fi ca dos in de pen -
den te men te de cus tas para os in te res sa dos.

Uni mo-nos, por tan to, ao ilus tre Au tor e àque les
que subs cre ve ram a PEC nº 22, de 1999, no sen ti do
de apro vá-la, por quan to é ele va do, jus to e pro ce den te 
o seu pro pó si to.

Sala da Co mis são, 13 de mar ço de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Iris Re zen de, Re la tor –
Ro meu Tuma – Wal deck Orné las – Osmar Dias –
José Edu ar do Du tra – Se bas tião Ro cha – Bel lo
Par ga – Sér gio Ma cha do – Antô nio Car los Jú ni or –
Lú cio Alcân ta ra – Ma ria do Car mo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre os re gis tros pú bli cos,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 30. Não se rão co bra dos emo lu men tos pelo

re gis tro ci vil de nas ci men to e pelo as sen to de óbi to,
bem como pela pri me i ra cer ti dão res pec ti va. (Re da -
ção dada pela Lei nº 9.534, de 10-12-97)
....................................................................................

LEI Nº 7.844, DE 18 DE OUTUBRO DE 1989

Dis ci pli na o in ci so LXXVI do art. 5º
da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, al te ran do a re da ção do art. 30
da Lei nº 6.015, de 31 de de zem bro de
1973.

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

LEI Nº 9.534, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Dá nova re da ção ao art. 30 da Lei nº
6.015, de 31 de de zem bro de 1973, que
dis põe so bre os re gis tros pú bli cos;
acres cen ta in ci so ao art. 1º da Lei nº
9.265, de 12 de fe ve re i ro de 1996, que tra-
ta da gra tu i da de dos atos ne ces sá ri os ao
exer cí cio da ci da da nia; e al te ra os arts.
30 e 45 da Lei nº 8.935, de 18 de no vem -
bro de 1994, que dis põe so bre os ser vi -
ços no ta ri a is e de re gis tro.

....................................................................................
Art. 1º O art. 30 da Lei nº6.015, de 31 de de zem -

bro de 1973, al te ra da pela Lei nº7.844, de 18 de ou tu -
bro de 1989, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 30. Não se rão co bra dos emo lu men tos pelo
re gis tro ci vil de nas ci men to e pelo as sen to de óbi to,
bem como pela pri me i ra cer ti dão res pec ti va.
....................................................................................

PARECER Nº 162, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 112, de 2001 (nº 113/99, na ori-
gem) que con ce de anis tia a di ri gen tes ou
re pre sen tan tes sin di ca is e tra ba lha do res
pu ni dos por par ti ci pa ção em mo vi men to
re in vin di ca tó rio.

Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 112, de 2001, que tem por fi na li da de con-
ce der anis tia a di ri gen tes ou re pre sen tan tes sin di ca is
e tra ba lha do res pu ni dos por par ti ci pa ção em mo vi -
men to re in vin di ca tó rio.

O pro je to as se gu ra tam bém sua re in te gra ção no
em pre go, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir da pu bli ca -
ção da lei, bem como o côm pu to do tem po de ser vi ço,
a pro gres são sa la ri al e o pa ga men to das con tri bu i -
ções pre vi den ciá ri as, tan to pú bli ca quan to pri va da, do
pe río do com pre en di do en tre as dis pen sas ou sus-
pen sões con tra tu a is e a vi gên cia da lei.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o au tor da pro po si ção
ale ga:

O Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho de cla rou como
abu si va a gre ve da ca te go ria, im pos si bi li tan do a so lu -
ção ne go ci al dos con fli tos, e fi na li zan do-os de for ma
tra u má ti ca não so men te para tra ba lha do res e em pre -
sa, como tam bém para toda a so ci e da de.

O re sul ta do da de sas tro sa de ci são foi a des pe -
di da de vá ri os tra ba lha do res e o duro ques ti o na men to 
do di re i to de gre ve. Ha via sido fir ma do acor do para o
tér mi no da gre ve, o que re sul tou em aten di men to di re -
to do Pre si den te da Re pú bli ca e de seus mi nis tros,
com re pre sen tan tes da Fe de ra ção Úni ca dos Pe tro le -
i ros e da Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res.

Mais adi an te, as se ve ra ain da que foi ig no ra do
um ter ce i ro acor do co le ti vo, fir ma do por di ri gen te da
Pe tro brás, e ain da con fe rin do va li da de aos an te ri o -
res, sob a ale ga ção de que quem o fi ze ra não fora ex-
pres sa men te au to ri za do pelo pre si den te da es ta tal.

Des ta for ma, cla ra men te foi ig no ra da a Cons ti tu i -
ção da Re pú bli ca e o ar ti go 14 da Lei nº 7.783/89 (Lei de
Gre ve), o qual le gi ti ma os mo vi men tos pa re dis tas de fla -
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gra dos para exi gir o cum pri men to de acor dos, por uma
de ci são do TST ao mí ni mo ques ti o ná vel.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Pre li mi nar men te, ca be-nos en fa ti zar que, mes-
mo sen do a anis tia um dos me i os de ex tin ção da pu ni -
bi li da de, não tem o pre sen te pro je to o con dão de pre-
ten der cor ri gir pos sí vel equí vo co do Tri bu nal Su pe ri or
do Tra ba lho em jul gar a gre ve dos em pre ga dos da Pe-
tro brás como abu si va, a qual te ria en se ja do cer ca de
uma cen te na de sus pen sões con tra tu a is ou de mis -
sões de em pre ga dos da Pe tro brás.

Como se sabe, a anis tia tem como ob je ti vo a
apa zi gua ção dos es pí ri tos con tur ba dos e a eli mi na -
ção dos fa tos, pas san do so bre eles uma bor ra cha.
Não visa, por tan to, à re vi são de uma de ci são da Jus ti -
ça so bre cujo mé ri to não nos cabe nes te mo men to
ques ti o nar.

A anis tia é um be ne fí cio co le ti vo, in for ma do por
mo ti vos so ci a is. A anis tia que a pro po si ção sob co-
men to de se ja con ce der en vol ve di ri gen tes sin di ca is e
tra ba lha do res da Pe tro bras que par ti ci pa ram de mo vi -
men tos re in vin di ca tó ri os en tre 1º de se tem bro de
1994 a 1º de se tem bro de 1996 e es tão in con for ma -
dos com as pu ni ções que lhes fo ram im pos tas. Con-
ven ci dos que o mo vi men to gre vis ta de via ser man ti do, 
pois se gun do eles era para ga ran tir o cum pri men to de
acor do co le ti vo, aca ba ram não aco lhen do de ci são
pro fe ri da pelo TST que con si de rou a gre ve como abu-
si va. Ade ma is, em de cor rên cia da de mis são ou sus-
pen são de cer ca de cem tra ba lha do res, a ca te go ria
sen te-se per se gui da po li ti ca men te, ain da que con-
ven ci da que te nha ape nas lu ta do por seus di re i tos
cons ti tu ci o na is e le ga is.

Não res ta dú vi da, pois, que o pro je to é me ri tó rio,
eis que se pro põe, por meio do ins ti tu to cons ti tu ci o nal
da anis tia, pa ci fi car os âni mos per tur ba dos e in con for -
ma dos de gran de par te da ca te go ria dos pe tro le i ros.

Sob o as pec to for mal, vale di zer que os pre ce i -
tos cons ti tu ci o na is fo ram in te gral men te ob ser va dos,
quan to à le gi ti mi da de de ini ci a ti va (art. 61, ca put) e à
com pe tên cia da União (art. 21, in ci so XVII).

Por ou tro lado, a ma té ria deve ser dis ci pli na da
em lei or di ná ria. Isso por que, pelo pa ra le lis mo das for-
mas, ape nas quem tem com pe tên cia para le gis lar so-
bre de li tos – di re i to de co mi nar san ções – e que tem
com pe tên cia para anis ti ar, ou seja, o po der le gis la ti vo
cen tral, fe de ral. Sen do, por tan to, com pe tên cia da
União, cabe ao Con gres so Na ci o nal le gis lar, con for -
me pre vê o ca put do art. 48 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro-
je to de Lei da Câ ma ra nº 112, de 2001, no que tan ge
ao mé ri to e aos as pec tos de ju ri di ci da de e cons ti tu ci -
o na li da de.

Sala das Ses sões, 13 de mar ço de 2002. – José
Edu ar do Du tra, Re la tor – Se bas tião Ro cha – Ma ria
do Car mo Alves – Ro me ro Jucá – Fran ce li no Pe re -
i ra – Luiz Otá vio – Bel lo Par ga – Lú cio Alcân ta ra –
José Fo ga ça – Ade mir Andra de – Íris Re zen de –
Ge ral do Melo – Ro meu Tuma – Fer nan do Ri be i ro –
Osmar Dias – Antô nio Car los Ju ni or.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 21. Com pe te à União:

....................................................................................
XVII – con ce der anis tia;

....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a

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

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;

II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli -
ca e emis sões de cur so for ça do;

III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das;

IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra -
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das as
res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go-
ver no Fe de ral;

VIII – con ces são de anis tia;
IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do

Mi nis té rio Pú bli co e da De fen só ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen só ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de
11-9-2001:
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X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car-
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas, ob ser va do o que
es ta be le ce o art. 84, VI, b;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

XI – cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos 
da ad mi nis tra ção pú bli ca;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;

XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;

XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon-
tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral.

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis -
tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, por lei de
ini ci a ti va con jun ta dos Pre si den tes da Re pú -
bli ca, da Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na -
do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”.

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

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-Geral 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.
....................................................................................

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 Lei
da Câ ma ra nº 112, de 2001 (nº 113/99, na Casa de
ori gem), que con ce de anis tia a di ri gen tes ou re pre -
sen tan tes sin di ca is e tra ba lha do res pu ni dos por par-
ti ci pa ção em mo vi men to re i vin di ca tó rio, cujo pa re cer 
foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te 
cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter-
mos do art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no do Se-
na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a Mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr. Pri me i -
ro-Secretário em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

AVI SO Nº 11 /GM-MDIC

Bra sí lia, 20 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Ofí cio nº 124/2002 (SF), de 7 de

mar ço de 2002, acer ca da con vo ca ção apro va da por
essa Casa, por ini ci a ti va dos Se nho res Se na do res
Pa u lo Har tung e Ro me ro Jucá, para pres tar es cla re ci -
men tos so bre os efe i tos das me di das pro te ci o nis tas
nor te-americanas na eco no mia bra si le i ra e as me di -
das que se rão ado ta das pelo go ver no bra si le i ro, te-
nho o pra zer de co lo car-me à dis po si ção do Se na do
Fe de ral e su gi ro o dia 26 de mar ço pró xi mo às 10h, se
for da con ve niên cia de Vos sa Exce lên cia.

Aten ci o sa men te, – Ser gio Sil va do Ama ral, Mi-
nis tro de Esta do do De sen vol vi men to Indús tria e Co-
mér cio Exte ri or.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com re-
fe rên cia ao ex pe di en te que aca ba de ser lido a Pre si -
dên cia fixa a ses são do dia 16 de abril, às 15 ho ras,
para o com pa re ci men to do Se nhor Mi nis tro de Esta do 
de De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or.

Co mu ni que-se à Sua Exce lên cia esta de ci são.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção que se-
rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 11, DE 2002

Alte 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.

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 § 2º do art. 201 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 201. ...............................................
..............................................................
§ 2º O va lor men sal do be ne fí cio que

subs ti tua o sa lá rio de con tri bu i ção ou o
rendimen to do tra ba lho do se gu ra do não
po de rá ser in fe ri or ao sa lá rio mí ni mo nem
su pe ri or a dez sa lá ri os mí ni mos.

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

Mais uma in jus ti ça está sen do im pu ta da aos be-
ne fi ciá ri os do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al. A
ren da da que les com di re i to a be ne fí ci os si tu a dos em
tor no do li mi te má xi mo está cada vez mais pró xi ma da
de vi da aos be ne fi ciá ri os com me no res ren di men tos.
Isso ocor re por que o teto dos be ne fí ci os tem sido re a -
jus ta do por ín di ces me no res que os apli ca dos ao va-
lor do piso, ou seja, do sa lá rio mí ni mo.

Até a en tra da em vi gor da Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 20, de 1998, que mo di fi cou o sis te ma de pre vi -
dên cia so ci al, a Cons ti tu i ção ape nas es ta be le cia o
me nor va lor dos be ne fí ci os, que de ve ria cor res pon der 
ao sa lá rio mí ni mo. Na épo ca, ha via uma re fe rên cia
im plí ci ta, di ta da pelo uso e cos tu me, de es ta be le cer o
va lor no mi nal equi va len te a dez sa lá ri os mí ni mos
como li mi te má xi mo. Qu an do tal li mi te dis tan ci a va-se
des se va lor, pres sões po lí ti cas aca ba vam con du zin -
do-o à re fe rên cia men ci o na da.

Na épo ca da re for ma da pre vi dên cia, o va lor do
teto dos be ne fí ci os es ta va de fa sa do, si tu an do-se em
tor no de oito sa lá ri os mí ni mos. De ci diu-se, en tão, res-
ta be le cer a re fe rên cia. Isso se deu por meio do art. 14
da Emen da nº 20, que es ta be le ceu em R$1.200,00 o
li mi te má xi mo para os be ne fí ci os pre vi den ciá ri os,
quan tia en tão equi va len te a dez sa lá ri os mí ni mos e
que de ve ria ser re a jus ta da de for ma a pre ser var, em
ca rá ter per ma nen te, seu va lor real.

Ocor re que, ao es ta be le cer na Cons ti tu i ção um
va lor no mi nal a ser ape nas re a jus ta do ao lon go do
tem po, im pe diu-se qual quer re cu pe ra ção do va lor
real do teto de be ne fí ci os. Ao mes mo tem po, pas-
sou-se a ve ri fi car uma gra du al re cu pe ra ção do sa lá rio 
mí ni mo, por in ter mé dio de re a jus tes aci ma da in fla -
ção do pe río do. Com isso, a di fe ren ça en tre o piso e o
teto dos be ne fí ci os pre vi den ciá ri os tem se es tre i ta do
cada vez mais, em pre ju í zo dos que per ce bem ren da
aci ma do va lor mí ni mo.

Entre ja ne i ro de 1999 e de 2002, o sa lá rio mí ni -
mo pas sou de R$130,00 para R$180,00, o que sig ni fi -
ca um au men to de 38,5%. No mes mo pe río do, o teto
de be ne fí cio ele vou-se ape nas 19,2%, pas san do de
R$1.200,00 para R$1.430,00. Hoje, esse teto vol tou a
re pre sen tar cer ca de oito sa lá ri os mí ni mos e a ten-
dên cia é que seja cada vez me nor em re la ção ao piso
de be ne fí ci os.

A pre sen te pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção
cor ri ge essa dis tor ção ao pro por que tan to o li mi te in fe -
ri or quan to o su pe ri or dos be ne fí ci os pre vi den ciá ri os

se jam es ti pu la dos em nú me ro de sa lá ri os mí ni mos.
Essa é a úni ca ma ne i ra de im pe dir a de fa sa gem dos
be ne fí ci os ao lon go do tem po e a con se qüen te con-
cen tra ção dos mes mos em tor no do va lor do sa lá rio
mí ni mo.

É im por tan te res sal tar que a emen da à Cons ti -
tu i ção faz-se ne ces sá ria por dois mo ti vos pri mor di a is.
Pri me i ro, por que o va lor do teto de be ne fí ci os está
ago ra dis pos to na Cons ti tu i ção. Ou seja, não pode ser
al te ra do via le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal. Se gun do,
por que o in ci so IV do art. 7º da Cons ti tu i ção veda a
vin cu la ção do sa lá rio mí ni mo para qual quer fim, o que
faz com que um pro je to de lei so bre a ma té ria seja in-
cons ti tu ci o nal.

Di an te do ex pos to, con to com o apo io dos de-
ma is mem bros des ta Casa para que pos sa mos con-
tri bu ir para a me lho ria de vida de imen so con tin gen te
de be ne fi ciá ri os do sis te ma pre vi den ciá rio bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Ma u ro Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

..........................................................................
Art. 201.* A pre vi dên cia so ci al será or ga ni za da

sob a for ma de re gi me ge ral, de ca rá ter con tri bu ti vo e
de fi li a ção obri ga tó ria, ob ser va dos cri té ri os que pre-
ser vem o equi lí brio fi nan ce i ro e atu a ri al, e aten de rá,
nos ter mos da lei, a:
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I – co ber tu ra dos even tos de do en ça, in va li dez,
mor te e ida de avan ça da;

II – pro te ção à ma ter ni da de, es pe ci al men te à
ges tan te;

III – pro te ção ao tra ba lha dor em si tu a ção de de-
sem pre go in vo lun tá rio;

IV – sa lá rio-família e au xí lio-reclusão para os
de pen den tes dos se gu ra dos de ba i xa ren da;

V – pen são por mor te do se gu ra do, ho mem ou
mu lher, ao côn ju ge ou com pa nhe i ro e de pen den tes,
ob ser va do o dis pos to no § 2º.

§ 1º É ve da da a ado ção de re qui si tos e cri té ri os
di fe ren ci a dos para a con ces são de apo sen ta do ria
aos be ne fi ciá ri os do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci -
al, res sal va dos os ca sos de ati vi da des exer ci das sob
con di ções es pe ci a is que pre ju di quem a sa ú de ou a
in te gri da de fí si ca, de fi ni dos em lei com ple men tar.

§ 2º Ne nhum be ne fí cio que subs ti tua o sa lá rio
de con tri bu i ção ou o ren di men to do tra ba lho do se gu -
ra do terá va lor men sal in fe ri or ao sa lá rio mí ni mo.

§ 3º To dos os sa lá ri os de con tri bu i ção con si de -
ra dos para o cál cu lo de be ne fí cio se rão de vi da men te
atu a li za dos, na for ma da lei.

§ 4º É as se gu ra do o re a jus ta men to dos be ne fí -
ci os para pre ser var-lhes, em ca rá ter per ma nen te, o
va lor real, con for me cri té ri os de fi ni dos em lei.

§ 5º É ve da da a fi li a ção ao re gi me ge ral de pre vi -
dên cia so ci al, na qua li da de de se gu ra do fa cul ta ti vo,
de pes soa par ti ci pan te de re gi me pró prio de pre vi -
dên cia.

§ 6º A gra ti fi ca ção na ta li na dos apo sen ta dos e
pen si o nis tas terá por base o va lor dos pro ven tos do
mês de de zem bro de cada ano.

§ 7º É as se gu ra da apo sen ta do ria no re gi me ge-
ral de pre vi dên cia so ci al, nos ter mos da lei, obe de ci -
das as se guin tes con di ções:

I – trin ta e cin co anos de con tri bu i ção, se ho-
mem, e trin ta anos de con tri bu i ção, se mu lher;

II – ses sen ta e cin co anos de ida de, se ho mem,
e ses sen ta anos de ida de, se mu lher, re du zi do em
cin co anos o li mi te para os tra ba lha do res ru ra is de
am bos os se xos e para os que exer çam suas ati vi da -
des em re gi me de eco no mia fa mi li ar, nes tes in clu í dos
o pro du tor ru ral, o ga rim pe i ro e o pes ca dor ar te sa nal.

§ 8º Os re qui si tos a que se re fe re o in ci so I do
pa rá gra fo an te ri or se rão re du zi dos em cin co anos,
para o pro fes sor que com pro ve ex clu si va men te tem-
po de efe ti vo exer cí cio das fun ções de ma gis té rio na
edu ca ção in fan til e no en si no fun da men tal e mé dio.

§ 9º Para efe i to de apo sen ta do ria, é as se gu ra da 
a con ta gem re cí pro ca do tem po de con tri bu i ção na
ad mi nis tra ção pú bli ca e na ati vi da de pri va da, ru ral e
ur ba na, hi pó te se em que os di ver sos re gi mes de pre-

vi dên cia so ci al se com pen sa rão fi nan ce i ra men te, se-
gun do cri té ri os es ta be le ci dos em lei.

§ 10. Lei dis ci pli na rá a co ber tu ra do ris co de aci-
den te do tra ba lho, a ser aten di da con cor ren te men te
pelo re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al e pelo se tor
pri va do.

§ 11. Os ga nhos ha bi tu a is do em pre ga do, a qual-
quer tí tu lo, se rão in cor po ra dos ao sa lá rio para efe i to de
con tri bu i ção pre vi den ciá ria e con se qüen te re per cus são
em be ne fí ci os, nos ca sos e na for ma da lei.

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2002

Fixa pra zos para o Tri bu nal de Con-
tas da União aten der as so li ci ta ções de
ins pe ções, au di to ri as e in for ma ções do
Con gres so Na ci o nal, suas Ca sas e res-
pec ti vas co mis sões.

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 Acres cen tem-se os se guin tes pa rá gra fos
ao art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral:

“Art. 71. ..............................................
...........................................................
§ 5º A re cu sa ou a pres ta ção ina de -

qua da de in for ma ções pelo Tri bu nal no pra-
zo de trin ta dias, em res pos ta à so li ci ta ção
do Con gres so Na ci o nal, de qual quer das
suas Ca sas ou res pec ti vas co mis sões, im-
por ta rá em cri me de res pon sa bi li da de.

§ 6º O Pre si den te do Tri bu nal en ca mi -
nha rá re la tó ri os men sa is so bre o es tá gio em
que se en con tram as ins pe ções e au di to ri as 
so li ci ta das, bem como os re sul ta dos ob ti -
dos, à res pec ti va Casa ou co mis são, im por -
tan do em cri me de res pon sa bi li da de o des-
cum pri men to ou o cum pri men to ina de qua do 
des sa pres ta ção de in for ma ções.

§ 7º A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se-
na do Fe de ral, bem como qual quer de suas
co mis sões, po de rão con vo car Mi nis tro, Au-
di tor ou Mem bro do Mi nis té rio Pú bli co jun to
ao Tri bu nal de Con tas da União para pres-
tar, pes so al men te, in for ma ções so bre as-
sun to pre vi a men te de ter mi na do, re la ti vo ao
exer cí cio do con tro le ex ter no, im por tan do

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira  22 02749

MARÇO 2002316    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



em cri me de res pon sa bi li da de a au sên cia
sem jus ti fi ca ção ade qua da.

§ 8º Os Mi nis tros, Au di to res ou Mem-
bros do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal
po de rão com pa re cer ao Se na do Fe de ral à
Câ ma ra dos De pu ta dos ou a qual quer de
suas co mis sões, por sua ini ci a ti va e me di an -
te en ten di men tos com a Mesa res pec ti va,
para ex por as sun to de re le vân cia, ati nen te
ao con tro le ex ter no.

§ 9º O dis pos to nos §§ 7º e 8º ob ser -
va rá, no que cou ber, as dis po si ções per ti -
nen tes ao com pa re ci men to de Mi nis tro de
Esta do." (NR)

Art. 2º Esta Emen da en tra em vi gor na data da
sua pro mul ga ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 atri bui ao Con-
gres so Na ci o nal a ti tu la ri da de do con tro le ex ter no,
exer ci do com au xí lio do Tri bu nal de Con tas da União.
Essa ti tu la ri da de jus ti fi ca-se pela pre e mi nên cia do
Con gres so Na ci o nal em dis por so bre to das as ma té ri -
as de com pe tên ci as da União, even tu al men te com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca.

Embo ra o Tri bu nal te nha re ce bi do atri bu i ções
cons ti tu ci o nal men te de fi ni das, as in for ma ções ob ti -
das no exer cí cio da que le mis ter pres tam-se, mu i tas
ve zes, para o apri mo ra men to da ati vi da de par la men -
tar. Nes se sen ti do a Cons ti tu i ção Fe de ral pre co ni zou,
nos in ci sos IV e VII do art. 71, a re a li za ção de ins pe -
ções e au di to ri as e a pres ta ção de in for ma ções pelo
Tri bu nal, em res pos ta a so li ci ta ção de qual quer das
Ca sas ou Co mis sões do Con gres so Na ci o nal.

No en tan to, fo ram pre vis tos ape nas dois pra zos
para que o Tri bu nal aten des se às de man das con gres -
su a is. O pri me i ro pra zo re fe re-se à emis são do pa re -
cer pré vio às con tas pres ta das pelo Pre si den te da
Re pú bli ca; o se gun do pra zo re me te ao pro nun ci a -
men to con clu si vo do Tri bu nal so bre os in dí ci os de
des pe sas não au to ri za das ou de sub sí di os não apro-
va dos, a pe di do da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Assim, a pre sen te pro po si ção aper fe i çoa o re la -
ci o na men to en tre o Con gres so Na ci o nal, suas Ca sas
e co mis sões com o Tri bu nal de Con tas da União, por
in ter mé dio da es ti pu la ção de pra zo má xi mo para que
o ór gão au xi li ar aten da às ne ces si da des do ti tu lar do
con tro le ex ter no, no to can te à pres ta ção de in for ma -
ções e à re a li za ção de ins pe ções e au di to ri as.

De um lado, o pra zo de trin ta dias para a pres ta -
ção de in for ma ções aos con gres sis tas já cons ta dos
nor ma ti vos in ter nos do Tri bu nal, no ta da men te a Re-
so lu ção nº 136, de 2000-TCU. De ou tro, ain da que as

di fe ren tes com ple xi da des e en ver ga du ras das ins pe -
ções e au di to ri as de man da das pe las Ca sas e co mis -
sões não re co men dem a fi xa ção de pra zos a pri o ri,
nada im pe de a pres ta ção men sal de in for ma ções
pelo Tri bu nal, a pro pó si to do an da men to dos tra ba -
lhos e dos re sul ta dos al can ça dos. Tais com pro mis sos 
aper fe i ço am as re la ções en tre os ór gãos do Po der
Le gis la ti vo, no exer cí cio do con tro le ex ter no.

A pre sen ça dos Mi nis tros, Au di to res e Mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal de Con tas no
Con gres so Na ci o nal, suas Ca sas e Co mis sões, quer
vo lun tá ria, quer com pul so ri a men te, en ri que ce a qua-
li da de e a quan ti da de das in for ma ções re la ti vas ao
con tro le ex ter no, nem sem pre dis po ní ve is nos re la tó -
ri os, vo tos, de ci sões e acór dãos da Cor te de Con tas.
A pre sen ça não fere as prer ro ga ti vas des sas Au to ri -
da des, ten do em vis ta a ab so lu ta in com pa ti bi li da de
com a equi pa ra ção à ma gis tra tu ra, nes se pon to do re-
la ci o na men to en tre o Con gres so Na ci o nal e o Tri bu -
nal. Ade ma is, a mera pre sen ça não tem o con dão de
cer ce ar as ati vi da des de sen vol vi das por aque les
agen tes pú bli cos, da mes ma for ma que o jul ga men to
das con tas pela Co mis são Mis ta não per tur ba a ges-
tão do Tri bu nal. Pelo con trá rio, tra ta-se de pres ti gi ar o
aten di men to dos in te res ses do ti tu lar do con tro le ex-
ter no e de con fe rir ma i or es ta bi li da de ao re la ci o na -
men to ins ti tu ci o nal no seio do Po der Le gis la ti vo.

Os pro ce di men tos re la ti vos à pre sen ça da que -
las Au to ri da des de vem ob ser var, no que cou ber, as
re gras já es ta be le ci das para o com pa re ci men to dos
Mi nis tros de Esta do.

Nes se sen ti do, con ta mos com o apo io dos no-
bres par la men ta res para que a pro po si ção seja apro-
va da.

Sala das Sessões, 21 de março de 2002. –
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – As pro-
pos tas de emen das à Cons ti tu i ção que aca bam de
ser li das es tão su je i tas às dis po si ções es pe cí fi cas
cons tan tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to
Inter no.

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

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

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 63, DE 2002

Dis põe so bre a cri a ção de Jun tas e
do Con se lho de Re cur sos Fis ca is do Tra-
ba lho e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam cri a das Jun tas e Con se lho de Re-

cur sos Fis ca is do Tra ba lho para atu ar jun to às De le -
ga ci as Re gi o na is do Tra ba lho e à Se cre ta ria de Fis ca -
li za ção do Tra ba lho, res pec ti va men te, com a atri bu i -
ção de ana li sar, em pri me i ra ins tân cia, as de fe sas, e,
em se gun da, os re cur sos con tra au tos de in fra ção à
le gis la ção do tra ba lho.

§ 1º As Jun tas se rão in te gra das, pa ri ta ri a men te, 
por re pre sen tan tes in di ca dos, com su plen tes, pe las
fe de ra ções sin di ca is de em pre ga dos e em pre ga do -
res, com pon do os no mes duas lis tas quá dru plas a se-
rem en ca mi nha das ao De le ga do Re gi o nal, a quem
com pe te a es co lha dos com po nen tes do ór gão e a
pre si dên cia dos tra ba lhos.

§ 2º O Con se lho será in te gra do, pa ri ta ri a men te,
por re pre sen tan tes in di ca dos, com su plen tes, pe las
con fe de ra ções sin di ca is de em pre ga dos e em pre ga -
do res, em duas lis tas quá dru plas a se rem en ca mi -
nha das ao Se cre tá rio de Fis ca li za ção do Tra ba lho, a
quem com pe te a es co lha dos com po nen tes do ór gão
e a pre si dên cia dos tra ba lhos.

§ 3º O man da to dos re pre sen tan tes sin di ca is terá
du ra ção de dois anos, per mi ti da uma re con du ção.

§ 4º Os re pre sen tan tes clas sis tas se rão re mu -
ne ra dos pe las en ti da des sin di ca is res pon sá ve is pela
in di ca ção.

Art. 2º Os arts. 633, 635 e 636, da Con so li da -
ção das Leis do Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 633. Os pra zos para de fe sa ou re-
cur so po de rão ser pror ro ga dos, a re que ri -
men to do in te res sa do, de acor do com des-
pa cho ex pres so do pre si den te da Jun ta ou
do Con se lho de Re cur sos Fis ca is do Tra ba -
lho, ou, de ofí cio, quan do o au tu a do re si dir
em lo ca li da de di ver sa da que la onde se
achar ins ta la da a Jun ta de Re cur sos Fis ca is 
do Tra ba lho.”(NR)

“Art. 635. De toda de ci são que im pu ser 
mul ta por in fra ção das leis e dis po si ções re-
gu la do ras do tra ba lho, não ha ven do for ma
es pe ci al de pro ces so, ca be rá de fe sa para a
Jun ta de Re cur sos Fis ca is do Tra ba lho com-
pe ten te e re cur so para o Con se lho de Re-
cur sos Fis ca is do Tra ba lho.

Pa rá gra fo úni co. As de ci sões se rão
sem pre fun da men ta das e le va das ao co nhe -
ci men to do au tu a do e do de nun ci an te."(NR)

“Art. 636. A de fe sa e os re cur sos de ve -
rão ser in ter pos tos no pra zo de dez dias,
con ta dos da ciên cia da de ci são, pe ran te a
Jun ta de Re cur sos Fis ca is do Tra ba lho com-
pe ten te, in de pen den te men te do re co lhi men -
to do va lor da mul ta.

§ 1º Re ce bi do o re cur so, a Jun ta o en-
ca mi nha rá de ime di a to para o Con se lho de
Re cur sos Fis ca is do Tra ba lho.

§ 2º Em caso de de sis tên cia do di re i to
de re cor rer, a mul ta po de rá ser re co lhi da
com des con to de cin qüen ta por cen to.

§ 3º A no ti fi ca ção por edi tal, pu bli ca do
no ór gão ofi ci al, so men te será re a li za da se
o no ti fi ca do se re cu sar a dar ciên cia da au-
tu a ção ou se en con trar em lu gar in cer to e
não sa bi do."(NR)

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre-
sen te lei no pra zo de no ven ta dias con ta dos de sua
pu bli ca ção.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Di re i to Admi nis tra ti vo do Tra ba lho pre ci sa ser
al ça do a um pa ta mar mais ele va do, de i xan do de ser
um mero re po si tó rio de prá ti cas cos tu me i ras e nor-
mas es par sas. Está na hora de cons tru ir mos a de vi da
es tru tu ra para que a fis ca li za ção do tra ba lho fun ci o ne
efe ti va men te e as de ci sões dos fis ca is se jam acom-
pa nha das de per to e de mo cra ti ca men te por em pre -
ga dos e em pre ga do res, por meio de seus re pre sen -
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tan tes. Só as sim con se gui re mos re du zir a ar bi tra ri e -
da de de al gu mas au tu a ções e dar a trans pa rên cia ne-
ces sá ria aos atos e pro ce di men tos no pro ces so ad mi -
nis tra ti vo do tra ba lho.

Não se jus ti fi ca a ma nu ten ção, pelo Mi nis té rio
do Tra ba lho, da sis te má ti ca atu al de jul ga men to das
de fe sas e re cur sos pe los pró pri os agen tes res pon sá -
ve is pela ins pe ção. Não se tra ta de ques ti o nar a pro-
bidade, a im par ci a li da de, im pes so a li da de ou o co nhe ci -
men to téc ni co dos fis ca is do tra ba lho. Tra ta-se de cri ar
instân cia isen ta e de mo crá ti ca para ana li sar, com o
dis tan ci a men to ne ces sá rio e a pos si bi li da de de
contra di tó rio, as de fe sas e re cur sos. Nes sas ins tân -
ci as es ta ria ga ran ti da a par ti ci pa ção dos De le ga dos
Re gi onais do Tra ba lho e do Se cre tá rio de Fis ca li za -
ção do Tra ba lho, ocu pan do a pre si dên cia das Jun tas
e do Con se lho, res pec ti va men te.

Os pro ce di men tos atu al men te ado ta dos, tam-
bém, são im per fe i tos, pois não con tri bu em para a for-
ma ção de uma dou tri na es pe cí fi ca e a uni for mi za ção
das de ci sões ad mi nis tra ti vas. Sem uma ju ris pru dên -
cia fir ma da tor na-se di fí cil co le tar ele men tos subs tan -
ci a is para fun da men tar a de fe sa e o re cur so. Des sa
for ma, via de re gra, os em pre ga do res au tu a dos fi cam
na de pen dên cia de de ci sões ins tá ve is quan to ao seu
con te ú do ou a seus re sul ta dos im pre vi sí ve is.

Com a cri a ção de Jun tas e de um Con se lho de
Re cur sos Fis ca is do Tra ba lho acre di ta mos que, em-
pre ga dos e em pre ga do res, te rão aces so às in for ma -
ções ne ces sá ri as ao bom an da men to do tra ba lho e
apo io à fis ca li za ção e de exa me mais apro fun da do
das atu a ções. Hoje, ao con trá rio, a pu bli ci da de dos
atos é res tri ta e são fre qüen tes as ale ga ções de si gi lo
fis cal. Assim, as pró pri as en ti da des de nun ci an tes
aca bam sem sa ber dos re sul ta dos da fis ca li za ção,
sem sa ber se es ta vam cer tas ou não quan to às ir re -
gu la ri da des apon ta das ou de nun ci a das.

A apro va ção de nos so pro je to en se ja rá um con-
tro le ma i or das de ci sões da fis ca li za ção e po de rá me-
lho rar o re la ci o na men to en tre as en ti da des es ta ta is
res pon sá ve is por esse tra ba lho e as en ti da des de re-
pre sen ta ção de em pre ga dos e em pre ga do res. Além
dis so, a exis tên cia de um con ten ci o so ad mi nis tra ti vo
pode con tri bu ir para de sa fo gar o Po der Ju di ciá rio e
pode so lu ci o nar com mais agi li da de os li tí gi os en tre
os em pre ga do res e a Admi nis tra ção Pú bli ca. De qual-
quer modo, não está ve da do o re cur so ao Po der Ju di -
ciá rio, nem po de ria ser de ou tra for ma por ex pres sa
de ter mi na ção cons ti tu ci o nal.

Pro cu ra mos se guir, na me di da do pos sí vel, o
exem plo da Pre vi dên cia So ci al, onde um con ten ci o so
ad mi nis tra ti vo fun ci o na com bons re sul ta dos para be-

ne fi ciá ri os, em pre sas e para o Insti tu to Na ci o nal de
Se gu ri da de So ci al – INSS. O Con se lho de Re cur sos
da Pre vi dên cia So ci al é com pos to de re pre sen tan tes
do Go ver no, dos tra ba lha do res e das em pre sas.
Espe lhan do-nos nes sa or ga ni za ção es ta mos pre ven -
do a re pre sen ta ção pa ri tá ria de em pre ga dos e em-
pre ga do res e a par ti ci pa ção do Go ver no, ocu pan do
as pre si dên ci as, por meio dos De le ga dos e do Se cre -
tá rio de Fis ca li za ção do Tra ba lho.

Nos sa pro po si ção está em con so nân cia com os
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is que as se gu ram a par ti ci -
pa ção das en ti da des sin di ca is na de fe sa dos in te -
resse in di vi du a is ou co le ti vos da ca te go ria, in clu si ve
em ju í zo e em pro ces sos ad mi nis tra ti vos (in ci so III do
art. 8º da Cons ti tu i ção), e a re pre sen ta ção clas sis ta
nos ór gãos pú bli cos em que os in te res ses pro fis si o -
na is ou pre vi den ciá ri os se jam ob je to de de li be ra ção
ou dis cus são (art. 10 da Car ta Mag na).

Tra tan do-se de ma té ria que en vol ve di re ta men -
te a Admi nis tra ção Pú bli ca, li mi ta mos bas tan te o nú-
me ro de dis po si ti vos da pro pos ta. Assim pro ce den do,
de i xa mos para o Mi nis té rio do Tra ba lho a de fi ni ção da
es tru tu ra ad mi nis tra ti va e das nor mas de fun ci o na -
men to das Jun tas e do Con se lho de Re cur sos Fis ca is 
do Tra ba lho.

Fe i tas as pre ce den tes con si de ra ções, sub me te -
mos à apre ci a ção de nos sos pa res a pre sen te pro po -
si ção, es pe ran do que as mo ti va ções jus ti fi ca do ras e
fa çam me re cer ma ni fes ta ção fa vo rá vel des ta Casa.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2002. –
Sena dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 10 DE MAIO DE 1943

Con so li da ção das Leis do Tra ba lho.

....................................................................................
Art. 633. Os pra zos para de fe sa ou re cur so po-

de rão ser pror ro ga dos de acor do com des pa cho ex-
pres são da au to ri da de com pe ten te, quan do o au tu a -
do re si dir em lo ca li da de di ver sa da que la onde se
achar essa au to ri da de.
....................................................................................

Art. 635. De toda de ci são que im pu ser mul ta por
in fra ção das leis e dis po si ções re gu la do ras do tra ba -
lho, e não ha ven do for ma es pe ci al de pro ces so, ca be -
rá re cur so para o Di re tor-Geral do De par ta men to ou
Ser vi ço do Mi nis té rio do Tra ba lho que for com pe ten te
na ma té ria.

Pa rá gra fo úni co. As de ci sões se rão sem pre fun-
da men ta das.
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Art. 636. Os re cur sos de vem ser in ter pos tos no
pra zo de 10 (dez) dias, con ta dos do re ce bi men to da
no ti fi ca ção, pe ran te a au to ri da de que hou ver im pos to
a mu i ta, a qual, de po is de os in for mar, en ca mi -
nhá-los-á à au to ri da de de ins tân cia su pe ri or.

§ 1º O re cur so só terá se gui men to se o in te res -
sa do o ins tru ir com a pro va do de pó si to da mul ta.

§ 2º A no ti fi ca ção so men te será re a li za da por
meio de edi tal, pu bli ca da no ór gão ofi ci al, quan do o
in fra tor es ti ver em lu gar in cer to e não sa bi do.

§ 3º A no ti fi ca ção de que tra ta este ar ti go fi xa rá
igual men te o pra zo de 10 (dez) dias para que o in fra -
tor re co lha o va lor da mul ta, sob pena de co bran ça
exe cu ti va.

§ 4º As gui as de de pó si to ou re co lhi men to se rão 
emi ti das em 3 (três) vias e o re co lhi men to da mul ta
de ve rá pro ce der-se den tro de 5 (cin co) dias às re par -
ti ções fe de ra is com pe ten tes, que es cri tu ra rão a re ce i -
ta a cré di to do Mi nis té rio do Tra ba lho.

§ 5º A se gun da via da guia de re co lhi men to será
de vol vi da pelo in fra tor à re par ti ção que a emi tiu, até o
sex to dia de po is de sua ex pe di ção, para a aver ba ção
no pro ces so.

§ 6º A mul ta será re du zi da de 50% (cin qüen ta
por cen to) se o in fra tor, re nun ci an do ao re cur so, a re-
co lher ao Te sou ro Na ci o nal den tro do pra zo de 10
(dez) dias con ta dos do re ce bi men to da no ti fi ca ção ou
da pu bli ca ção do edi tal.

§ 7º Para a ex pe di ção da guia, no caso do § 6º,
de ve rá o in fra tor jun tar a no ti fi ca ção com a pro va da
data do seu re ce bi men to, ou a fo lha do ór gão ofi ci al
que pu bli cou o edi tal.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 8º É li vre a as so ci a ção pro fis si o nal ou sin di -

cal, ob ser va do o se guin te:
....................................................................................

III – ao sin di ca to cabe a de fe sa dos di re i tos e in-
te res ses co le ti vos ou in di vi du a is da ca te go ria, in clu si -
ve em ques tões ju di ci a is ou ad mi nis tra ti vas;
....................................................................................

Art. 10. É as se gu ra da a par ti ci pa ção dos tra ba -
lha do res e em pre ga do res nos co le gi a dos dos ór gãos
pú bli cos em que seus in te res ses pro fis si o na is ou pre-
vi den ciá ri os se jam ob je to de dis cus são e de li be ra ção.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 64, DE 2002

Alte ra a Lei nº 8.742, de 7 de de zem -
bro de 1993, de for ma a mo di fi car a sis te -
má ti ca de atu a ção do Con se lho Na ci o nal
de Assis tên cia So ci al e de con ces são do
cer ti fi ca do de en ti da de be ne fi cen te de
as sis tên cia so ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.742, de 7 de de zem bro de

1993, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 17 ..................................................
..............................................................
§ 1º........................................................
..............................................................
I – nove re pre sen tan tes go ver na men -

ta is, in clu in do um re pre sen tan te dos Esta-
dos e um dos mu ni cí pi os, sen do um de les o
Mi nis tro de Esta do res pon sá vel pela co or de -
na ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Assis tên cia
So ci al, cujo su plen te é seu subs ti tu to no
car go de Mi nis tro."

..............................................................
§ 2º A pre si dên cia do Con se lho Na ci o -

nal de Assis tên cia So ci al – CNAS será exer-
ci da pelo Mi nis tro de Esta do res pon sá vel
pela co or de na ção da Po lí ti ca Na ci o nal de
Assis tên cia So ci al, cujo voto será de qua li -
da de.

.......................................................(NR)
“Art. 18. .................................................
..............................................................
IV – con ce der re gis tro e opi nar so bre a

con ces são do cer ti fi ca do de en ti da de be ne -
fi cen te de as sis tên cia so ci al.

....................................................."(NR)
“Art. 19. .................................................
..............................................................
XV – con ce der o cer ti fi ca do de en ti da -

de be ne fi cen te de as sis tên cia so ci al, ou vi -
dos o Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So-
ci al, a Se cre ta ria de Esta do res pon sá vel
pela co or de na ção da Po lí ti ca Na ci o nal de
Assis tên cia So ci al e o Insti tu to Na ci o nal do
Se gu ro So ci al.

....................................................."(NR)
“Art. 40-A. O Mi nis té rio da Pre vi dên cia

e Assis tên cia So ci al re ve rá, no pra zo de um
ano, to dos os re gis tros e res pec ti vos cer ti fi -
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ca dos de en ti da de be ne fi cen te de as sis tên -
cia so ci al em vi gor, ou vi dos os con se lhos
mu ni ci pa is de as sis tên cia so ci al, o Con se lho 
de Assis tên cia So ci al do Dis tri to Fe de ral, a
Se cre ta ria de Esta do de Assis tên cia So ci al
e o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al.”

Art. 2º O pra zo de um ano pre vis to no art. 40-A
da Lei nº 8.742, de 7 de de zem bro de 1993,
dar-se-á a par tir da data de pu bli ca ção des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Inú me ras de nún ci as de ir re gu la ri da des no âm-
bi to da con ces são do cer ti fi ca do de en ti da de be ne fi -
cen te de as sis tên cia so ci al têm vin do à pú bli co. A sé-
rie de ar ti gos ane xos, as si na dos pelo jor na lis ta Jo si as 
de Sou za, na Fo lha de São Pa u lo, é exem plo. Tais
de nún ci as vão des de a ma qui a gem da con ta bi li da de
de vá ri as ins ti tu i ções que ple i te i am o cer ti fi ca do até a
con du ta ir re gu lar de in te gran tes do Con se lho Na ci o -
nal de Assis tên cia So ci al.

O que mais pre o cu pa é que o cer ti fi ca do con ce -
de às en ti da des di tas be ne fi cen tes o di re i to de não re-
co lhe rem a con tri bu i ção pa tro nal pre vi den ciá ria. Ou
seja, os in dí ci os são de que en ti da des que de ve ri am
es tar pra ti can do a as sis tên cia so ci al, sen do para tan-
to isen tas de tri bu tos e con tri bu i ções não o fa zem. Re-
sul ta do: a so ci e da de es ta ria ar can do com o cus to de
sub sí di os (re nún cia fis cal) ab so lu ta men te in de vi dos,
que mon tam a cer ca de 2 bi lhões de re a is ao ano.

Atu al men te, é a se guin te a sis te má ti ca que rege
a con ces são do cer ti fi ca do de en ti da de be ne fi cen te
de as sis tên cia so ci al:

a) ins cri ção no con se lho mu ni ci pal de as sis tên -
cia so ci al ou no Con se lho dê Assis tên cia So ci al do
DF, con for me o caso;

b) en ca mi nha men to de pe di do de re gis tro e de
cer ti fi ca do de en ti da de be ne fi cen te jun to ao Con se lho 
Na ci o nal de Assis tên cia So ci al – CNAS;

c) de fe ri men to do pe di do pelo CNAS, que é
com pos to por nove re pre sen tan tes go ver na men ta is e
nove da so ci e da de ci vil e pre si di do por um de seus in-
te gran tes, ele i to den tre os mem bros, para man da to
de um ano, re no vá vel por mais um;

d) pos se do cer ti fi ca do com va li da de de três
anos, sem pre pas sí vel de re no va ção por igual pe río do.

Para ser con si de ra da be ne fi cen te de as sis tên -
cia so ci al, a en ti da de sem fins lu cra ti vos deve, den tre
ou tras obri ga ções, não dis tri bu ir re sul ta dos, não re-
mu ne rar di ri gen tes, ser de cla ra da de uti li da de pú bli ca 

e apli car pelo me nos 20% de sua re ce i ta em gra tu i da -
de. Tais exi gên ci as de vem ser com pro va das a par tir
da apre sen ta ção ao CNAS de de mons tra ções con tá -
be is e fi nan ce i ras.

Expos ta a sis te má ti ca, fica evi den te que as ir re -
gu la ri da des men ci o na das têm sido pos sí ve is gra ças
à for ma de fun ci o na men to do CNAS e ao seu ex ces -
sivo po der. Afi nal, não pa re ce pru den te que uma ins-
tân cia que ou tor ga o di re i to a re nún ci as fis ca is mi li o -
ná ri as seja di ri gi da por qual quer dos de zo i to re pre -
sen tan tes no Con se lho. Ade ma is, tam bém não é pru-
den te ou tor gar esse tipo de po der a uma ins tân cia co-
le gi a da, não sus ce tí vel dos mes mos con tro les ad mi -
nis tra ti vos ine ren tes às mais ele va das ins tân ci as do
Go ver no Fe de ral.

Assim, o pro je to de lei ora apre sen ta do visa im-
pri mir mo di fi ca ções na sis te má ti ca de con ces são do
cer ti fi ca do de isen ção fis cal e no fun ci o na men to do
CNAS. Pro põe-se que a pre si dên cia do Con se lho seja
do Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia e da Assis tên cia
So ci al e seu su plen te o Se cre tá rio-Executivo. Trans fe -
re-se do Con se lho para o Mi nis tro a com pe tên cia na
con ces são do cer ti fi ca do de en ti da de be ne fi cen te de
as sis tên cia so ci al, ca ben do ao pri me i ro ape nas opi nar
so bre o as sun to. Por fim, es ta be le ce-se a re vi são ge ral
de to dos os cer ti fi ca dos em vi gor, a fim de de tec tar to-
das as ir re gu la ri da des exis ten tes e, as sim, con fe rir a
in dis pen sá vel li su ra ao pro cesso.

No exer cí cio do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al ado tei vá ri as pro vi dên ci as no sen-
ti do de es ta be le cer cri té ri os ob je ti vos e dar trans pa -
rên cia à con ces são do fa vor fis cal, as se gu ran do a
efe ti va pres ta ção dos ser vi ços de as sis tên cia so ci al
aos ca ren tes, por par te das en ti da des be ne fi ci a das.
Entre elas in clu iu-se a Me di da Pro vi só ria que deu ori-
gem à Lei nº 9.232, de 11 de de zem bro de 1998, apro-
va da por una ni mi da de pelo Con gres so Na ci o nal, mas
que teve sua efi cá cia sus pen sa por meio de li mi nar
con ce di da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, bem como
a MP nº 2.178-13, ain da hoje em tra mi ta ção; já no Se-
na do, con ti nuo tra ba lhan do com o ob je ti vo de as se gu -
rar mo ra li da de e efi cá cia ao me ca nis mo da isen ção
da cota pa tro nal pre vi den ciá ria com fins de be ne fi -
cên cia, de que são exem plos o Pro je to de Lei do Se-
na do nº 212, de 2001 e a pre sen te pro pos ta.

Estou cer to de que a pre sen te pro po si ção le gis -
la ti va con tri bu i rá so bre ma ne i ra para re du zir subs tan -
ci al men te as ir re gu la ri da des na con ces são do cer ti fi -
ca do de en ti da de be ne fi cen te de as sis tên cia so ci al.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Wal deck Orne las.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Assis-
tên cia So ci al e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 17. ...............................................................
...........................................................................
§ 1º.....................................................................
...........................................................................
I – 9 (nove) re pre sen tan tes go ver na men ta is, in-

clu in do 1 (um) re pre sen tan te dos Esta dos e 1 (um)
dos mu ni cí pi os;

...........................................................................
§ 2º O Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al

(CNAS) é pre si di do por um de seus in te gran tes, ele i to 
den tre seus mem bros, para man da to de 1 (um) ano,
per mi ti da uma úni ca re con du ção por igual pe río do.

...........................................................................
Art. 18. ...............................................................
...........................................................................
IV – con ce der ates ta do de re gis tro e cer ti fi ca do

de en ti da des de fins fi lan tró pi cos, na for ma do re gu la -
men to a ser fi xa do, ob ser va do o dis pos to no art. 9º
des ta lei.

Art. 19. Com pe te ao ór gão da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral res pon sá vel pela co or de na ção da
Po lí ti ca Na ci o nal de Assis tên cia So ci al:

I – co or de nar e ar ti cu lar as ações no cam po da
as sis tên cia so ci al;

II – pro por ao Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia
So ci al (CNAS) a Po lí ti ca Na ci o nal de Assis tên cia So-
ci al, suas nor mas ge ra is, bem como os cri té ri os de
pri o ri da de e de ele gi bi li da de, além de pa drões de
qua li da de na pres ta ção de be ne fí ci os, ser vi ços, pro-
gra mas e pro je tos;

III – pro ver re cur sos para o pa ga men to dos be-
ne fí ci os de pres ta ção con ti nu a da de fi ni dos nes ta lei;

IV – ela bo rar e en ca mi nhar a pro pos ta or ça men -
tá ria da as sis tên cia so ci al, em con jun to com as de ma -
is da Se gu ri da de So ci al;

V – pro por os cri té ri os de trans fe rên cia dos re-
cur sos de que tra ta esta lei;

VI – pro ce der à trans fe rên cia dos re cur sos des ti -
na dos à as sis tên cia so ci al, na for ma pre vis ta nes ta
lei;

VII – en ca mi nhar à apre ci a ção do Con se lho Na-
ci o nal de Assis tên cia So ci al (CNAS) re la tó ri os tri mes -
tra is e anu a is de ati vi da des e de re a li za ção fi nan ce i ra
dos re cur sos;

VIII – pres tar as ses so ra men to téc ni co aos Esta-
dos, ao Dis tri to Fe de ral, aos mu ni cí pi os e às en ti da -
des e or ga ni za ções de as sis tên cia so ci al;

IX – for mu lar po lí ti ca para a qua li fi ca ção sis te -
má ti ca e con ti nu a da de re cur sos hu ma nos no cam po
da as sis tên cia so ci al;

X – de sen vol ver es tu dos e pes qui sas para fun-
da men tar as aná li ses de ne ces si da des e for mu la ção
de pro po si ções para a área;

XI – co or de nar e man ter atu a li za do o sis te ma de
ca das tro de en ti da des e or ga ni za ções de as sis tên cia
so ci al, em ar ti cu la ção com os Esta dos, os mu ni cí pi os
e o Dis tri to Fe de ral;

XII – ar ti cu lar-se com os ór gãos res pon sá ve is
pe las po lí ti cas de sa ú de e pre vi dên cia so ci al, bem
como com os de ma is res pon sá ve is pe las po lí ti cas
sócio-econômicas se to ri a is, vi san do à ele va ção do
pa ta mar mí ni mo de aten di men to às ne ces si da des
bá si cas;

XIII – ex pe dir os atos nor ma ti vos ne ces sá ri os à
ges tão do Fun do Na ci o nal de Assis tên cia So ci al
(FNAS), de acor do com as di re tri zes es ta be le ci das
pelo Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al
(CNAS);

XIV – ela bo rar e sub me ter ao Con se lho Na ci o -
nal de Assis tên cia So ci al (CNAS) os pro gra mas anu a -
is e plu ri a nu a is de apli ca ção dos re cur sos do Fun do
Na ci o nal de Assis tên cia So ci al(FNAS).
....................................................................................

Art. 40. Com a im plan ta ção dos be ne fí ci os pre-
vis tos nos arts. 20 e 22 des ta lei, ex tin guem-se a
renda men sal vi ta lí cia, o au xí lio-natalidade e o au xí -
lio-funeral exis ten tes no âm bi to da Pre vi dên cia So ci al,
con for me o dis pos to na Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de
1991.

Pa rá gra fo úni co. A trans fe rên cia dos be ne fi ciá -
ri os do sis te ma pre viden ciá rio para a as sis tên cia so-
ci al deve ser es ta be le ci da de for ma que o aten di men -
to à po pu la ção não so fra so lu ção de con ti nu i da de.

NO PLANALTO
Vem aí o es cân da lo das fi lan tró pi cas

JOSIAS DE SOUZA
DIRETOR DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

Em pa í ses como o Bra sil, em que a mi sé ria so ci al é uma tra-
gé dia di lu í da em mu i tas dé ca das de des dém, os go ver nos cos tu -
mam cri ar me ca nis mos para dis tri bu ir es mo las às ví ti mas do aci-
den te ge né ti co de ter nas ci do po bre. Dá-se ao so cor ro o nome de fi-
lan tro pia.

Fun ci o na numa sala do pri me i ro an dar de pré dio ane xo ao
Mi nis té rio da Pre vi dên cia um dos prin ci pa is cen tros de dis tri bu i ção
de óbo los. Cha ma-se CNAS (Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia
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So ci al). Inte gram-no 17 con se lhe i ros, en tre re pre sen tan tes do
Esta do e de en ti da des ci vis.

Re ú nem-se uma vez por mês.

Sen ta dos ao re dor de uma mesa em for ma de T, os con se -
lhe i ros ou tor gam a or ga ni za ções di tas fi lan tró pi cas um do cu men to
que a bu ro cra cia ape li dou de CEBAS (Cer ti fi ca do de Enti da de Be-
ne fi cen te de Assis tên cia So ci al).

Tra ta-se de um pe da ço de pa pel que pro pi cia às en ti da des o
so nho de todo em pre en de dor: a isen ção de im pos tos. De i xa-se de
pa gar Impos to de Ren da, con tri bu i ções à Pre vi dên cia So ci al, Co-
fins, IPTU, IPVA, etc. A re nún cia fis cal soma algo como R$2,5 bi-
lhões por ano só na Pre vi dên cia.

Em tro ca, as en ti da des se com pro me tem a in ves tir em

gra tu i da des (ges tos de ca ri da de) 20% de todo o di nhe i ro
que pas sa pe los seus co fres. A com pro va ção dos gas tos é con di -
ção para a re no va ção do cer ti fi ca do, fe i ta de três em três anos.

Ocu pa da com as sun tos mais sé ri os – o du e lo en tre Tas so
Je re is sa ti e José Ser ra, por exem plo –, a im pren sa dá pou ca aten-
ção ao tema. Vis ta como fa ta li da de em bu ti da no mo de lo, a mi sé ria
sem ros to não co mo ve.

Pois um es cân da lo no vi nho em fo lha está na bica de es tou -
rar bem ali, na que la sala do pré dio da Espla na da, a pou cos me tros
do Pa lá cio do Pla nal to. Um am bi en te em que o erá rio vem re ce ben -
do um tra ta men to de ór fão.

O es car céu tal vez te nha cer ta uti li da de. Pode le var Bra sí lia a
fa zer por pres são aqui lo que, como de há bi to, de i xa de fa zer por
pre ca u ção.

Re co men da-se a FHC, an tes que seja tar de, o des per dí cio
de um naco de tem po com as sun to.

Deu-se na úl ti ma quar ta-feira, vés pe ra de fe ri a do, o en cer ra -
men to da úl ti ma re u nião do tal con se lho de as sis tên cia so ci al.
Quem acom pa nhou o en con tro teve uma vaga idéia do po der de
des tru i ção da di na mi te pres tes a ex plo dir.

Em vi si ta os li vros de vá ri as fi lan tró pi cas, au di to res da
Pre vi dên cia têm cons ta ta do que mu i tas de las se ocu pam me nos
dos mi se rá ve is do que de ve ri am va lem-se de ar ti ma nhas con tá -
be is para lu di bri ar o go ver no. Re me ti dos ao Con se lho, os da dos
co le ci o na dos pelo INSS de ve ri am jus ti fi car apu ra ções que de sa -
gua ri am na cas sa ção dos be ne fí ci os fis ca is das en ti da des. Há
algo como seis de ze nas de ca sos por jul gar. Le va da a voto a ma i -
o ria das dú vi das lis ta das pe los au di to res tem sido en ter ra da viva
pe los con se lhe i ros.

Em re cur sos ao mi nis tro da Pre vi dên cia, os fis ca is pe dem a
exu ma ção dos ca dá ve res. Os re cur sos são tra ta dos a gol pes de
bar ri ga. A ma i or par te é in de fe ri da.

Na re u nião de quar ta-feira, o INSS foi no ca u te a do vá ri as ve-
zes. Um dos ca sos ana li sa dos foi o da Fun da ção Gor ce ix, vin cu la -
da a uma uni ver si da de pri va da do Mu ni cí pio mi ne i ro de Ouro Pre to.
A en ti da de re i vin di cou a re no va ção do seu cer ti fi ca do de isen ção
fis cal. O INSS se opôs.

Em do cu men to de 15 la u das, os au di to res des qua li fi ca ram
par te dos dis pên di os so ci a is da fun da ção. Glo sa ram-se co i sas que
es tão lon ge de pa re cer com aju da a pes so as ca ren tes: au xí lio para
par ti ci pa ção de alu nos em cam pe o na to de moun ta in bike e de fu te -
bol, em prés ti mo a pro fes sor, cur sos para fun ci o ná ri os, com pra de
di vi só ri as, al mo ço de con gra ça men to, pa ga men to de vi a gens ao
ex te ri or e com pra de equi pa men tos de in for má ti ca.

O  re la tor do pro ces so foi o con se lhe i ro Edu ar do Bar bo sa,
De pu ta do Fe de ral pelo PSDB de Mi nas Ge ra is. Seu pa re cer, fa vo -
rá vel à en ti da de mi ne i ra, tem a pro fun di da de de um aquá rio raso.

São qua tro la u das in com ple tas. O tex to pas sa ao lar go das prin ci -
pa is con tes ta ções do INSS.

Em dado mo men to de sua ex po si ção, o de pu ta do con fes -
sou-se ig no ran te em con ta bi li da de. Dis se ter re cor ri do até a Câ ma -
ra de Ve re a do res de Ouro Pre to para for mar a sua con vic ção quan-
to à se ri e da de da ins ti tu i ção.

Dois re pre sen tan tes da Gor ce ix fa la ram em de fe sa da en ti -
da de. Pa la vras ao ven to. Vo cá bu los que não che ga ram a aco mo dar 
em pra tos as se a dos to dos os pon tos le van ta dos pela fis ca li za ção.
Ain da as sim, apro vou-se a re no va ção do cer ti fi ca do em vo ta ção
unâ ni me. A au di to ria do INSS foi ao ar qui vo.

O des pres tí gio ao tra ba lho dos au di to res é en dos sa do
pelo pró prio mi nis tro da Pre vi dên cia. Ro ber to Brant afas tou fis-
ca is, ba i xou por ta ri as que con di ci o nam a aná li se das au di to ri as
a um fil tro da pre si dên cia do INSS e re me teu ao Pa lá cio do Pla-
nal to de cre to que con ce de per dão a en ti da des que de i xa ram de
cum prir as suas obri ga ções, dan do-lhes pra zo de três anos para
que se acer tem.

A nu vem de sus pe i ção que pa i ra so bre o con se lho de as sis -
tên cia so ci al atra iu à re u nião de quar ta-feira um pro cu ra dor da Re-
pú bli ca. O sa cros san to Mi nis té rio Pú bli co ini ci ou há co i sa de 15
dias uma in ves ti ga ção das fi lan tró pi cas. Os ar qui vos do con se lho
de as sis tên cia so ci al guar dam for tes emo ções.

6) em con ta to com o ma ra vi lho so mun do das ver bas pú bli -
cas, a con ta bi li da de da fun da ção ex pe ri men tou ju cun da pros pe ri -
da de. A es cri tu ra ção de 1995 re gis tra re sul ta do de mir ra dos
R$9.000. Em 31 de de zem bro de 2000, o sal do era de R$18,1 mi-
lhões. Em 1996, ano ta ram-se ga nhos de par cos R$328,98 com
apli ca ções fi nan ce i ras. Em 2000, o va lor sal tou para R$751 mil.

É o se guin te o re sul ta do da far ra: eri giu-se em Mu ri aé um
vis to so hos pi tal de tra ta men to do cân cer. Abriu as por tas faz sete
me ses. Com ca pa ci da de para 3.000 aten di men tos diá ri os, aco lhe,
por ora, algo como 50 do en tes por dia.

Não está au to ri za do ain da a re a li zar pro ce di men tos com ple -
xos. Não há on co lo gis tas em seus qua dros. Li mi ta-se a tri ar pa ci en -
tes, en ca mi nhan do-os a hos pi ta is de Juiz de Fora. Só na úl ti ma
quar ta-feira re que reu re gis tro no SUS. Não paga im pos tos. Pre pa -
ra-se para pe dir à Pre vi dên cia ates ta do de fi lan tro pia. Ergue-se à
vol ta do hos pi tal um com ple xo que, de po is de pron to, terá uni ver si -
da de, es co la téc ni ca, gi ná sio po li es por ti vo, au di tó rio e lo jas. Lael
Varel la diz ter ti ra do do pró prio bol so R$12 mi lhões. Mar ce lo Por ti -
lho, seu ad mi nis tra dor, afir ma que o hos pi tal, em bo ra não te nha
re a lizado uma mí se ra ses são de ra di o te ra pia, é “re fe rên cia in ter na -
ci o nal” no com ba te ao cân cer. Bar jas Ne gri ca lou-se. Re pas sou
nota re di gi da me ses atrás, quan do o tema co me çou a atra ir a cu ri o -
si da de jor na lís ti ca.

Sus ten ta que seus pro ce di men tos “fo ram nor ma is”. Aco-
lhen do voto do Mi nis tro Wal ton Alen car Ro dri gues, o TCU con de -
nou o uso de adu bo à base de erva pú bli ca em hor ta pri va da. Lael
Va rel la re cor reu. Pe re gri nou por ga bi ne tes do tri bu nal. Re la tor do
re cur so, o Mi nis tro Adylson Mot ta, um ex-deputado, dis se que a
obra é le gal. Vo ta ram com ele qua tro mi nis tros, to dos
ex-parlamentares:

Ubi ra tan Agui ar, Iram Sa ra i va, Val mir Cam pe lo e Gu i lher me
Pal me i ra. A po si ção de Wal ton foi der ro ta da por cin co vo tos a três.
Ali vi a do, Lael Va rel la pla ne ja nova in cur são pelo Orça men to. Quer
mais R$5 mi lhões para o seu hos pi tal. Há de le var. A aus te ri da de do
tu ca na to é se le ti va. E o TCU não está aí para es tra gar a fes ta de
nin guém. Nada de per gun tas, gen te.
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NO PLANALTO
Usi na de açú car paga R$800 mil por ates ta dos de fi lan tro pia

Jo si as de Sou za
DIRETOR DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

A Pro mo to ria de Jus ti ça pa u lis ta re ce beu na quin ta-feira gra-
va ção cujo con te ú do é in tri gan te. Escu tan do-a des co bre-se o se-
guin te: sob fa cha da de fun da ção so ci al, uma usi na de açú car cin-
qüen te ná ria de São Pa u lo pa gou R$800 mil a um ad vo ga do de Bra-
sí lia para ob ter dois cer ti fi ca dos: o de uti li da de pú bli ca, do Mi nis té -
rio da Jus ti ça, e o de fi lan tro pia, emi ti do pelo CNAS (Con se lho Na-
ci o nal de Assis tên cia So ci al), da pas ta da Pre vi dên cia.

Os pa péis man ti ve ram a usi na no ado ci ca do mun do da isen-
ção de tri bu tos, que fre qüen ta des de a dé ca da de 60. Hoje, es-
tima-se que quan ti as su pe ri o res a R$2,5 mi lhões de i xem de cru-
zar anu al men te os gui chês de Eve rar do Ma ci el e da pró pria Pre vi -
dên cia.

Pela lei, é fi lan tró pi ca a en ti da de que apli ca 20% de sua re-
ce i ta em ca ri da de. Um tro féu que a con ta bi li da de da usi na não con-
se guia exi bir. Con tra ta do, o ad vo ga do bra si li en se aje i tou nú me ros,
ma nu se ou ru bri cas. Sú bi to, ba lan ços já pu bli ca dos res sur gi ram
com dis pên di os “so ci a is” tur bi na dos. Embo ra exi bis se a trans pa -
rên cia de uma poça bar ren ta, a es cri tu ra ção foi en go li da por Bra-
sí lia.

Cha ma-se Fun da ção de Assis tên cia So ci al Si nhá Jun que i ra
a be ne fi ciá ria da ma no bra. Está se di a da no nú me ro 2.883 da rua
Au gus ta. Con tro la usi na e fa zen das no in te ri or de São Pa u lo. Sua
re ce i ta anu al roça os R$70 mi lhões. Dava em pre go a 1.200 pes so -
as. No ano pas sa do, pôs na rua 249.

A usi na se me teu numa bri ga com o pre si den te do Sin di ca to
dos Tra ba lha do res nas Indús tri as do Açú car de Iga ra pa va, Má rio
Sér gio Fer re i ra. É gra ças à con ten da que o caso, tran ça do à som-
bra, co me ça a to mar ba nho de luz.

Má rio Sér gio ob te ve có pia de uma pa u ta de re u nião re a li za -
da pela di re to ria da fun da ção. Está da ta da de 7 de ju lho de 2000. E
ano ta os en ten di men tos man ti dos com o es cri tó rio de ad vo ca cia
Thomp son Flo res, Ra der e Na zá rio.

O cer ti fi ca do da Jus ti ça foi or ça do em R$250 mil. O da Pre vi -
dên cia, em R$550 mil. O tex to da pa u ta ob ti da pelo sin di ca lis ta es-
ta be le ce re la ção di re ta en tre a gra na e o ob je to de de se jo da usi na:
“O cer ti fi ca do re la ti vo ao triê nio 94/97 já foi ob ti do. E o do triê nio
97/2000 aguar da pu bli ca ção, que foi adi a da face à fal ta de re cur sos 
para o pa ga men to do sal do de ve dor do nos so con tra to com o dou-
tor Thomp son Flo res”. O cer ti fi ca do fi lan tró pi co saiu. Me lhor: há
dois me ses, o CNAS re no vou-o até 2003.

Como a pa u ta não es ti ves se as si na da, o sin di ca lis ta Má rio
Sér gio foi à cata de pro va mais ro bus ta. Mu ni do de mi ni gra va dor,
este ve no fi nal do ano com o ad vo ga do Jo sué Hen ri que Cas tro,
fun ci o ná rio da fun da ção que con du ziu o acer to com a ban ca de
Bra sí lia.

Sem sa ber do mi ni gra va dor, ocul to sob a rou pa do in ter lo cu -
tor, Jo sué se de i xou le var pelo diá lo go. Em dado ins tan te, exi bin do
a pa u ta, Má rio Sér gio con vi dou-o a ler um tre cho. De po is, pes pe -
gou: “O que é que você en ten deu? R$800 mil”.

E Jo sué: “Uai, que o cer ti fi ca do saiu”.

Má rio Sér gio: “Não foi isso que eu per gun tei para você”.

Jo sué: “Por con ta da atu a ção des se Thomp son Flo res aqui”.
Má rio Sér gio: “Foi R$800 mil”.

Jo sué: “Foi R$800 mil”.

Má rio Sér gio: “Você acha que, se a usi na es ti ves se nor mal,
tran qüi lo, cer ti nho, pre ci sa ria gas tar es ses R$800 mil para esse lo-
bis ta con se guir isso aí?

Jo sué: “Só que teve um tra ba lho aqui. E é fe i to um con tra to.
Tem uns téc ni cos lá em Bra sí lia que acer ta ram a con ta bi li da de para
po der ob ter o cer ti fi ca do”.

Má rio Sér gio: “Fi ze ram uma ma qui a gem”.
Jo sué: “E... uma co i sa as sim”.
Má rio Sér gio: “Eu não sei usar o ter mo téc ni co. Vai me des-

cul par. O lin gua jar meu é lin gua jar de sin di ca lis ta. Mas é ver da de
que es ses R$800 mil fo ram pas sa dos para téc ni co vir aqui fa zer
uma me le ca toda...”

Jo sué: “Foi, foi”.
No pa pel, a fun da ção ti rou de le tra os tais 20% de ca ri da de.

Fora de les... Ou ça-se o que dis se Jo sué no diá lo go com Má rio Sér-
gio, aqui re pro du zi do sem cor re ções: “Ago ra, pra eu te di zer que ela
apli ca ou não apli ca, re al men te eu não con si go di zer”.

No cur so do co ló quio, como que des con fi a do, Jo sué ten tou
ame ni zar as in con fi dên ci as. Dis se que a me xi da nos li vros da fun-
da ção re sul tou em mera re a de qua ção de ru bri cas. “Não es ta va ir-
re gu lar.”

Jo sué de i xou a Fun da ção Si nhá Jun que i ra em agos to, rom-
pen do re la ção tra ba lhis ta de 12 anos. Mora ago ra em Ube ra ba
(MG). Ou vi do, re co nhe ceu o en vol vi men to nas tra ta ti vas. Se gun do
ele, fez-se mera “ade qua ção das con tas da fun da ção, um tra ba lho
téc ni co”. Não hou ve “cri a ção de nú me ros nem po li ti ca gem”.

Por que Thomp son Flo res? “Já ti nha fe i to tra ba lhos des sa
na tu re za. Teve re sul ta dos em ou tras en ti da des. Não sei se tem con-
ta tos no con se lho ”CNAS". Sei di zer que o tra ba lho é emi nen te -
men te téc ni co." Alo ja do num es cri tó rio si tu a do em fino shop ping
cen ter de Bra sí lia, o ad vo ga do Fran cis co Thomp son Flo res nada
de cla rou. Se gun do ele, só o pai, Pa u lo Thomp son Flo res, em vi a -
gem de fé ri as, po de ria co men tar. Pro me teu con tac tá-lo. Ano tou o
te le fo ne do sig na tá rio. Mas não li gou de vol ta. Pro cu ra do nove ve-
zes, não aten deu.

A fita com o re gis tro da voz de Jo sué in te gra uma re pre sen -
ta ção fe i ta por Má rio Sér gio na Pro mo to ria de Jus ti ça de Fun da -
ções do Mi nis té rio Pú bli co do Esta do de São Pa u lo. Em res pos ta,
ad vo ga dos da Si nhá Jun que i ra re di gi ram ofí cio em que in si nu am
que o acu sa dor es ta ria a ser vi ço da con cor rên cia. 

Ho mens de ne gó cio ins tru men ta li zam sin di ca lis tas de ne gó cio.
Pro cu ra da 11 ve zes en tre ter ça e sex ta-feira, a pre si den te

da Fun da ção Si nhá Jun que i ra, Ma ria Lu í za Sca ra no Roc co, op tou
pelo si lên cio. Infor ma do, o Mi nis tro Ro ber to Brant (Pre vi dên cia) de-
ter mi nou a re vi são dos pro ces sos que re sul ta ram na emis são do
cer ti fi ca do sob sus pe i ta. De po is de des qua li fi car fis ca is sob seu co-
man do e de pro por ao Pla nal to tré gua a uni ver si da des e hos pi ta is
fi lan tró pi cos com nú me ros fora de es qua dro, Brant se mexe. Alvís-
sa ras.

NO PLANALTO
Sur ge em Ba u ru o Pe dro Col lor do es cân da lo da fi lan tro pia

JOSIAS DE SOUZA
DIRETOR DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

Ele se cha ma Ma u ro Le i te To le do. Inte gra um ilus tre clã do
mu ni cí pio de Ba u ru. Com pa re ceu es pon ta ne a men te ao Mi nis té rio
Pú bli co e à Po lí cia Fe de ral. Pres tou de po i men tos ex plo si vos.

De la tou a far ra que a fa mí lia dele em pre en de numa ins ti tu i -
ção cha ma da ITE (Insti tu to To le do de Ensi no). A fu zar ca é pa tro ci -
na da pelo con tri bu in te, ou seja, você.
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A es co la foi fun da da em 1956. Ven de au las de di re i to. Fi gu ra 
nos ar qui vos do Mi nis té rio da Jus ti ça como “en ti da de de uti li da de
pú bli ca.” Para a Pre vi dên cia, é uma or ga ni za ção “fi lan tró pi ca”. Não
paga im pos tos. Em tro ca, de ve ria pri mar no aten di men to a alu nos
ca ren tes. Con ver teu-se, po rém, em usi na de ne gó ci os oblí quos.

Há sete me ses, gra ças ao ro te i ro ofe re ci do pelo tes te mu nho
de Ma u ro Le i te To le do, abriu-se uma in ves ti ga ção. De sen ca vou-se
nos sub ter râ ne os da es co la um fe i xe de des man dos. Aba i xo, la i vos
dos acha dos:

1) par te do di nhe i ro ar ran ca do dos alu nos na for ma de men-
sa li da des, ta xas de ma trí cu la e ves ti bu lar não che ga à con ta bi li da -
de da es co la. Toma ata lhos que con ver gem para um ca i xa dois. Só
en tre mar ço e de zem bro de 2000 des vi a ram-se R$771.793;

2) Ma u ro Le i te To le do, o Pe dro Col lor de Ba u ru, ma ne ja mu-
ni ção pe sa da. Re co lheu-a numa vida de ser vi ços pres ta dos à es-
co la. De po is das de nún ci as, foi le va do ao fre e zer pela fa mí lia.
Embo ra sem po der de ci só rio, ain da ocu pa o car go de se cre tá -
rio-geral da ins ti tu i ção. “Sou o va ga bun do mais bem re mu ne ra do
do país”, diz. Ele en tre gou às au to ri da des re la tó rio de au di to ria da
So te con ti Au di to res Inde pen den tes. Traz a aná li se das con tas da
fa cul da de de 1995 a 1997. Con ta bi li za “des vio de nu me rá ri os” de
R$10,067 mi lhões. Ano ta os no mes dos be ne fi ciá ri os. São to dos
To le do. Não es ca pa nem o de nun ci an te; 

3) a So te con ti fa re jou “eva são de re ce i ta”. Entre fe ve re i ro e
ju lho de 1997, eva po ra ram R$582.388. Eis a ano ta ção dos au di to -
res: “Fo mos in for ma dos (...) de que par te do va lor foi uti li za da para
a com pra de no tas fis ca is de pres ta ção de ser vi ços para co brir sa í -
das de ca i xa sem com pro va ção, cu jos ser vi ços ja ma is fo ram pres-
ta dos, e o res tan te foi con si de ra do como su pri men to de ca i xa pa ra -
le lo”;

4) o em bus te não al can ça ape nas as no tas de ser vi ço. Lo tes
de no tas fri as de for ne ci men to de ma te ri al tam bém apor tam nos li-
vros con tá be is da fa cul da de. Uma de las re gis tra a com pra de
R$3.360 em ci men to, no dia 3 de agos to de 2000, na fir ma Pa no ra -
ma Ma te ri a is de Cons tru ção, de São José do Rio Pre to. Con ta ta da
pelo re pór ter, a Pa no ra ma in for mou: não fez ne gó ci os com a fa cul -
da de dos To le do. Con fron ta da com a via do ta lo ná rio, a nota le va da
aos ar qui vos da es co la con fir ma sua vo ca ção gla ci al. O lo go ti po
não bate, a data de emis são é ou tra (24 de de zem bro de 1999), a
for ma de pre en chi men to é dis tin ta, o va lor é in fe ri or e o pro du to
ven di do não é ci men to. Pre en chi da em com pu ta dor, a nota ge la da
traz na la te ral di re i ta o nome de quem a im pri miu: Albert Grá fi ca
Ltda. A via do ta lo ná rio, re di gi da à mão, foi en co men da da à Gra-
fi-City Grá fi ca Ltda.;

5) ou tra nota in for ma que, no mes mo dia, 3 de agos to de
2000, ad qui riu-se R$1.543,50 em con cre to da fir ma Con cre band
Ltda., tam bém de São José do Rio Pre to. A nota traz o nú me ro
19.638. Na quin ta-feira, por vol ta das 16h, a úl ti ma nota emi ti da no
bal cão da Con cre band os ten ta va o nú me ro 15.510. O ta lo ná rio
con tém cin co vias de cada nota. O do cu men to da es co la faz men-
ção a seis vias. Um acin te; 

6) na cos da con ta bi li da de da es co la de Ba u ru fo ram ao lixo.
Ven de ram-se diá ri os de ca i xa e ou tros do cu men tos para uma fir ma
de re ci cla gem de pa pel. Da dos re la ti vos à su pos ta con ces são de
bol sas de es tu do a alu nos po bres em 1999 e 2000 fo ram inu ti li za -
dos;

7) im pe di da por lei de re ce ber sa lá ri os, a alta di re ção da fa-
cul da de em bol sa es ti pên di os sem pa ra le lo no mer ca do edu ca ci o -
nal. A paga mais ge ne ro sa alça a R$28 mil. A fra u de está do cu men -
ta da em pla ni lhas in di vi du a is. Cada To le do tem a sua. Há ain da um

pa pel ba ti za do de “Le van ta men to da Fo lha de Pa ga men to Fa mí lia
To le do”;

8) os prin ci pa is par ce i ros do bu tim são Ana Ma ria Le i te To le -
do, Ma ria de Lour des Le i te To le do, Edson Már cio To le do Mes qui ta
e Antô nio Eu frá sio de To le do Fi lho. Este úl ti mo be lis cou, em se tem -
bro de 2000, qua tro che ques de R$7.000. Re gis tra dos em ex tra tos
ban cá ri os, os sa ques não cons tam da con ta bi li da de ofi ci al. A prá ti -
ca é cor ri que i ra. Só de uma con ta (nú me ro 13-000313-7, agên cia
505 do Ba nes pa) dis si pa ram-se R$188,8 mil en tre ou tu bro e de-
zem bro de 2000;

9) há To le dos de quem não se exi ge nem a con tra pres ta ção
de ser vi ços. Em 1997, Ma ri na Gu i ma rães To le do re ce beu
R$48.590 sem der ra mar ne nhu ma gota de suor nos cor re do res da
es co la. Cláu dia Man sa ni Qu e da To le do e Flá vio Car va lho To le do
fo ram be ne fi ci a dos com R$23.867 em bo ra seus no mes não or nas -
sem a fo lha de sa lá ri os da ins ti tu i ção; 

10) os To le do re a li zam com a es co la inu si ta das tran sa ções
imo bi liá ri as. Um exem plo: Ma ria de Lour des Le i te To le do “com prou” 
do ITE, por R$68 mil, um apar ta men to de 260 m2 ava li a do no mer-
ca do imo bi liá rio de Ba u ru por até R$200 mil. Ain da não se en con -
trou ne nhum ves tí gi os do in gres so do di nhe i ro nas con tas da ins ti -
tu i ção.

Pro cu ra do, o To le do que atua como por ta-voz da es co la,
Antô nio Eu frá sio, in di cou o ad vo ga do Da má sio Evan ge lis ta de Je-
sus para fa lar em nome da ins ti tu i ção. O re pór ter dis cou cin co ve-
zes para Da má sio, sem su ces so.

Os nú me ros da ca ro chi nha pro du zi dos pela fa cul da de dos
To le do vêm sen do gos to sa men te di ge ri dos por Bra sí lia. O úl ti mo
cer ti fi ca do de fi lan tro pia que a ins ti tu i ção ob te ve na Pre vi dên cia é
de 28 de mar ço de 2000. Um pe di do de re no va ção até 2003 aguar-
da de ci são do Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al.

O Mi nis tro Ro ber to Brant (Pre vi dên cia), nun ca é de ma si a do
lem brar, en tre gou ao Pla nal to pro pos tas de de cre tos que so cor rem
fa cul da des e hos pi ta is fi lan tró pi cos com as con tas ca run cha das.
Dá-lhes três anos para se ajus tar. Gen te como os To le do, pe nho ra -
da men te, agra de ce.

NO PLANALTO
Fis cal rom pe o si lên cio e joga ga so li na à fo gue i ra da fi lan tro pia

JOSIAS DE SOUZA
DIRETOR DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

Va len do-se do ób vio como re cur so de ora tó ria, FHC dis se
que “há mu i tos po bres no Bra sil”. Re u ni do com seus mi nis tros, cri ti -
cou as pes so as que com ba tem a po bre za ape nas com “re tó ri ca”.
Pelo modo como Bra sí lia tra ta a emer gên cia so ci al, con clui-se: ou o
prín ci pe, as so ber ba do, não vê o que lhe vai sob o na riz, ou co man -
da um go ver no de cí ni cos.

A pou cos me tros do Pla nal to, na pas ta da Pre vi dên cia, sala
do CNAS (Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al), arde uma fo-
gue i ra de sus pe i tas. Sob as cha mas, boas in ten ções vi ram cin za.

Anos de des ca so e de con ver sa mole pro du zi ram uma rede
de mi li o ná ri os ne gó ci os pse u do fi lan tró pi cos. Emba la-os a isen ção
de im pos tos. As fra u des vão da gros se i ra ma qui a gem de ba lan ços
à co mer ci a li za ção de cer ti fi ca dos de fi lan tro pia no va re jo de ban-
cas de ad vo ca cia. De po i men to de um fis cal do INSS adi ci o nou ga-
so li na às la ba re das. Cha ma-se Ne li to de Je sus Ra mos Cam pos.
Mora em Cam pi nas. Con vo ca do, con fir mou ao Mi nis té rio Pú bli co
um lo gro re ve la do aqui no do min go pas sa do.

Pa re ce res téc ni cos fo ram ar ran ca dos de pro ces sos que tra-
mi tam no CNAS. Re co men da vam a cas sa ção do cer ti fi ca do fi lan -
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tró pi co de cer ca de 50 en ti da des que não hon ram a isen ção de tri-
bu tos com a con tra pres ta ção de ser vi ços so ci a is. Subs ti tu í ram-se
os pa péis por ou tros, que pre gam a re no va ção dos cer ti fi ca dos, afi-
nal ex pe di dos. Ne li to fa lou sob ju ra men to. Ou viu-o a pro cu ra do ra
Sil va na Mo cel lin, de Cam pi nas. Con tou que, ao fa re jar a fra u de, há
nove me ses, dis cou para Lu í za Ma ria Ro cha No gue i ra, co or de na -
do ra de Nor mas do CNAS. Ou viu dela uma fra se re ve la do ra:

“Não mexa com es ses pro ces sos, por que, na
ma i o ria, foram mo di fi ca dos os pa re ce res ou ex tra í dos
dos pro ces sos. E me xer com isso ago ra po de ria tra zer
trans tor nos.”

Afli to, Ne li to que i xou-se a Val dir Moy sés Si mão e Mar cos
Maia Jr., res pec ti va men te di re tor de Arre ca da ção e pro cu ra -
dor-geral do INSS. Con si de ra ram o fato “gra ve”. Mas “acha ram que
o mo men to não era con ve ni en te à apu ra ção das de nún ci as.”

Por su ges tão de Val dir Si mão, re di giu-se ofí cio en de re ça do 
à pre si dên cia do CNAS. Não faz men ção à fra u de. Ape nas lis ta
as en ti da des aco ber ta das e re qui si ta os pro ces sos. A idéia era
sub me tê-los ao cri vo de nova fis ca li za ção. Mas “ne nhu ma pro vi -
dên cia foi to ma da”, dis se Ne li to. Val dir Si mão não che gou a as si -
nar o ofí cio, que vi rou re che io de ga ve ta. Tem qua tro pá gi nas. E
de 16 de maio de 2001. Re la ci o na de pig me us fi lan tró pi cos como
a So ci e da de Cul tu ral e So ci al Anjos Cus tó di os, de Ma ri al va
(PA), a gi gan tes da be ne me rên cia como a PUC-SP (Fun da ção
São Pa u lo).

Ou vi do, Val dir dis se que o ofí cio foi re ti do por que des co -
briu-se que os pro ces sos não po de ri am sair do CNAS. Assim mes-
mo, de ci diu abrir fis ca li za ção em al gu mas das en ti da des. Qu a is?
Não se lem bra. “Te ria que ve ri fi car.”

Lu í za No gue i ra, a co or de na do ra de Nor mas do CNAS, de i -
xou o con se lho pou co de po is de re co men dar ao fis cal Ne li to que se
es qui vas se de “trans tor nos”. É con si de ra da um ar qui vo hu ma no de
se gre dos fi lan tró pi cos. Mu dou-se para Ube ra ba (MG).

Lo ca li za da, ela dis se que o tro ca-troca de pa péis foi sub me -
ti do ao ple ná rio do con se lho, que as sen tiu. A es per te za foi ur di da,
se gun do Lu í za, pe los pró pri os con se lhe i ros. Men ci o nou o nome de
Dora Síl via da Cu nha Bu e no. Pre mi a ram-se “cen te nas” de en ti da -
des. “Está tudo re gis tra do em atas”, afir mou.

De fato, há ras tros da mal fe i to ria numa ata de re u nião do
CNAS. Acon te ceu em 19 de ou tu bro de 1999, dois dias an tes da
emis são de cer ti fi ca dos em fa vor de en ti da des que os fis ca is jul ga -
vam mi ca das. A ata faz res so ar a voz da con se lhe i ra Ro sân ge la
Dias da Paz, que à épo ca re pre sen ta va no CNAS a ABONG (Asso-
ci a ção Bra si le i ra de Orga ni za ções Não-Governamentais). Ela con-
tou aos seus pa res que a Co mis são de Nor mas de ci di ra “re e xa mi -
nar” lo tes de pro ces sos an ti gos, en tre eles os de 82 en ti da des que
ru ma vam para a per da do cer ti fi ca do fi lan tró pi co. Hoje, Ro sân ge la
tra ba lha na Assem bléia Le gis la ti va de São Pa u lo. Na quin ta-feira,
in for mou-se que sa í ra em vi a gem.

O fis cal Ne li to en tre gou ao Mi nis té rio Pú bli co có pi as de pa-
re ce res se qües tra dos dos pro ces sos do CNAS. Re di giu al guns
pes so al men te. Ou tros fo ram es cri tos por dois co le gas: Antô nio
Furlan, de Pi ra ci ca ba, e Ana Cas ta nha, de Belo Ho ri zon te. Tra-
zia-os em dis que tes, re me ti dos à Po lí cia Fe de ral para re a li za ção
de pe rí cia.

A in ves ti ga ção é con du zi da pelo pro cu ra dor Jef fer son Apa-
re ci do Dias, de Ma rí lia. Age em com bi na ção com Gu i lher me
Schelb, pro cu ra dor de Bra sí lia. Os fis ca is Fur lan e Cas ta nha se rão
ou vi dos de po is do Car na val. Lu í za “Arqui vo” No gue i ra tam bém.

Dora Cu nha Bu e no, apon ta da como uma das men to ras da
fraude, fa lou ao re pór ter na quin ta-feira. Dis se que não lem bra
se to mou par te ou não do de ba te que re sul tou no su mi ço de pa-
re ce res.

Ela é uma ve te ra na da fi lan tro pia. Fre qüen ta o CNAS há
uma dé ca da, ora como ti tu lar, ora como su plen te. A au sên cia de re-
mu ne ra ção não es mo re ce-lhe o âni mo. Embo ra do ta da da prer ro -
ga ti va de re qui si tar di li gên ci as ao INSS, cos tu ma vi si tar pes so al -
men te en ti da des so bre as qua is emi te pa re ce res, nor mal men te fa-
vo rá ve is.

Irmã do De pu ta do Cu nha Bu e no (PPB – SP), Dora mora em
São Pa u lo. Man tém na ci da de um es cri tó rio de con sul to ria. Asses-
so ra, se gun do diz, em pre sas edu ca ci o na is. Nada, na tu ral men te, li-
ga do ao ramo fi lan tró pi co. O mau che i ro que exa la do CNAS re cla -
ma re a ção de FHC. Qu al quer uma. Nem que seja uma boca de
nojo. Deu-se, po rém, o se guin te: na mes ma quar ta-feira em que
dis cur sou para os mi nis tros, fez pu bli car no Diá rio Ofi ci al pro pos ta
de de cre to que con ce de per dão a uni ver si da des e hos pi ta is fi lan -
tró pi cos em de sa cor do com a le gis la ção. Dá-lhes ge ne ro sos três
anos para se ajus ta rem.

Au tor da pro pos ta, o Mi nis tro Ro ber to Brant (Pre vi dên cia)
dis se que já não a en dos sa. O tex to foi pu bli ca do “por en ga no”. Ha-
ve ria cor re ção. Até sex ta-feira, o Diá rio Ofi ci al não re gis trou o re-
pa ro.

O bra si le i ro que com pa re ce re gu lar men te aos gui chês de
Eve rar do Ma ci el fica ten ta do a au to pro cla mar-se ci da dão fi lan tró pi -
co, en tran do na fila da isen ção vi ta lí cia de tri bu tos.

NO PLANALTO

Fi lan tro pia Pri o ri za Sa ú de 

de Grã-Fino em São Pa u lo

Jo si as de Sou za

Di re tor da Su cur sal de Bra sí lia

Sete de abril de 1971. Antô nio Ermí rio de Mo ra es de ci di ra

doar par te do seu tem po ao hos pi tal Be ne fi cên cia Por tu gue sa. Pre-

si dia a sua pri me i ra re u nião de di re to ria. Como pro vi dên cia ina u gu -

ral, pro pu se ram-lhe a in ter rup ção do aten di men to à cli en te la po bre, 

en tão con fi na da às fi las do Inamps. Ermí rio pu lou da ca de i ra.

“Sou con trá rio à idéia”, dis se aos 24 pa res de ou vi dos sen ta -

dos à sua fren te. “Se é para tra ba lhar de gra ça, não vou tra ba lhar

para gen te rica. Se eu for voto ven ci do, é a pri me i ra e úl ti ma re u nião 

de di re to ria que pre si do.”

Lá se vão trin ta anos. O Inamps vi rou INSS. A mal ta foi en fur -

na da no SUS. E o dono do Gru po Vo to ran tim tor nou-se ges tor de

uma ex ce ção: en tre os três mais lus tro sos hos pi ta is pri va dos de

São Pa u lo (Albert Eins te in, Sí rio Li ba nês e Be ne fi cên cia), só a ins ti -

tu i ção di ri gi da por Ermí rio con fe re pri ma zia ao po bre.

Por ta do res de cer ti fi ca dos de fi lan tro pia emi ti dos pela Pre vi -

dên cia, os hos pi ta lões não pa gam im pos tos. Reza a lei que, em tro-

ca, 60% do aten di men to de ve ria ser fe i to pelo SUS.

Até a se ma na pas sa da, o Eins te in não era con ve ni a do ao

SUS. O Sí rio tem o con vê nio, mas con tam-se nos de dos os po bres

le va dos se ma nal men te aos seus le i tos. Os ges to res dos hos pi ta is
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ale gam: a) o Mi nis té rio da Sa ú de paga mal; b) se fran que a rem as

ma cas à ple be, irão à bre ca.

Têm ra zão quan to à pri me i ra ale ga ção. Ex-ministro da Sa ú -

de, Adib Ja te ne faz as con tas. A dis po ni bi li da de fi nan ce i ra anu al do

SUS é de cer ca de R$140 per ca pi ta, con tra uma mé dia de

R$1.000 por ca be ça no sis te ma pri va do (pla nos em pre sa ri a is, se-

gu ros de sa ú de etc). A se gun da jus ti fi ca ti va é, po rém, de sa fi a da

pela es cri tu ra ção da en ti da de to ca da por Ermí nio.

No mês pas sa do, a Be ne fi cên cia fa tu rou cer ca de R$21 mi-

lhões. Nada me nos que 63% dos pa ci en tes fo ram aten di dos pelo

SUS; ou tros 35% eram be ne fi ciá ri os de con vê ni os par ti cu la res; 2%

pa ga ram do pró prio bol so. Ou seja, o di nhe i ro gor do dos con vê ni os

e dos do en tes abo na dos co briu o bu ra co aber to pela ni nha ria pro-

pi ci a da pelo SUS.

Na se gun da-feira, Ermí rio com pa re ceu à pa les tra de um

ami go. Abor dou-o uma mu lher, ad mi nis tra do ra de hos pi tal no in te ri -

or de São Pa u lo. “O Má rio Ama to (ex-Fiesp)” diz que o se nhor só

con se gue aten der pelo SUS por que põe di nhe i ro do pró prio bol so

na Be ne fi cên cia", cu tu cou ela.

E Ermí rio: “Não é ver da de. So bre vi ve mos gra ças ao tra ba -

lho. Gas to 20, 25 ho ras por se ma na na Be ne fi cên cia. Lá não se

paga um fós fo ro sem a mi nha as si na tu ra. Co i sa de por tu guês. Mas

fun ci o na. Nos so prin cí pio é aten der à clas se ba i xa”.

Numa re u nião de di re to ria, Ermí rio pre sen ci ou uma cena

que aju da a ex pli car a aver são da nata ao SUS. Um di re tor con tou:

“Mi nha mãe in ter nou-se na Be ne fi cên cia. Foi bem tra ta da. Mas ha-

via um mu la to no quar to ao lado do dela”. Ermí nio pas sou-lhe uma

car ras pa na pú bli ca.

“Po bre tam bém é gen te.” O “mu la to” in gres sa ra no hos pi tal

mu ni do de con vê nio de sa ú de do Ban co do Bra sil.

Re no vá vel a cada três anos, os cer ti fi ca dos de fi lan tro pia do

Eins te in e do Sí rio ex pi ra ram. Ambos pe di ram a re va li da ção ao

CNAS (Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al), um co le gi a do

que pen de do or ga no gra ma da Pre vi dên cia. A as ses so ria téc ni ca

do con se lho re co men dou a re je i ção.

Os no mes dos hos pi ta lões in te gram, de res to, lis ta de 200 fi-

lan tró pi cas sob in ves ti ga ção da Re ce i ta. As vol tas com o ris co de

ter de com pa re cer aos gui chês do erá rio, os hos pi ta is ro gam aos

céus para que o STF lhes dê ra zão numa ação con tra a lei. A ca u sa

é pa tro ci na da pelo ad vo ga do Ives Gan dra Mar tins, em nome da

Con fe de ra ção Na ci o nal da Sa ú de.

Em tex to que apor tou no STF em ju lho de 99, Ives sus ten ta,

en tre ou tros ar gu men tos, que a “imu ni da de” tri bu tá ria é di re i to ad-

qui ri do dos hos pi ta is. Algo que a lei, edi ta da em de zem bro de 98,

não pode mo di fi car. Obte ve li mi nar a seu fa vor. O jul ga men to do

mé ri to está por vir.

O Sí rio guar da si lên cio. O Eins te in fler ta com a le tra da lei.

“Aos 60% de SUS é im pos sí vel che gar”, diz Cláu dio Lot ten berg,

pre si den te do hos pi tal. “Mas te mos ten ta do jun to ao go ver no (sic)

aten der aqui lo que seja pri o ri tá rio.”

Dono de fa tu ra men to anu al de R$300 mi lhões, o hos pi tal da

co mu ni da de ju da i ca diz lan çar 20% de sua re ce i ta numa ru bri ca re-

ser va da a “gra tu i da des”. O pro gra ma mais vis to so con tem pla o

aten di men to a 10 mil cri an ças ca ren tes da fa ve la pa u lis ta na de Pa-

ra i só po lis.

A pe di do da pre fe i tu ra pe tis ta de Mar ta Su plicy, re mu ne ra

cer ca de 180 agen tes co mu ni tá ri os lo ta dos num pro gra ma de as-

sis tên cia de sa ú de a ca ren tes. Pro me teu fi nan ci ar mais 300 pro fis -

si o na is a par tir de ja ne i ro de 2002.

Está na bica de im ple men tar con vê nio acer ta do com a pas ta

de José Ser ra. Pas sa rá a re a li zar men sal men te cer ca de 15 trans-

plan tes de fí ga do pelo SUS. Os pa ci en tes re ce be rão aten di men to

am bu la to ri al fora do hos pi tal, numa casa alu ga da na ave ni da Bra sil.

Se tudo cor rer como pla ne ja do, o Eins te in con ti nu a rá a lé-

guas da Be ne fi cên cia. Ali re a li zam-se por mês algo como 1.700 ci-

ne an gi o car di o gra fi as, 80% pelo SUS. Fa zem-se 700 ci rur gi as car-

día cas, 82% pelo SUS. Efe tu am-se trans plan tes va ri a dos. Dá-se

pri o ri da de ao SUS. ”Na Be ne fi cên cia não há lu gar para pro ble mas

sim ples como apen di ci te, he mor rói das e amíg da las“, van glo ria-se

Ermí rio.

A aná li se do pe di do de re no va ção do cer ti fi ca do de fi lan tro -

pia do Eins te in e do Sí rio ocor re rá nos pró xi mos dias. Mo bi li za rá os

18 con se lhe i ros que com põem o CNAS. Eis um de ba te que me re -

ce ria ser te le vi si o na do ao vivo.

NO PLANALTO

Fi lan tro pia Paga Avião e BMW

Jo si as de Sou za

Di re tor da Su cur sal de Bra sí lia

Aqui se pu bli cou, há duas se ma nas, o nome do re de mo i nho

que des ce a Espla na da rumo ao Pla nal to. Cha ma-se es cân da lo

das fi lan tró pi cas. Um es tu do da Re ce i ta co me ça a tra du zir a en-

cren ca em ci fras.

O fis co está var ren do a con ta bi li da de de cer ca de 200 fi lan -

tró pi cas. São as ma i o res do país. Se rão mo ni to ra das por pra zo in-

de ter mi na do. Cer ca de cem en ti da des já re ce be ram a vi si ta de fis-

ca is. O tra ba lho foi con clu í do em 40. Des co briu-se que o man to diá-

fa no da “ca ri da de” es con de uma rede de mu tre tas. Con ta bi li -

zam-se, por ora, R$420 mi lhões em au tu a ções. Esti ma-se que o

nú me ro ve nha a es ca lar a casa dos R$800 mi lhões.

Insti tu i ções de en si no sal tam da lis ta da Re ce i ta como pul-

gas do dor so de ca chor ro vi ra-lata. Em se gun do lu gar vêm os hos-

pi ta is “be ne fi cen tes”. No pa pel, não vi sam ao lu cro, be ne fi ci am os

po bres e não re mu ne ram di re to res. Só no pa pel.

A fi lan tro pia leva à cons ti tu i ção de pe que nos im pé ri os. Um

de les aten de pelo nome de Asso ci a ção de Ensi no de Ma rí lia. Man-

tém a Uni mar (Uni ver si da de de Ma rí lia), se di a da no mu ni cí pio que

lhe em pres ta o nome.

Está nas mãos de uma só fa mí lia. Seus só ci os são: Már cio

Mes qui ta Ser va, Re gi na Lú cia Ser va e Alva ro Cé sar Mes qui ta Ser-
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va. A Re ce i ta con clu iu que os Ser va, além de não ser vi rem à mal ta,

ser vi ram-se da imu ni da de tri bu tá ria para en cor par o pró prio pa tri -

mô nio. Eis al guns acha dos:

1) a uni ver si da de pa gou por ma te ri al usa do em duas fa zen -

das per ten cen tes a Már cio Ser va. Cus te ou a ma nu ten ção e a ga so -

li na de car ros do mes mo Már cio, de sua mu lher, Re gi na, e de sua fi-

lha Si na ra; 

2) des vi a ram-se re cur sos para a cons tru ção de três pré di os

de apar ta men to. As edi fi ca ções per ten cem à Ser va Empre en di -

men tos Imo bi liá ri os S/C Ltda., cu jos só ci os são Már cio Ser va e, de

novo, sua mu lher, Re gi na;

3) si mu la ram-se gas tos por meio de em pre sas-fantasmas e

de no tas fri as. Che ques da Uni mar apor ta ram nas con tas ban cá ri as 

de do le i ros; 

4) a Uni mar re a li zou com pras in com pa tí ve is com o per fil as-

sis ten ci al de seus es ta tu tos. Adqui ri ram-se dois aviões: um Be ech

Air craft, ava li a do em U$300 mil, e um Cess na, mo de lo Ci ta ti on, es-

ti ma do em U$10,8 mi lhões. Impor tou-se dos EUA um au to mó vel

BMW or ça do em U$80 mil.

Ao lon go de qua tro anos, a con ta bi li da de ca run cha da me re -

ceu in con di ci o nal apro va ção do CNAS (Con se lho Na ci o nal de

Assis tên cia So ci al), o ór gão da Pre vi dên cia que brin da as en ti da -

des com o cer ti fi ca do de fi lan tro pia.

Em 1999, gra ças à ação do Mi nis té rio Pú bli co, o con se lho se-

guiu um ro te i ro que se re pe te com fre quên cia. Fez por pres são o que

de i xa ra de fa zer por obri ga ção. Cas sou o cer ti fi ca do que man ti nha a

Uni mar lon ge do gui chê de tri bu tos. A en ti da de re cor reu ao mi nis tro

da Pre vi dên cia de en tão, Wal deck Orné las, que se ne gou a re va li dar

o cer ti fi ca do. Bra va, a Uni mar não se ren de. Em re cur so ao Con se lho 

de Con tri bu in tes, úl ti ma ins tân cia no âm bi to da Re ce i ta, ten ta se li-

vrar das au túa ções. Pro cu ra do, Már cio Ser va ca lou-se.

Fun ci o na em Pre si den te Pru den te (SP) ou tro exem plo de

im pru dên cia fis cal eri gi do à som bra da pse u do be ne me rên cia. Cha-

ma-se Asso ci a ção Pru den ti na de Edu ca ção e Cul tu ra. É man te ne -

do ra da Uno es te (Uni ver si da de do Oes te Pa u lis ta). Per ten ce à fa-

mí lia Lima. Seu prin ci pal ex po en te, Agri pi no Lima, de i xou a di re ção

da uni ver si da de para exer cer o man da to de pre fe i to da ci da de. Seu

fi lho, Pa u lo Lima, as su miu a re i to ria, que acu mu la com um man da to 

de de pu ta do fe de ral pelo PMDB de São Pa u lo.

A Uno es te tam bém emer ge das apu ra ções da Re ce i ta como

uma ren do sa usi na de dis tri bu i ção de pa tri mô nio tra ves ti da de fi lan -

tró pi ca. Sua con ta bi li da de ca mu fla no tas fri as, gas tos com vi a gens

tu rís ti cas de di re to res, pa ga men tos a pes so as não iden ti fi ca das e a

em pre sas-fantasmas.

Iden ti fi ca ram-se in dí ci os de uti li za ção da uni ver si da de como

“ins tru men to de fi nan ci a men to de cam pa nhas e pro mo ções po lí ti -

cas”. A ex pres são cons ta de ação mo vi da pelo Mi nis té rio Pú bli co

em no vem bro do ano pas sa do. Atu a li za das mo ne ta ri a men te, as

au tu a ções da Re ce i ta so mam cer ca de R$140 mi lhões.

Pa u lo Lima tem o há bi to de se des lo car de Pre si den te Pru-

den te para Bra sí lia a bor do de uma ile ga li da de: uma ae ro na ve King

Air ad qui ri da pela Uno es te à cus ta da isen ção tri bu tá ria. Após anos

de ma ma ta, o cer ti fi ca do de fi lan tro pia da en ti da de foi cas sa do pelo

CNAS em agos to pas sa do. Hou ve re cur so, pen den te de jul ga men -

to.

Ma no el da Sil va Fi lho, ad vo ga do da Uno es te, diz que tudo

não pas sa de equí vo co da Re ce i ta. “Esta mos nos de fen den do. Não

há nada de fi ni do. Não re mu ne ra mos di re to res e não dis tri bu i mos

pa tri mô nio. Gas ta mos em fi lan tro pia R$1,2 mi lhão por mês.”

Há no Pla nal to dois de cre tos es pe ran do pela as si na tu ra de

FHC. Re di giu-os o mi nis tro Ro ber to Brant. Per doa uni ver si da des e

hos pi ta is fllan tró pi cos em si tu a ção ir re gu lar. Dá-lhes pra zo de três

anos para que se acer tem. Re co men da-se ao so be ra no que con te

até mil an tes de re me ter os de cre tos ao “Diá rio Ofi ci al”.

Fi lan tro pia da Vi ú va Ban ca Esco la

 da Vi zi nhan ça Chi que de FHC

Jo si as de Sou za

Di re tor da Su cur sal de Bra sí lia

A FAAP (Fun da ção Arman do Álva res Pen te a do) fica a uma

es ti ra da de per nas do apar ta men to de FHC em São Pa u lo. Co i sa

de dez mi nu tos, a pas sos las sos. Ali fun ci o na, sob pé-direito ge ne -

ro so, uma tra di ci o nal es co la pri va da pa u lis ta na. Mi nis tra cur sos va-

ri a dos: de ar tes a en ge nha ria.

A ins ti tu i ção aten de a uma cli en te la bem pos ta. Gen te com

bol so para pa gar men sa li da des de até R$1.160. O nome do ba ir ro

em que está as sen ta da é opor tu no: Hi gi e nó po lis. Evo ca a idéia de

as se io, de sa lu bri da de. Ba ti za ram-no as sim, em tem pos idos, para

es ta be le cer um con tras te com ba ir ros da pe ri fe ria, onde gras sa -

vam, em meio à imun dí cie, mo lés ti as como va río la e fe bre ama re la.

Vis ta do ân gu lo dos seus es ta tu tos, a Faap é uma or ga ni za -

ção sem fins lu cra ti vos. Obser va da a par tir dos ba lan ços, é uma

em pre sa ren ta bi lís si ma. Fa tu ra algo como R$80 mi lhões por ano.

Re mu ne ra bem os seus pro fes so res. Ga ba-se de ofe re cer o que há

de mais mo der no em equi pa men tos. Ini ci ou o ano às vol tas com um

su pe rá vit de R$18 mi lhões, ob ti do no exer cí cio de 2000. Apli ca as

so bras em ações, ouro e fun dos de in ves ti men to.

Esse por tan to do mun do dos ne gó ci os edu ca ci o na is não

paga im pos tos. Gra ças a um do cu men to da Pre vi dên cia, ape li da do

pela bu ro cra cia de CEBAS (Cer ti fi ca do de Enti da de Be ne fi cen te de

Assis tên cia So ci al), a Faap de i xa de re co lher aos co fres pú bli cos

cer ca de R$12 mi lhões por ano. Em tro ca, de ve ria pres tar as sis tên -

cia à mal ta. De ve ria, mas... A mi sé ria só en tra na Faap em fic ção.

Assim mes mo de raro em raro, quan do o en re do de al gu ma peça

en ce na da no con for tá vel te a tro da es co la - 420 lu ga res - pede a

pre sen ça de per so na gem po bre no pal co. Man da a lei que fi lan tró -

pi cas como a Faap in vis tam em ca ri da de pelo me nos 20% de sua

re ce i ta. Uma for ma de se guir a re gra se ria a con ces são de bol sas

de es tu do à ralé. Há na es co la 8.000 uni ver si tá ri os. Pelo me nos

1.600 de ve ri am ser bol sis tas ca ren tes.

Em vi si ta aos li vros con tá be is da Faap, o INSS cons ta tou

que a es co la des ti na à fi lan tro pia não 20%, mas des pre zí ve is
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1,16% da re ce i ta. “A lei está me pe din do para en gar ra far um raio de

sol”, diz Amé ri co Fi al di ni Jr., di re tor te sou re i ro da Faap. “O ca ren te

de fi ni do em lei R$300 de ren da fa mi li ar men sal  in fe liz men te não

che ga ao ter ce i ro grau. Qual a uni ver si da de do País que aten de a

des ca mi sa dos?”.

A Faap si mu la res pe i to à le gis la ção in je tan do na con ta de

“gra tu i da des” uma obri ga ção tra ba lhis ta a con ces são de bol sas a

fun ci o ná ri os e a seus pa ren tes e uma es per te za - su pos to des con -

to ge ne ra li za do a to dos os alu nos, mes mo os mais en di nhe i ra dos.

Che ga-se, en tão, ao se guin te dis pa ra te: o mes mo go ver no

que, de pi res na mão, con vi ve com gre ves em uni ver si da des pú bli -

cas e pos tos do INSS pa tro ci na, com o be ne plá ci to da Pre vi dên cia,

es co la que ser ve à vi zi nhan ça abas ta da de FHC.

Cer to es ta va o so be ra no quan do dis se que “o Bra sil não é

um país sub de sen vol vi do, é um pais in jus to”. O di a bo é que o au tor

da fra se, per to de con clu ir o se gun do man da to, não move um dedo

para por fim à in dús tria na ci o nal da fi lan tro pia, cuja ma triz fun ci o na

numa sala da Pre vi dên cia.

É a sala que abri ga o CNAS (Con se lho Na ci o nal de Assis-

tên cia So ci al). Inte gram-no 18 con se lhe i ros, en tre re pre sen tan tes

do Esta do e da so ci e da de. São eles que ou tor gam às en ti da des o

tí tu lo de “fi lan tró pi ca”, re no vá vel a cada três anos. Há co i sa de um

mês, a Faap re no vou o seu cer ti fi ca do.

A aná li se do pro ces so não teve a me re ci da pu bli ci da de. Re-

la tou-o a con se lhe i ra Dora Sil via Cu nha Bu e no, que re pre sen ta no

con se lho a Fe de ra ção Bra si le i ra das Asso ci a ções Cris tãs de Mo-

ços. Com o apo io dos de ma is con se lhe i ros, Dora man dou ao ar qui -

vo au di to ria do INSS que re co men da va a cas sa ção do cer ti fi ca do

da Faap.

Afo ra a au sên cia de dis pên di os so ci a is, os fis ca is pes ca -

ram na es cri tu ra ção da en ti da de ex cen tri ci da des in com pa tí ve is

com a fa cha da hu ma ni tá ria. Pro i bi dos por lei de re ce ber re mu ne -

ra ção, os di ri gen tes da Faap dis põem de car tões de cré di to pa gos

pela es co la.

É re mu ne ra ção dis far ça da, acu sa o INSS. Com pra -

ram-se jói as e te ci dos sin té ti cos, ca i xas de cha ru to e de cham-

pa nhe. A nota da be bi da in for ma va no ver so: des ti na da a uso da

di re to ria.

O di re tor te sou re i ro da Faap ex pli ca que os car tões de cré di -

to são uti li za dos pe los di re to res quan do a ser vi ço da es co la. Algo

que não res tou com pro va do na fis ca li za ção. As jói as te ri am sido

pre sen te a das a pa les tran tes es tran ge i ras. O cham pa nhe e os cha-

ru tos fo ram atra ti vos de fes tas ofe re ci das a per so na li da des.

Se pa ras se de se ser vir do di nhe i ro alhe io, ob ti do à cus ta da

isen ção fis cal ile gí ti ma, a Faap po de ria con ver ter-se em bufê, com

di re i to a ca vi ar no menu, e nin guém te ria nada com isso. Mas, de

fato, es pan ta que en ti da de dita be ne fi cen te e de as sis tên cia so ci al

dê-se a tais des fru tes. Amé ri co Fi al di ni Jr., que além de di re tor te-

sou re i ro da Faap é ad vo ga do mi li tan te, or gu lha-se da trans pa rên -

cia de sua con ta bi li da de: “É sa bi do que mu i tas ins ti tu i ções fa zem

algo para in glês ver. (...) Se al guém me diz que não cum pri mos exa-

ta men te a lei, digo que fa ze mos o mais pró xi mo dis so. Pre fi ro isso a

fa zer fa ju ta gem que trans for me a fun da ção em algo de so nes to”.

Ho nes ti da de por apro xi ma ção, eis a fi lo so fia que nor te ia a ação da

Faap.

Des co ber tos 47 Esque le tos 

no Armá rio do Con se lho de Fi lan tro pia

Jo si as de Sou za

Di re tor da Su cur sal de Bra sí lia

Em Bra sí lia, a di fe ren ça en tre o le gal e a fra u de é a qua li da -

de da des cul pa na hora do fla gran te. O cul pa do é um ino cen te que

ain da não en con trou a des cul pa cer ta. Para o fato que será re la ta do 

aba i xo, não se ob te ve ne nhum pre tex to ra zoá vel. Não o so cor re,

por ora, nem o be ne fí cio da dú vi da.

O ce ná rio é, de novo, o CNAS (Con se lho Na ci o nal de Assis-

tên cia So ci al). Engan cha do ao or ga no gra ma da Pre vi dên cia, o ór-

gão de ve ria com por tar-se como xe ri fe da fi lan tro pia. Apro xi ma-se,

é ver da de, da de le ga cia. Mas como caso de po lí cia.

O lo gro de que se fa la rá pro du ziu pelo me nos 47 es que le tos

ad mi nis tra ti vos. Fo ram ao ar má rio em 1999, sob FHC. Como ca bi -

de não é lu gar de car ca ça, os os sos co me ça ram a ran ger. Quem

se gue os ru í dos des co bre o se guin te:

1) 13 de maio de 1999: o Diá rio Ofi ci al pu bli cou a “re so lu -

ção 115" do CNAS. Assi na-a Gil son Assis Day rell, fun ci o ná rio do

Mi nis té rio do Tra ba lho que pre si dia o con se lho. Inde fe ri ram-se pe-

di dos de cer ti fi ca do de fi lan tro pia de 55 en ti da des;

2) no ata ca do da lis ta, mis tu ram-se pig me us fi lan tró pi cos

como a So ci e da de Cul tu ral e So ci al Anjos Cus tó di os, de Ma ri al va

(PR), e gi gan tes da be ne me rên cia do por te da PUC-SP (Fun da ção

São Pa u lo). Fo ram ao ca da fal so por que a ca ri da de que di zem pra ti -

car é ín fa ma per to da isen ção tri bu tá ria de que des fru tam. Os óbo-

los não che gam ao per cen tu al mí ni mo exi gi do pela le gis la ção: 20%

da re ce i ta;

3) abriu-se pra zo para pe di dos de re con si de ra ção. As en ti -

da des re cor re ram. Esca ni nhos con ges ti o na dos, o en tão se cre tá -

rio-executivo do CNAS, Mar cos Maia Jr., pe diu so cor ro. Três fis ca is

da Pre vi dên cia fo ram des ta ca dos para ana li sar os re cur sos: Ne li to

de Je sus Ra mos Cam pos, de Cam pi nas, Ana Cas ta nha, de Belo

Ho ri zon te e Antô nio Fur lan, de Pi ra ci ca ba;

4) 18 de ju nho de 1999: os fis ca is ba te ram o mar te lo. Re co -

men da ram o in de fe ri men to de mais de 40 re cur sos. Pro du zi ram um

re la tó rio para cada en ti da de. Fo ram ane xa dos aos res pec ti vos pro-

ces sos com as as si na tu ras do pró prio Mar cos Maia e de ou tros

dois fun ci o ná ri os do CNAS: Lu i za Ma ria Ro cha No gue i ra, co or de -

na do ra de nor mas, e José Ra nié re Cle men te Bra ga, ana lis ta de

pro ces sos;

5) 18 de ou tu bro de 1999: sú bi to, os re la tó ri os dos fis ca is

eva po ra ram dos pro ces sos. Fo ram subs ti tu í dos por aná li ses que

pro pug na vam o opos to, ou seja, a re no va ção dos cer ti fi ca dos filan-

tró pi cos. No me a do pro cu ra dor-geral do INSS, Mar cos Maia de i xa ra

o CNAS no mês an te ri or. Ou tro de ta lhe fa ci li tou a manobra: como os
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tex tos dos fis ca is eram as úl ti mas pe ças do pro ces so, foi pos sí -

vel subs ti tui-los sem al te rar a nu me ra ção de pá gi nas;

6) os no vos re la tó ri os es tam pam as mes mas ru bri cas de Lu-

i za No gue i ra, a co or de na do ra de nor mas, e de José Ra nié re, o

ana lis ta de pro ces sos. No lu gar da as si na tu ra de Mar cos Maia en-

trou a de uma fre i ra, a irmã Ma ria Te re za Di niz, que as su mi ra a che-

fia da Co mis são de Nor mas. Ela é con se lhe i ra do CNAS. Ocu pa

vaga re ser va da à sa cros san ta CNBB;

7) 21 de ou tu bro de 1999: das 55 en ti da des re pro va das na

“re so lu ção 115", nada me nos que 47 al can ça ram a ven tu ra da re-

mis são. Obti ve ram cer ti fi ca dos fi lan tró pi cos vá li dos até 31 de de-

zem bro de 2000. Assi na-os Mar co Au ré lio San tul lo, que su ce deu

Gil son Day rell na pre si dên cia do CNAS. Estão na bica de ser re no -

va dos até 2003;

8) des de de zem bro, o re pór ter bus ca ex pli ca ção para o inex-

pli cá vel. Ou vi dos, Gil son Day rell e Mar co San tul lo afir mam que

des co nhe cem a es per te za da tro ca de pa re ce res. O atu al pre si den -

te do CNAS, Antô nio Bri to, que ocu pa va a vi ce-presidência à épo ca 

da fra u de, tam bém ale ga des co nhe ci men to. A ma dre Ma ria Te re za, 

que apôs a pró pria as si na tu ra aos pa péis ca í dos do céu, de nada

se lem bra. Mar cos Maia con fir ma ter-se ser vi do da aju da dos fis ca -

is do INSS. “Mas saí de lá há mais de dois anos e não sei o que se

pas sou”.

9) os fis ca is Ne li to de Je sus, Ana Cas ta nha e Antô nio Fur lan 

guar dam em dis que tes a gros sa ma i o ria dos re la tó ri os que fo ram

ao lixo. Por ra zões fun ci o na is, ne gam-se a co men tar o as sun to. Só

que bra rão o si lên cio, a essa al tu ra en sur de ce dor, se con vo ca dos

ofi ci al men te. Os tex tos en con tram-se ar ma ze na dos tam bém em

dis que te que pe ram bu la por Bra sí lia;

10) Lu i za No gue i ra, a co or de na do ra que as si nou tan to os

pa re ce res se qües tra dos quan to os do cu men tos pa ra que dis tas, foi

afas ta da do CNAS há oito me ses. Lo ca li za da em Ube ra ba (MG),

con tou: a) o tro ca-troca de pa péis foi ur di do na Co mis são de Nor-

mas; b) de po is, foi ao ple ná rio do con se lho, que deu o ok; b) cha-

ma-se Dora Síl via da Cu nha Bu e no a ins pi ra do ra da es per te za. Ela

é con se lhe i ra do CNAS há uma dé ca da. Entre quar ta e sex ta-feira,

o re pór ter dis cou nove ve zes para o ce lu lar e para a casa de Dora.

De i xou re ca dos. Não ob te ve res pos ta; c) “Está tudo re gis tra do em

atas”, afir ma Lu i za;

11) há mais e pior: Lu i za diz que a as tú cia não pre mi ou ape-

nas en ti da des da “re so lu ção 115", mas ”cen te nas" de ou tras. Con ta 

que, na vi ra da do pri me i ro para o se gun do man da to de FHC, a at-

mos fe ra ele i to ral en ges sou o CNAS: “To dos os pro ces sos [...” que

es ta vam com pro pos ta de in de fe ri men to fo ram ar qui va dos du ran te

mais de um ano, sem de ci são. Mi lha res, cen te nas, não me lem bro.

Aí os in te res sa dos co me ça ram a li gar, vi nham de pu ta dos. [...".

Você não tem mais o que di zer, já pas sou o tem po da aná li se. [..."

Eles co me ça ram a cri ar em cima do con se lho um in cha ço de de-

man das de po lí ti cos, dis so, da qui lo, da que le ou tro. Daí (os pro ces -

sos) vol ta ram à re a ná li se";

12) que po lí ti cos pres si o na ram o CNAS?, quis sa ber o re-

pór ter. E Lu i za:

“Toda en ti da de vai atrás de um po lí ti co de sua re gião. [...” Os

po lí ti cos, os seus as ses so res es tão sem pre lá no con se lho. A aná li -

se tem com po nen tes téc ni cos e po lí ti cos. [..." Na ins tân cia do mi nis -

tro, mu i tas ve zes, a de ci são é po lí ti ca [..."".

Re co men da-se a FHC o des per dí cio de um naco de tem po

com o CNAS. Tra va-se ali uma guer ra no es cu ro en tre sol da dos mal

tre i na dos e ge ne ra is mal-intencionados. Em am bi en te as sim, quem

não ati ra aca ba aco lhen do bala per di da.

NO PLANALTO

Co nhe ça o Sen sa ci o nal Mi la gre da

Mul ti pli ca ção Fi lan tró pi ca

Jo si as de Sou za

Di re tor da Su cur sal de Bra sí lia

A San ta Casa de Mi se ri cór dia de Ba u ru co meu na Pre vi dên -

cia o pão que Bel ze bu es ma gou. Pe diu a re no va ção de um cer ti fi ca -

do de fi lan tro pia. Dis se ram-lhe não três ve zes. Ale gou-se que in-

ves tia em ca ri da de 4,67% de seu fa tu ra men to, con tra os 20% exi gi -

dos pelo go ver no.

A San ta Casa foi ao mer ca do de fa ci li da des de Bra sí lia. Pin-

gou dí zi mo de R$141 mil. So bre ve io en tão o mi la gre. Os 4,67% vi-

ra ram 100% de gra tu i da des. E ope rou-se a gra ça da con ces são do

cer ti fi ca do. Por trás do mi la gre es con de-se o san to Fe li pe Iná cio

Zan chet Ma ga lhães, 28, ad vo ga do. Du ran te qua tro anos, ser viu à

con sul to ria ju rí di ca da Pre vi dên cia. Ga nha va a vida re di gin do pa re -

ce res do go ver no, mu i tos de les so bre fi lan tró pi cas.

Em 2000, Zan chet tro cou sala chin frim na Espla na da e sa lá -

rio de R$1.300 por es cri tó rio ele gan te no co ra ção de Bra sí lia e ho-

no rá ri os que fre quen tam a casa do mi lhão. Ven de ad vo ca cia tri bu -

tá ria. Tem apre ço pelo fi lão fi lan tró pi co.

Numa úni ca ca u sa, ame a lhou mais do que ga nha ra em

1.460 dias de ser vi ço pú bli co. Não lhe pesa a cons ciên cia. ”Se di re -

to res do BC po dem ir para ban cos pri va dos, se mi nis tros dos tri bu -

na is po dem ad vo gar de po is de apo sen ta dos, por que eu não pos-

so?“

O caso do en con tro de Zan chet com a San ta Casa de Ba u ru

re for ça a im pres são de que o ne gó cio da fi lan tro pia é algo as sim

como uma luta de boxe em que o con tri bu in te en tra com a cara.

Fun da da em 1911, a San ta Casa teve as ins ta la ções hos pi -

ta la res ex pro pri a das em 1976. Hoje, fa bri ca e ven de re mé di os.

Toca um la bo ra tó rio cha ma do San ti sa. Diz que a ca ri da de sem pre

sor veu mais de 20% de sua re ce i ta. Sus ten ta no Ju di ciá rio, de res-

to, a tese de que o tí tu lo de fi lan tró pi ca é um ”di re i to ad qui ri do“.

A fa cha da so ci al as se gu ra-lhe um di fe ren ci al de mer ca do: a

isen ção de im pos tos. Pe diu em 1993 a re no va ção do cer ti fi ca do de

fi lan tro pia. O pro ces so va gue ou sete anos pela bu ro cra cia. Foi

quan do Bra sí lia con clu iu que a ca ri da de con su mia es cas sos 4,76%

da re ce i ta da en ti da de. O CNAS (Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia 
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So ci al) ne gou-se a re no var o cer ti fi ca do. Hou ve re cur so, in de fe ri do.

Novo re cur so, des sa vez ao en tão mi nis tro Wal deck Orné las. Em

maio de 2000, Orné las dis se o ter ce i ro não. Pa re cia de fi ni ti vo,

mas...

Infor ma da pre vi a men te so bre a po si ção de Orné las, a San ta 

Casa le va ra ao CNAS, em maio de 1999, um se gun do pe di do de re-

no va ção de cer ti fi ca do fi lan tró pi co. Argu men tou que todo o lu cro da

ven da de re mé di os era apli ca do em ca ri da de. Logo, os cus tos in-

dus tri a is de vem ser com pu ta dos como gas tos in di re tos em be ne -

me rên cia.

Em 30 de no vem bro de 99, cin co me ses an tes que o ”não“

de Omé las fos se le va do ao Diá rio Ofi ci al, o CNAS emi tiu pa re cer

sur pre en den te, ane xa do ao pro ces so re la ti vo ao se gun do pe di do

de cer ti fi ca do da San ta Casa. O do cu men to ano ta que a en ti da de

gas ta não 4,76%, mas 100% da re ce i ta em fi lan tro pia.

A des pe i to do en ca mi nha men to fa vo rá vel, o se gun do pe di do 

de cer ti fi ca do foi ao fre e zer. Afli tos, os ges to res da San ta Casa ba-

te ram à por ta de Zan chet. Por uma des sas inex pli cá ve is co in ci dên -

ci as, o ad vo ga do emi ti ra, como con sul tor da Pre vi dên cia, pa re cer

que veio mes mo a ca lhar.

Zan chet re co men da ra a re no va ção do cer ti fi ca do de fi lan tro -

pia de uma usi na de açú car, sob o con ve ni en te ar gu men to de que

todo o re sul ta do da ati vi da de co mer ci al era re ver ti do para a fi lan tro -

pia. Cha ma-se Si nhá Jun que i ra a usi na be ne fi ci a da. A mes ma que,

con for me re ve la do aqui dias atrás, pa gou R$800 mil ao ad vo ga do

Pa u lo Ro ber to Mo glia Thomp son Flo res para acer tar-lhe a vida fi-

lan tró pi ca nos mi nis té ri os da Jus ti ça e da Pre vi dên cia.

Em 22 de se tem bro de 2000, es cas sos 20 dias de po is de fir-

mar con tra to com Zan chet, a San ta Casa ar ran cou do CNAS o so-

nha do cer ti fi ca do fi lan tró pi co. Tem va li da de até 2003. O ”não“ do

mi nis tro foi ao lixo. A San ta Casa pa gou a Zan chet R$120 mil (R$50

mil adi an ta dos e 70 mil de po is da emis são do cer ti fi ca do). Deu mais

R$21 mil a um ad mi nis tra dor de em pre sas, Cé sar Au gus to Ti bé rio,

e a um con ta dor, Edu ar do Ta deu Oli ve i ra. Tudo so ma do, che ga-se

a R$141 mil. Zan chet, o ad mi nis tra dor e o con ta dor são co la bo ra -

do res fan tas mas. Nos con tra tos fir ma dos com a San ta Casa, fi ze -

ram cons tar cláu su las de ano ni ma to. ”Tra ba lhei com da dos de ba-

lan ço. Não sei se são re a is. Eu dis se: vo cês as si nam. Se der pro ble -

ma, a res pon sa bi li da de cri mi nal por fal si da de ide o ló gi ca é do pre si -

den te e do con ta dor da en ti da de“, não mi nha“, jus ti fi ca-se o ad vo -

ga do.

A San ta Casa diz ter fe i to os pa ga men tos ”com che ques no-

mi na is, de vi da men te con ta bi li za dos“. Pre va le cen do o en ten di men -

to de que 100% de suas des pe sas são fi lan tró pi cas, fica es ta be le ci -

do que os ho no rá ri os são ca ri ta ti vos.

Zan chet tem pac to com o êxi to. Com pro me teu-se con tra tu -

al men te a de vol ver os R$50 mil re ce bi dos de en tra da em caso de

in su ces so. ”Isso cons ta de to dos os meus con tra tos“, diz.

O ad vo ga do não se vexa de co lher na ati vi da de pri va da fru-

tos da se me a du ra fe i ta como con sul tor pú bli co. É uma es pé cie de

FHC às aves sas. Não es que ce o que es cre veu. ”Mu dei de lado,

mas não mu dei de po si ção. As de fe sas que faço hoje são co e ren tes 

com meus pa re ce res no go ver no".

A tese que con sa grou no caso Si nhá Jun que i ra, apro ve i ta da

pela San ta Casa de Ba u ru, ”pode não ser jus ta“, re co nhe ce Zan chet.

”Mas é le gal.“ Ele acres cen ta: ”Fi lo so fi ca men te, sou con tra. Mas a lei é

fa lha. Hoje, meu tra ba lho é jus ta men te bus car as fa lhas na lei“.

A ven tu ra pro fis si o nal de Zan chet é o in for tú nio do Erá rio: ”O

CNAS é uma ba gun ça. Não há como o ad vo ga do per der uma ca u sa.

Tudo é fe i to er ra do“, lou va.

A co i sa co me ça a fi car mo nó to na. São tan tos os ca sos de

de pra va ção fi lan tró pi ca que con tri bu in te logo sen ti rá uma cer ta

nos tal gia de tem pos em que as pes so as eram mais pu ras. Como

em So do ma e Go mor ra, por exem plo.

NO PLANALTO

Com pa nhia de Je sus é Re pro va da na Fi lan tro pia

Jo si as de Sou za

Di re tor da Su cur sal de Bra sí lia

Os je su í tas apor ta ram no Bra sil em 1549, pou co de po is de

Ca bral. Co me ça ram ca te qui zan do ín di os. Hoje, ven dem en si no e

seus de ri va ti vos a uma vas ta cli en te la bem-posta. Têm es co las es-

pa lha das por vá ri os Esta dos.

Di vi dem o país em re giões. Numa de las, que cha mam de re-

gião cen tro-leste, en con tra-se as sen ta da a SEAS (So ci e da de de

Edu ca ção e Assis tên cia So ci al). Fre quen ta a lis ta das 200 ma i o res

fi lan tró pi cas do país.

A SEAS tem sede em Belo Ho ri zon te. Espar ra ma-se por

Juiz de Fora, São Pa u lo, Go iâ nia e Bra sí lia. Ao todo, são oito uni da -

des. To das ge ri das por pa dres je su í tas.

Esti ma-se que seu fa tu ra men to anu al pas se dos R$40 mi-

lhões. Mero re ga to a com por a cor re de i ra que faz gi rar o mo i nho fi-

nan ce i ro da Com pa nhia de Je sus. O gros so do di nhe i ro é ob ti do no

ramo de es co las pri va das e no co mér cio de li vros.

Por ta do ra de cer ti fi ca do de fi lan tro pia da Pre vi dên cia e de

cer ti dão de uti li da de pú bli ca da Jus ti ça, a SEAS, as sim como o res-

tan te da gran de rede ca tó li ca de en si no (1.412 es co las e 34 uni ver -

si da des em todo país), não paga im pos tos. Em tro ca, de ve ria des ti -

nar pelo me nos 20% de sua re ce i ta a pro gra mas que lan ças sem

bói as aos náu fra gos so ci a is. De ve ria, mas...

Fis ca is da Re ce i ta e do INSS fi ze ram in cur sões pela con ta -

bi li da de da SEAS. Cons ta ta ram que a be ne me rên cia pra ti ca da é

ín fu na per to do be ne fí cio tri bu tá rio usu fru í do: os ci la, con for me do-

cu men tos ofi ci a is, en tre 3,2% e 8,6% da re ce i ta. Um des pa u té rio.

Em re pre sen ta ções en de re ça das ao CNAS (Con se lho Fi-

lan tró pi co da Pre vi dên cia), o fis co e o INSS pe di ram a cas sa ção do

cer ti fi ca do que man tém os je su í tas lon ge dos gui chês do Erá rio.

Se ria ló gi co que, mu ni da de da dos co le ci o na dos por seus pró pri os

fis ca is, a re pre sen ta ção go ver nis ta no con se lho (nove mem bros,

de um to tal de 18) agis se de modo co or de na do, em de fe sa dos co-

fres pú bli cos.
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Em Bra sí lia, po rém, mu i tas ve zes a ló gi ca tem cara de ló gi -

ca, tem ca u da de Ló gi ca, mas muge como ab sur do. Qu an do a

SEAS já se en ca mi nha va para o ca da fal so, foi so cor ri da por al-

guém cre den ci a do a atu ar como in qui si dor.

Cha ma-se Gil son Assis Day rell. Re pre sen ta no CNAS o Mi-

nis té rio do Tra ba lho. No ta bi li za-se pela in dul gên cia no tra to com

en ti da des li ga das à Igre ja. Pe diu para ver o pro ces so. Sa iu-se com

um re la tó rio inu si ta do: man da às fa vas o tra ba lho da fis ca li za ção. E

su ge re a ma nu ten ção do cer ti fi ca do fi lan tró pi co da SEAS.

Intri ga do. João Do na don, que re pre sen ta a Pre vi dên cia no

CNAS, com prou bri ga com Day rell. Pe diu vis ta do pro ces so. E jo-

gou so bre a mesa um pa re cer que en dos sa o tra ba lho dos fis ca is e

cor ro bo ra o pe di do de cas sa ção do cer ti fi ca do.

Os da dos da fis ca li za ção são elo qüen tes. A cota de fi lan tro -

pia da SEAS é ar ti fi ci al men te en gor da da por gas tos como a con-

ces são de bol sas de es tu do a de pen den tes de pro fes so res e fun ci -

o ná ri os, uma obri ga ção con sa gra da em con ven ção co le ti va de tra-

ba lho.

O lo gro foi de tec ta do nas duas es co las do gru po: o Co lé gio

dos Je su í tas de Juiz de Fora e o Co lé gio Lo yo la de Belo Ho ri zon te,

as sim ba ti za do em ho me na gem ao san to es pa nhol Iná cio de Lo yo -

la (1491-1556), fun da dor da or dem re li gi o sa.

Os ”gas tos“ as sis ten ci a is são vi ta mi na dos tam bém por re-

pas ses mo ne tá ri os fe i tos a ou tras en ti da des fi lan tró pi cas e a uni da -

des do mes mo gru po. Entre as be ne fi ciá ri as está um apên di ce da

SEAS na ci da de de São Pa u lo. Cha ma-se Edi ções Lo yo la.

Está-se fa lan do de uma das dez ma i o res edi to ras do país.

Seu car ro-chefe são os li vros re li gi o sos. Mas im pri me de obras de

au to-ajuda a in fan tis e di dá ti cos. Sua car te i ra de cli en tes in clui até o

Mi nis té rio da Edu ca ção. Ana li sa ram-se os ba lan ços da SEAS re la -

ti vos ao pe río do de 1993 a 1997. Expur ga das as im pu re zas fi lan tró -

pi cas, re gis tra ram-se per cen tu a is de be ne me rên cia in fe ri o res a

10%. Em or dem cro no ló gi ca, co me çan do de 1993: 3,20%, 6,70%,

7,09%, 7,90% e 8,60%.

Há mais: em bo ra con si de re do a ções que faz a ou tras en ti da -

des como gas tos so ci a is, a SEAS ex clui do bolo de gra tu i da des as

do a ções que re ce be de pes so as fí si cas e ju rí di cas. Um ar ti fí cio

con tá bil que, só en tre 1994 e 1997, ex pur gou do cál cu lo de fi lan tro -

pia R$26,3 mi lhões, em va lo res da épo ca.

De res to, par te do in ves ti men to ”fi lan tró pi co“ da SEAS ser ve

mais à Igre ja do que à mal ta. Dre nam-se re cur sos, por exem plo,

para o Insti tu to San to lná cio, es co la de for ma ção de pa dres si tu a da

em Belo Ho ri zon te. Ou para a Vila Fá ti ma, uma chá ca ra que abri ga, 

nos ar re do res da ca pi tal mi ne i ra, uma casa de re ti ros es pi ri tu a is e

en con tros re li gi o sos. Há tam bém a Casa da Ju ven tu de em Go iâ nia, 

vol ta da à ”pro mo ção da ju ven tu de“, seja lá o que isso sig ni fi que. E

ain da um Cen tro Cul tu ral em Bra sí lia, que pro mo ve cur sos de for-

ma ção es pi ri tu al e re li gi o sa fre quen ta dos in clu si ve por par la men ta -

res.

Em de fe sa da SEAS, o pa dre Ba hi ge Scha hin, um dos pro-

cu ra do res da en ti da de, diz: ”No ins tan te em que re no vou o nos so

cer ti fi ca do de fi lan tro pia, o CNAS fez pu bli car no Diá rio Ofi ci al, em

23 de de zem bro de 1997, de ci são que con clu ía que apli ca mos em

gra tu i da de 20,1% da re ce i ta bru ta. Ago ra es tão ques ti o nan do. Mas

nós fa ze mos, não te nha dú vi das“.

O em ba te en tre Gil son Day rell e João Do na don, os dois con-

se lhe i ros go ver nis tas do CNAS, ge rou uma nova vi si ta do INSS aos

li vros da SEAS. Uma es pé cie de pro va dos nove, ain da em cur so.

”Não vão achar nada de er ra do“, diz o pa dre Scha hin.

A TV bra si le i ra não sabe o que está per den do. Trans for ma do 

num show à ”Big Brot her“, o CNAS se ria cam peão de au diên cia. É

pena que se jam so ne ga das ao pú bli co ce nas como o bar ra co ar-

ma do en tre Day rell e Do na don, em que o go ver no sai no tapa con-

si go mes mo. Entra da em anos, a tru pe do CNAS, que in clui até uma

ve ne ran da fre i ra, não tem mu i to a ofe re cer em ter mos de mús cu los

e glú te os. Ain da as sim, sa ben do-se pa tro ci na dor da fu zar ca, o con-

tri bu in te não per de ria ne nhum lan ce.

Aos pou cos, o con se lho so ci al da Pre vi dên cia vai as su min -

do ares de des ne ces sá rio le va do lon ge de ma is. Será di ver ti do ver

até onde FHC vai per mi tir que o lodo es cor ra.

NO PLANALTO

Asmo deu Li vra Uni ver si da de Ca tó li ca 

do Pe ca do Fi lan tró pi co

Jo si as de Sou za

Di re tor da Su cur sal de Bra sí lia

A Igre ja é san ta. Mas in fi ni tas são as ar di le zas de Sa ta nás. O

gê nio das tre vas imis cu iu-se, veja você, pe las fres tas de ba lan ços

da PUC-MG. Pro fa nou-os. Pias ru bri cas con ver te ram-se em da dos

da ca ro chi nha. Embo ra es pú ria, a con ver são pro du ziu re sul ta do

ima cu la do. Li vrou a uni ver si da de ca tó li ca de um pe ca do que, no

mun do da fi lan tro pia, é ca pi tal: o de sa pre ço aos cris tãos po bres.

Reza a le gis la ção que, para ser con si de ra da fi lan tró pi ca, es-

qui van do-se do pa ga men to de im pos tos, uma uni ver si da de deve

apli car pelo me nos 20% de sua re ce i ta em ações di re ci o na das à

mal ta – a con ces são de bol sas de es tu do, por exem plo.

As sa gra das es cri tu ra ções da PUC-MG os ten ta vam per cen -

tu a is de be ne me rên cia que os ci la vam de 4,5% a 7,6%. O que le vou

o INSS a pro por que fos se ne ga da à es co la a re no va ção do cer ti fi -

ca do de fi lan tro pia.

Na pele de co ad ju tor di vi no, o Pai da Men ti ra bu ri lou as con-

tas. Sú bi to, pas sa ram a exi bir ta xas de gra tu i da de de até 26,5%. E o

CNAS, con se lho da Pre vi dên cia que ge ren cia a fi lan tro pia no país,

re va li dou o cer ti fi ca do da uni ver si da de.

Em 28 de ju lho de 2000, o INSS en vi ou ao mi nis tro da Pre vi -

dên cia re cur so con tra a de ci são. O Be i çu do cons pi rou para que o

ofí cio sal tas se de mão em mão, qual ba ta ta quen te, até es ta ci o nar,

ain da fu me gan te, na pal ma do mi nis tro Ro ber to Brant, mi ne i ro

como a PUC sob ques ti o na men to.

Em vias de de i xar o mi nis té rio para pe dir vo tos nas ruas da

mes ma Belo Ho ri zon te onde se en con tra as sen ta da a uni ver si da -
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de, Brant é um de cla ra do sim pa ti zan te da PUC. Dom Se ra fim Fer-

nan des de Ara ú jo, pre si den te da uni ver si da de, dis põe de li nha di re -

ta com o mi nis tro. A en cren ca co me çou a dar as ca ras em 13 de fe-

ve re i ro do ano da gra ça de 1998. Nes se dia, a PUC-MG in gres sou

com um pe di do de re no va ção do cer ti fi ca do fi lan tró pi co no CNAS.

Ajun tou ba lan ços de 1996, 1995 e 1994.

Em 18 de no vem bro de 1998, a equi pe téc ni ca do con se lho

opi nou pelo in de fe ri men to do pe di do. Argu men tou-se: em 1994,

com um fa tu ra men to de R$34,5 mi lhões, a PUC-MG apli cou 7,6%

em be ne me rên cia; em 1995, com re ce i ta de R$66,4 mi lhões, des ti -

nou 4,5% aos po bres; em 1996, ano em que fa tu rou R$103,3 mi-

lhões, a cota de fi lan tro pia foi de 7,1%.

Co nhe ci do pela be ne vo lên cia com que tra ta en ti da des que

te nham atrás de si o vul to de uma ba ti na, Gil son Assis Day rell emi-

tiu, em 19 de mar ço de 1999, des pa cho ma nus cri to que abriu ca mi -

nho para as ar ti ma nhas do Ti nho so.

Gil son Day rell é fun ci o ná rio do Mi nis té rio do Tra ba lho. Pre si -

dia o CNAS à épo ca. Po de ria ter le va do ao con se lho o pa re cer que

con du zia a PUC-MG ao ca da fal so. Mas achou me lhor pe dir à en ti -

da de que apre sen tas se as ”con tas de gra tu i da de“, como se elas já

não es ti ves sem ex pres sas nos ba lan ços.

A uni ver si da de re leu os pró pri os nú me ros. Em 19 de maio

de 1999, le vou a Bra sí lia o re sul ta do do tra ba lho. Deus, como se

sabe, exis te. Mas os no vos ba lan ços da PUC-MG são a pro va de

que Ele não dá ex pe di en te in te gral.

Com pu ta ram-se apli ca ções em fi lan tro pia ain da in fe ri o res

aos 20% exi gi dos: 17% em 1994, 15% em 1995 e 14% em 1996.

Pa re cer téc ni co.

(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ca ben -
do a úl ti ma de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro-
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis -
sões com pe ten tes.

So bre a mesa, pro je to de re so lu 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:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2002

Dis ci pli na o trâ mi te de do cu men ta -
ção ori un da do Tri bu nal de Con tas da
União, que não re sul te de so li ci ta ção ex-
pres sa da Casa ou de al gu ma das suas
Co mis sões.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O ca put do art. 102-A da Re so lu ção nº

93, de 1970, do Se na do Fe de ral pas sa a vi go rar com
a se guin te re da ção:

”Art. 102-A. A Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le, além do dis pos to nos in ci -
sos II a V do art. 90 e sem pre ju í zo das atri-
bu i ções das de ma is co mis sões, com pe te
exer cer a fis ca li za ção e o con tro le dos atos
do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os da ad mi -
nis tra ção in di re ta, bem como a fis ca li za ção
con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o -
nal e pa tri mo ni al da União, quan to à le ga li -
da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da de, apli ca -
ção das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas
de qual quer pes soa fí si ca ou ju rí di ca, pú bli -
ca ou pri va da, que uti li ze, ar re ca de, guar de,
ge ren cie ou ad mi nis tre di nhe i ros, bens e va-
lo res pú bli cos ou pe los qua is a União res-
pon da, ou que, em nome des ta, as su ma
obri ga ções de na tu re za pe cu niá ria, po den -
do, para esse fim,

.................................................. ”(NR)

Art. 2º O art. 409 da Re so lu ção nº 93, de 1970,
do Se na do Fe de ral fica acres ci do do se guin te pa rá -
gra fo úni co:

”Art. 409...............................................
Pa rá gra fo úni co. Os do cu men tos ori un -

dos do Tri bu nal de Con tas da União se rão
des pa cha dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, quan do não ca rac te ri za do o aten-
di men to a so li ci ta ção es pe cí fi ca da Casa ou
de ou tra Co mis são.“ (NR)

Art. 3º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 atri bui ao Con-
gres so Na ci o nal a ti tu la ri da de do con tro le ex ter no,
exer ci do com au xí lio do Tri bu nal de Con tas da União
– TCU. Essa ti tu la ri da de jus ti fi ca-se pela pre e mi nên -
cia do Con gres so Na ci o nal em dis por so bre to das as
ma té ri as de com pe tên cia da União, even tu al men te
com a san ção do Pre si den te da Re pú bli ca. No exer cí -
cio con cor ren te des se con tro le, as Ca sas e Co mis -
sões po dem so li ci tar a re a li za ção de ins pe ções e au-
di to ri as ao TCU e de man dar in for ma ções so bre os re-
sul ta dos dos tra ba lhos de sen vol vi dos pelo Tri bu nal.

O TCU, uti li zan do-se das suas prer ro ga ti vas de
au to no mia fi nan ce i ra e ad mi nis tra ti va, de ci diu, em
1999, en vi ar ao Con gres so Na ci o nal, suas Ca sas e
res pec ti vas Co mis sões, có pi as das de ci sões e dos
acór dãos, acom pa nha dos dos Re la tó ri os e Vo tos pro-
fe ri dos, com fun da men to na in di ca ção dos res pec ti -
vos Mi nis tros Re la to res. Tal de ci são in cre men tou
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subs tan ci al men te o flu xo de do cu men tos re ce bi dos
pelo Se na do Fe de ral, que, até o mo men to, não se
apa re lhou ade qua da men te para pro ces sar o ele va do
vo lu me de in for ma ções re ce bi das.

Nes se sen ti do, a pro po si ção em tela visa a dis ci -
pli nar o trâ mi te da do cu men ta ção ori un da do Tri bu nal, 
que não re sul te de so li ci ta ção ex pres sa da Casa ou
de al gu ma das suas Co mis sões.

A al te ra ção do ca put do art. 102-A do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral con fe re com pe tên cia
para a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le exa mi nar 
ou tras ma té ri as, além da que las ads tri tas ao Po der
Exe cu ti vo. Pelo acrés ci mo do pa rá gra fo úni co ao art.
409 do Re gi men to Inter no, a Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le re ce be rá e emi ti rá pa re cer so bre to dos 
os do cu men tos ori gi ná ri os do TCU, quan do não ca-
rac te ri za do o aten di men to de so li ci ta ção es pe cí fi ca
da Casa ou de ou tra Co mis são.

Isso pos to, con ta mos com o apo io dos no bres
par la men ta res para que a pro po si ção seja apro va da.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Anto nio Car los Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pro je -
to será pu bli ca do e, em se gui da, fi ca rá so bre a mesa
du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen das,
nos ter mos do art. 401 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer-
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 93, de 2001 (nº 3.260/97, na
Casa de ori gem), que al te ra o in ci so I do art. 28 da Lei
nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994, que dis põe so bre o
Esta tu to da Advo ca cia e a Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil – OAB.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in-
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo-
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi -
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so, 
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin -
tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 409, de 1999, de
au to ria do Se na dor Ma gui to Vi le la, que al te ra os
arts. 126, 129 e 130 da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de
1984 – Lei de Exe cu ção Pe nal – , para per mi tir a re mi -
ção de pena por meio do es tu do; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 138, de 2001,
de au to ria do Se na dor Osmar Dias, que al te ra a Lei
nº 5.859, de 11 de de zem bro de 1972, para dis por so-
bre a con ces são das fé ri as anu a is ao em pre ga do do-
més ti co.

Ten do sido apro va das em apre ci a ção ter mi na ti -
va pe las Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia e de Assun tos So ci a is, as ma té ri as vão à Câ-
ma ra dos De pu ta dos.

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 101, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 160, com bi na do
com o art. 199 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe-
de ral, que o tem po des ti na do aos ora do res, da hora
do ex pe di en te, do dia 11 de abril de 2002, seja re ser -
va do a ho me na ge ar a pas sa gem de um ano da mor te
de Gi net ta Cal li a ri, re pre sen tan te ex po nen ci al do Mo-
vi men to dos Fo co la res no Bra sil.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Ro meu Tuma – Ma ria do Car mo Alves –
Fran ce li no Pe re i ra – Car los Pa tro cí nio – Pa u lo
Sou to – Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re-
que ri men to lido será sub me ti do à de li be ra ção do
Ple ná rio após a 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.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
por per mu ta com o Se na dor Fre i tas Neto.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as con quis tas
dos tra ba lha do res, al can ça das ao lon go de dé ca das
e in se ri das na Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, a
CLT, es tão ame a ça das. O Go ver no ten ta fa zer com
que seja apro va do pelo Con gres so Na ci o nal o pro je to 
que fle xi bi li za as leis tra ba lhis tas. Tro can do em mi ú -
dos, essa fle xi bi li za ção sig ni fi ca uma sé ria ame a ça a
vá ri os di re i tos, como fé ri as de trin ta dias, a for ma de
pa ga men to do 13º sa lá rio, o adi ci o nal de 25% so bre
hora de tra ba lho no tur no, a car ga ho rá ria, a ir re du ti bi -
li da de de ven ci men tos, en tre tan tos ou tros.

O Go ver no ale ga que o tal pro je to não re vo ga a
CLT, nem os be ne fí ci os dos tra ba lha do res, so men te
fle xi bi li za as re gras. A par tir de sua apro va ção, tudo
po de rá ser li vre men te ne go ci a do en tre os sin di ca tos
dos pa trões e dos em pre ga dos. 

Na le tra fria da lei, os ar gu men tos po dem até pa-
re cer se du to res à clas se tra ba lha do ra. O Go ver no
cos tu ma ci tar o re cen te acor do ob ti do pelo Sin di ca to
dos Me ta lúr gi cos de São Ber nar do do Cam po com a

02780 Sex ta-feira  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

    347MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Volk swa gen, da Ale ma nha. Em tro ca da per da de al-
guns be ne fí ci os, ter-se-iam evi ta do cer ca de três mil
de mis sões, o que é ape nas uma meia ver da de. Os
me ta lúr gi cos ace i ta ram re du ção de jor na da e de sa lá -
ri os, e, mes mo as sim, se te cen tos e cin qüen ta de les
per de ram seus em pre gos. 

É bom fri sar que foi uma ne go ci a ção tra va da por
um sin di ca to for te e ar ti cu la do, o que não é a re gra
ge ral do sin di ca lis mo bra si le i ro. Não pre ci sa nem di-
zer que, sal vo ra ras ex ce ções, os sin di ca tos do País
são por de ma is frá ge is para sus ten ta rem pe sa das ne-
go ci a ções com o po de ria ju rí di co e eco nô mi co da
clas se pa tro nal. Fica mu i to fá cil pre ver que, na ma i o -
ria dos ca sos, se a lei for apro va da, se rão os tra ba lha -
do res os ma i o res pre ju di ca dos. Sob a ame a ça de de-
mis sões, po de rão ser to lhi dos be ne fí ci os e sa lá ri os,
abrin do um ca mi nho sem vol ta para o apro fun da men -
to da cri se so ci al bra si le i ra.

Essa re a li da de será tão mais for te quan to mais
hu mil des e me nos qua li fi ca dos fo rem os tra ba lha do -
res. Com grau me nor de es co la ri da de e qua li fi ca ção,
es ses es ta rão mais su je i tos à ame a ça do de sem pre -
go, ce den do mais fa cil men te, sob a pres são de que é
me lhor per der os anéis do que os de dos, sen do que,
na ver da de, em mu i tos ca sos não se ria ne ces sá rio
nem uma co i sa, nem ou tra.

Os pro fis si o na is me nos ca pa ci ta dos são mais
sen sí ve is às ame a ças de de mis sões, por que têm
mais di fi cul da de de bus car o novo em pre go. A fle xi bi li -
za ção abre uma por ta pe ri go sís si ma para que em pre -
ga do res sem sen si bi li da de so ci al pos sam im por aos
fun ci o ná ri os per das e sa cri fí ci os ape nas em nome do
au men to de seus lu cros.

Não é ver da de i ro o ar gu men to ofi ci al de que a
fle xi bi li za ção gera aber tu ra de no vos pos tos de tra ba -
lho. Os da dos que te mos de mons tram jus ta men te o
con trá rio. Na Argen ti na, an tes da fle xi bi li za ção das re-
la ções do tra ba lho, o ín di ce de de sem pre go era de
7,7%. Atu al men te, é de 14,28%. Por tan to, do brou o
de sem pre go na que le país, com a fle xi bi li za ção. No
Chi le, era de 7,4% e, hoje, é de 9.8%. Na Ale ma nha,
de 4,8% pas sou para 8,7%. No Ja pão, de 2,1% pas-
sou para 4,7%. Na Fran ça, de 9%, para 11,3%.

De for ma que, de po is da fle xi bi li za ção, o de sem -
pre go do brou pra ti ca men te em to dos es ses pa í ses e,
na que les onde isso não ocor reu, hou ve um au men to
subs tan ci al. Ou seja: uma vez mais, as mu dan ças
pro pos tas pelo Go ver no vão dar na ca be ça do po bre,
na ca be ça do tra ba lha dor. A cor da vai ar re ben tar do
lado mais fra co. O ob je ti vo do pro je to não é fle xi bi li zar, 
mas que brar os di re i tos con quis ta dos ao lon go dos
anos pe los tra ba lha do res bra si le i ros. E isso não po-

de mos per mi tir no Se na do Fe de ral, onde a ma té ria
será apre ci a da.

Ao pro por a fle xi bi li za ção das leis tra ba lhis tas
como so lu ção para o pro ble ma do de sem pre go, o Go-
ver no co me te um equí vo co de ori gem. A in ca pa ci da -
de da nos sa eco no mia de cres cer, ge rar em pre gos e
me lho rar sa lá ri os não está ato la da nas con quis tas
his tó ri cas re pre sen ta das pela Con so li da ção das Leis
do Tra ba lho. Ao con trá rio, es sas con quis tas sig ni fi -
cam be ne fí ci os para a clas se tra ba lha do ra e para a
eco no mia em ge ral. O vi lão é ou tro: a car ga cri mi no sa
de im pos tos a par tir da qual são su ga dos do se tor
pro du ti vo os re cur sos para fi nan ci ar o de sen vol vi -
men to e o au men to da ren da. A car ga tri bu tá ria no
Bra sil che ga à or dem de 34% do PIB, o que a co lo ca
en tre as cam peãs mun di a is, ba ten do de lon ge os
gran des pa í ses da Eu ro pa, da Ásia e da Amé ri ca do
Nor te. Por tan to, o vi lão da nos sa eco no mia é jus ta -
men te a car ga tri bu tá ria. 

O Bra sil exi be a ma i or alí quo ta mun di al de im-
pos to so bre va lor agre ga do, 29,8%, con tra a mé dia de
18,57% dos eu ro pe us e dos ame ri ca nos; de 17,73%
dos la ti no-americanos e de ape nas 6,88% dos asiá ti -
cos. O ICMS so bre os pro du tos da ces ta bá si ca rou ba
mais de 10% do po der aqui si ti vo do tra ba lha dor que
re ce be sa lá rio mí ni mo no nos so País.

O Impos to de Ren da, co bra do das em pre sas
bra si le i ras é ma i or do que o co bra do na ma i o ria dos
pa í ses da Amé ri ca La ti na. Nos sa alí quo ta de 34%
para o Impos to de Ren da para pes soa ju rí di ca é
mais do que o do bro, por exem plo, do que é co bra -
do no Chi le. Sem fa lar da Co fins, do PIS, da fa mi ge -
ra da CPMF, que one ram to das as eta pas de qual-
quer ca de ia pro du ti va e de co mér cio. Não é à toa
que ex por ta mos ape nas US$55 bi lhões, en quan to
que o Mé xi co, para fi car em um exem plo ape nas,
ex por ta US$160 bi lhões, por tan to, três ve zes mais
que o Bra sil.

Com uma car ga tri bu tá ria des sa en ver ga du ra
fica mes mo mu i to com pli ca do para o se tor pro du ti vo
ge rar em pre gos ou man tê-los no Bra sil. Se ria mu i to
mais jus to, para não di zer mais dig no por par te do Go-
ver no, ves tir-se de co ra gem cí vi ca e li de rar um pro je to 
am plo e real de re for ma tri bu tá ria. Isso, sim, pos si bi li -
ta ria um cres ci men to da nos sa eco no mia, dos ní ve is
de em pre go e de ren da dos tra ba lha do res. 

É pre ci so uma re for ma tri bu tá ria so li dá ria com
os Esta dos e Mu ni cí pi os Uma re for ma tri bu tá ria que
dê com pe ti ti vi da de aos em pre sá ri os bra si le i ros, isso,
sim, se ria a so lu ção para os pro ble mas de ge ra ção de
em pre go e tan tos ou tros que afli gem a so ci e da de bra-
si le i ra. 

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira  22 02781

MARÇO 2002348    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



É ne ces sá rio re je i tar essa pro pos ta que im plo de 
os pi la res da CLT para de fen der os tra ba lha do res bra-
si le i ros, sob pena de se con cre ti zar no va men te aque-
la la men tá vel má xi ma, dita aqui des ta tri bu na há pou-
cos dias pelo Se na dor Ma u ro Mi ran da, se gun do a
qual, em se tra tan do des te Go ver no, a cor da sem pre
ar re ben ta do lado mais fra co. 

Espe ro sin ce ra men te que o PMDB, o meu Par ti -
do, a exem plo do que fez na Câ ma ra dos De pu ta dos,
re pi ta o seu po si ci o na men to con trá rio à apro va ção
des te pro je to. Da mi nha par te é isso o que fa rei. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de fen de rei
com unhas e den tes to das as con quis tas dos tra ba lha -
do res bra si le i ros. Não vo ta rei, de for ma ne nhu ma, fa vo -
ra vel men te à fle xi bi li za ção da CLT.Eu sei que isso ca u -
sa rá enor mes pre ju í zos à clas se tra ba lha do ra, que é,
tam bém, a clas se so fre do ra des te País.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Ma gui to 
Vi le la?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
o ma i or pra zer, bri lhan te Se na dor Anto nio Car los Va-
la da res, do prós pe ro Esta do de Ser gi pe.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Ma gui to Vi le la, V. Exª como sem pre, da tri bu -
na do Se na do Fe de ral, faz um pro nun ci a men to da
mais alta im por tân cia, fa zen do com que o Se na do Fe-
de ral re fli ta acer ca das mu dan ças pro pos tas pelo
Governo Fe de ral a res pe i to da Con so li da ção das
Leis do Tra ba lho. Na ver da de, hoje, de ve ría mos nos
pre o cu par não com a re for ma da CLT, mas, sim, com
ou tras re for mas, como por exem plo, a mo ne tá ria, a
cam bi al. Por tan to, o Go ver no, ao in vés de pri vi le gi ar o
se tor es pe cu la ti vo e o fi nan ce i ro, de ve ria am pa rar e
dar ma i or as sis tên cia ao se tor pro du ti vo. Essa é a ra-
zão ma i or da ver da de i ra dé bâ cle da agri cul tu ra, que
está em se gun do pla no. Para o se tor agrí co la não há
in cen ti vo. Pelo con trá rio. Há a pres são do Go ver no, no
sen ti do de, por meio de seus agen tes fi nan ce i ros, to-
ma rem a ter ra de quem pro duz para fa zer face a uma
pres são que re ce be do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o -
nal para apre sen tar um su pe rá vit fis cal, quan do, par te 
des se su pe rá vit, o Go ver no ex trai do san gue do
produtor ru ral. Aliás, já de mons trei isso vá ri as ve zes
em dis cur sos pro nun ci a dos na tri bu na do Se na do Fe-
de ral. A re for ma tri bu tá ria, a meu ver, vem con tri bu in -
do para o en fra que ci men to do nos so sis te ma pro du ti -
vo. Caso ela já ti ves se sido im ple men ta da, não te ría -
mos a CPMF, um im pos to pro vi só rio, e que o Go ver -
no, ago ra, quer tor ná-la per ma nen te, já que não exis-
te uma fon te de re cur so pre de ter mi na da. Por tan to,

ne ces si ta mos de uma re for ma tri bu tá ria con sis ten te
que ve nha a aten der aos re cla mos dos Esta dos, Mu-
ni cí pi os e as ne ces si da des da pró pria União. Então, o
Go ver no uti li za me ca nis mos pro vi só ri os, tran si tó ri os,
de me ca nis mos im pro vi sa dos, como é a CPMF, por-
que isso não diz bem de um País de mo cra ta, para fa-
zer face às suas ne ces si da des de ar re ca da ção e para
su prir as suas ne ces si da des de ca i xa. Se na dor Ma-
gui to Vi le la, as ver da de i ras re for mas, como a po lí ti ca,
a ele i to ral – por que se ti vés se mos uma re for ma ele i -
to ral não es ta ría mos ven do, nos ca na is de te le vi são e
no rá dio es cân da los e dos siês a toda hora e a todo
ins tan te, por que a ques tão do fi nan ci a men to pú bli co
de cam pa nha ain da não foi re gu la men ta da, por que o
Go ver no não quer. O Go ver no quer man ter ca i xa dois
nas suas cam pa nhas; o Go ver no não se in te res sa
pelo fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha, por que ele
sabe que con ta com as em pre sas e com os ban cos,
aos qua is ele per mi tiu o ma i or lu cro de toda His tó ria
do Bra sil. Por isso, Se na dor Ma gui to Vi le la, V. Exª tem
ra zão: por que re for mar a CLT? O Bra sil cres ceu tan to 
com a CLT. Mi lha res e mi lha res de em pre sas e em-
pre gos sur gi ram no Bra sil. Se hoje exis te o de sem pre -
go não é por con ta da CLT.O de sem pre go é exis te por
ca u sa da po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no. Mu i to obri-
ga do a V. Exª. Meus pa ra béns.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra-
de ço a V. Exª pelo apar te que mu i to en ri que ce o meu
pro nun ci a men to. E é isso mes mo, o Bra sil pre ci sa pa-
rar de usar re men dos. Todo dia é um re men do, um
novo im pos to, é a pror ro ga ção des sa con tri bu i ção,
ten tan do tor pe de ar as con quis tas dos tra ba lha do res.
Agra de ço a V. Exª pelo apar te que en ri que ceu mu i to o
meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, en ca mi nho à Mesa voto de con-
gra tu la ção ao jor nal O Po pu lar, de Go iâ nia, que, pela
14ª vez, em de zes se te anos, re ce be da Con fe de ra ção
Na ci o nal dos Di ri gen tes Lo jis tas o Prê mio Mé ri to Lo jis -
ta, edi ção 2001, como o me lhor jor nal re gi o nal do Bra sil
e o me lhor jor nal de Go iás. Cum pri men to to dos os jor-
na lis tas, Ja i me Câ ma ra Ju ni or, Tas so Câ ma ra e Ta deu
Câ ma ra e to dos os di re to res e fun ci o ná ri os que tra ba -
lham nos di ver sos ór gãos de im pren sa des sa gran de
em pre sa.

Por tan to, Sr. Pre si den te, apre sen to o re que ri men -
to de voto de lou vor à Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra, para
que fi que re gis tra do nos Ana is o re co nhe ci men to do Se-
na do Fe de ral e da so ci e da de bra si le i ra a esse con jun to
de ve í cu los de co mu ni ca ção que hon ra Go iás e o Bra sil
pela qua li da de do tra ba lho que pro du zem.

Faço tam bém re fe rên cia a um re la tó rio que aca-
bo de re ce ber do DNER e do Mi nis té rio dos Trans por -
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tes, dan do con ta de que mu i tos re pa ros, re ca pe a -
men tos se rão fe i tos nas es tra das fe de ra is do meu
Esta do de Go iás e es pe ro que em to dos os Esta dos
bra si le i ros, por que a si tu a ção das es tra das fe de ra is
bra si le i ras é de ca la mi da de pú bli ca, e vi e mos a esta
tri bu na mu i tas ve zes de nun ci ar o es ta do das ro do vi as 
fe de ra is. Pa re ce-me que ago ra al gu ma pro vi dên cia
será to ma da.

Ou tros sim, Sr. Pre si den te, eu pre ten dia fa lar so-
bre can di da tu ra pró pria no PMDB, mas de i xa rei para
fa zer esse pro nun ci a men to na se ma na que vem.

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª a gen ti le za de en-
ca mi nhar à Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra o voto de lou-
vor pro pos to.

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, as Srªs e aos
Srs. Se na do res que nos ou vi ram pa ci en te men te.

SEGUE, NA ÍNTREGA, DISCURSO
DO SENADOR MAGUITO VILELA.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se-
nhor Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta
im por tan te tri bu na para fe li ci tar o jor nal O Po pu lar, de
Go iâ nia, que aca ba de re ce ber uma pre mi a ção de re-
per cus são na ci o nal. Pela dé ci ma-quarta vez em 17
anos, o jor nal O Po pu lar re ce be da Con fe de ra ção
Na ci o nal dos Di ri gen tes Lo jis tas o Prê mio Mé ri to Lo-
jis ta, edi ção 2001, como o me lhor jor nal do es ta do. 

Esta ho me na gem foi cri a da em 1980 com o ob-
je ti vo de re co nhe cer o tra ba lho e os ser vi ços pres ta -
dos por em pre sas e mar cas di vi di das em 20 áre as em
todo o país. O re sul ta do é ob ti do por meio de uma
pes qui sa na ci o nal ori en ta da pelo Se brae com a par ti -
ci pa ção, pelo voto di re to, dos as so ci a dos das 950
CDLs de todo o Bra sil, que res pon de ram, nes te ano, a
19.200 ques ti o ná ri os.

Como dis se, fo ram 14 pre mi a ções re ce bi das pelo
jor nal O Po pu lar des de 1984, quan do foi ins ti tu í da a ca-
te go ria de me lhor jor nal. Tra ta-se, sem dú vi da, de um
re co nhe ci men to na ci o nal pelo tra ba lho sé rio, isen to e
equi li bra do que O Po pu lar re a li za há de ze nas de anos,
o que o fez um dos me lho res jor na is do Bra sil.

O jor nal O Po pu lar é um dos ve í cu los de co mu -
ni ca ção da Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra, uma rede de
jor na is, rá di os e te le vi sões es pa lha das pe los es ta dos
de Go iás, To can tins e Dis tri to Fe de ral. Ape nas em
Go iás, são sete emis so ras de te le vi são, que trans mi -
tem a pro gra ma ção da Rede Glo bo. 

No To can tins, tam bém um jor nal da Orga ni za -
ção Ja i me Câ ma ra, o Jor nal do To can tins, re ce beu o
prê mio de Mé ri to Lo jis ta de 2001 como me lhor jor nal
da que le es ta do.

Cum pri men to o jor na lis ta Ja i me Câ ma ra Jú ni or,
pre si den te da Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra, pelo prê-
mio e pelo ex cep ci o nal tra ba lho que re a li zam en gran -
de cen do o nome de Go iás. Da mes ma for ma, aos em-
pre sá ri os Tas so Câ ma ra e Ta deu Câ ma ra, e to dos os
di re to res e fun ci o ná ri os que tra ba lham nos di ver sos
ór gãos de im pren sa des ta gran de em pre sa. 

Por fim, Sr. Pre si den te, apre sen to um re que ri -
men to de voto de lou vor à Orga ni za ção Ja i me Câ ma -
ra, para que fi que re gis tra do nos Ana is, o re co nhe ci -
men to do Se na do Fe de ral e da so ci e da de bra si le i ra a
esse con jun to de ve í cu los de co mu ni ca ção que hon ra 
Go iás e o Bra sil pela qua li da de do tra ba lho que pro-
du zem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do, na for ma do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res. 

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ama-
nhã, 22 de mar ço, es ta re mos cha man do a aten ção
para os pro ble mas que en vol vem o abas te ci men to de
água. Tra ta-se das ce le bra ções e aler tas em tor no do
Dia Mun di al da Água, um even to pro pos to pela ONU.

Para este ano, o tema da re fle xão é ”Água para o
De sen vol vi men to“. No ano pas sa do, o tema foi ”Água
e Sa ú de“. O pro pó si to de pro mo ver um Dia Mun di al
da Água, por tan to, é o de le var usuá ri os, ges to res, ad-
mi nis tra do res pú bli cos, par la men ta res e im pren sa a
re fle ti rem so bre os pro ble mas que en vol vem a ques-
tão da água.

Entre nós, essa re fle xão veio em mo men to
mais que opor tu no por di ver sos mo ti vos. Um de les é
o ”efe i to apagão“, que não sa i rá tão cedo de nos sa
me mó ria, tan to mais que a ame a ça de no vos ra ci o na -
men tos per sis te. A den gue, cujo mos qui to trans mis -
sor re pro duz-se em re ser va tó ri os ina de qua dos de
água, re ve la-se uma ame a ça para a sa ú de pú bli ca a
cada ano. A ma nu ten ção de la vou ras ir ri ga das no
País tem seus dias con ta dos, ten do em vis ta a re du -
ção dos ma nan ci a is. 

Essa mo da li da de de co bran ça, Sr. Pre si den te, é
fe i ta pela co mu ni da de nor des ti na, pela co mu ni da de
bra si le i ra – a co bran ça em de fe sa das águas do Bra sil 
e do mun do. 

As se cas cí cli cas do Nor des te e as ten ta ti vas de
di mi nu ir seus efe i tos são te mas con tí nu os dos de ba -
tes nes te Con gres so Na ci o nal. A re cu pe ra ção da ba-
cia do São Fran cis co, rio fun da men tal para mi lhões
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de pes so as, tam bém é fon te de nos sa pre o cu pa ção.
Enfim, não é por fal ta de pro ble mas en vol ven do o
tema ”água“ que de i xa re mos pas sar em bran co o Dia
Mun di al da Água.

Re co nhe ço que, nos úl ti mos anos, de mos al-
guns pas sos sig ni fi ca ti vos para ma ne jar esse as sun -
to. A re gu la men ta ção do uso das águas é uma des sas 
pro vi dên ci as. A cri a ção da Agên cia Na ci o nal de
Águas, ou tra. O in cen ti vo à cri a ção dos Co mi tês de
Ba cia para ge ren ci a rem o uso des ses re cur sos tam-
bém de mons tra o in te res se em re sol ver a ques tão.

Entre tan to, a fal ta, o mau uso, o des per dí cio, a
po lu i ção e a apro pri a ção para fins pri va dos con ti nu am
a nos de sa fi ar. E o ma i or de sa fio, com cer te za, con ti -
nua sen do o da uni ver sa li za ção do abas te ci men to de
água para to dos os bra si le i ros.

Nes ta úl ti ma se ma na, foi anun ci a do com cer ta
ên fa se que os usuá ri os do rio Pa ra í ba do Sul, par ti -
cu lar mente as in dús tri as e dis tri bu i do res de água,
pas sa rão a pa gar pela água cap ta da. O que sig ni fi ca
isso em ter mos de mo de lo de ges tão? Como ele in-
flu enci a rá os pre ços sub se qüen tes?

A pro pos ta da Agên cia Na ci o nal de Águas
(ANA) é pas sar a co brar pelo uso dos rios, a par tir de
2002. Essa de ci são to mou fô le go prin ci pal men te
após a cri se de ge ra ção de ener gia, mo ti va da pela fal-
ta de água. Essa mo da li da de de co bran ça está pre-
vis ta des de 1997, mas não ha via sido ini ci a da em fun-
ção do au men to de cus tos para agri cul to res e in dus -
tri a is. Mas, no va men te, o ”apa gão“ ser viu como um
es tí mu lo ao iní cio da co bran ça.

Os pri me i ros usuá ri os a pa ga rem pelo uso da
água são, como afir mei, aque les que uti li zam as águas
da Ba cia do Rio Pa ra í ba do Sul (180 mu ni cí pi os en vol -
vi dos nos Esta dos de São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e Mi-
nas Ge ra is). Na que la re gião, se gun do a ANA, lo ca li -
zam-se 13% do Pro du to Inter no Bru to (PIB), pois ali
es tão ins ta la das oito mil in dús tri as e re si dem 5,2 mi-
lhões de ha bi tan tes. 

O pre ço pelo me tro cú bi co é de R$ 0,02; mas o
usuá rio que de vol ver a água em con di ções de uso pa-
ga rá ape nas R$ 0,008. A pri me i ra re a ção de al guns
usuá ri os, como a Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal
(CSN), é de ace i ta ção da co bran ça, até mes mo por-
que ela está pre vis ta na le gis la ção. Entre tan to, ale ga,
pe las es ti ma ti vas ini ci a is, a des pe sa da em pre sa será
acres ci da em R$ 3 mi lhões com a nova ta ri fa. Quem
pa ga rá por tais cus tos? Essa é uma ques tão que fica
pen den te.

Nes sa pri me i ra fase do pro je to, ape nas os con-
su mi do res in dus tri a is e as com pa nhi as de sa ne a -

men to se rão obri ga dos a pa gar a taxa. Ain da não foi
de ci di do, por exem plo, como será a co bran ça para
agri cul to res. Mas a idéia é apli car pe sa das mul tas a
quem não pa gar cor re ta men te.

Em bre ve, três ou tras ba ci as pas sa rão a ter co-
bran ça: São Fran cis co, Rio Doce e Pi ra ci ca -
ba-Capivari-Jundiaí. Se gun do a ANA, todo o di nhe i ro
ar re ca da do será in ves ti do na re cu pe ra ção dos rios.
Ain da se gun do a Agên cia, não se pode fa lar em de-
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al sem con si de rar
como con di ção para isso as ações para tra ta men to de
es go tos.

Alguns prin cí pi os que re gem o uso das águas
es tão mu dan do. Além des se, do usuá rio-pagador, te-
mos o prin cí pio do po lu i dor-pagador. Ou seja, aque le
que po lui um bem da co le ti vi da de tem a obri ga ção de
re por re cur sos que se rão uti li za dos para re cu pe rar as
áre as de gra da das. 

Uma po lí ti ca que pode vir a ser bas tan te efi ci en -
te é a que se pro põe a ”com prar“ es go tos tra ta dos. Ou
seja, em vez de fi nan ci ar a cons tru ção de usi nas de
tra ta men to, a ANA es tá-se pro pon do a pa gar pelo vo-
lu me de es go tos be ne fi ci a dos. Isso po de rá ser um es-
tí mu lo efe ti vo ao in gres so de em pre sas pri va das no
se tor, que te rão um re tor no cer to para os seus in ves ti -
men tos.

Se gun do in for ma a ANA, para dar con ti nu i da de
ao Pro gra ma Na ci o nal de Des po lu i ção de Ba ci as Hi-
dro grá fi cas (Pro des), fo ram as si na dos onze con tra tos 
de pa ga men to de es go to tra ta do em mu ni cí pi os dos
Esta dos de São Pa u lo e Pa ra ná. Tais re cur sos são
des ti na dos aos mu ni cí pi os como pa ga men to pelo vo-
lu me de es go to tra ta do. No te-se que o re pas se da
ver ba é fe i to so men te de po is de cons ta ta da a re du -
ção da car ga po lu i do ra dos rios.

Obser vem que, até aqui, não te nho re pa ros, por
en quan to, às pro po si ções fe i tas. Eu mes mo já pro pus
que um pe que no per cen tu al do PIB pas sas se a ser
uti li za do para fi nan ci ar a re cu pe ra ção da ba cia do rio
São Fran cis co. Tra ta-se da PEC nº 27, de nos sa au to -
ria, que está em tra mi ta ção no Se na do Fe de ral. Já foi
apro va da em se gun do tur no. Pos si vel men te, no de-
cor rer da pró xi ma se ma na, es ta rá sen do apro va da
em se gun do tur no.

Mas, a par tir de ago ra, que ro fa zer um aler ta. To-
dos sa bem que o Esta do bra si le i ro, da ma ne i ra como
vem sen do ge ri do, tem sido bas tan te efi ci en te para
lan çar mão de re cur sos da so ci e da de. Obser ve-se, a
pro pó si to, a ten ta ti va do Go ver no em man ter, a qual-
quer cus to, a CPMF. Entre tan to, esse mes mo Esta do
não tem sido tão pró di go na re dis tri bu i ção des ses re-
cur sos para a po pu la ção. Ou me lhor, tem sido pró di go
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para aqui nho ar al guns seg men tos podero sos, transferin-
do-lhes vul to sas ren das; mas, aos que re al men te ne-
ces si tam, es ses re cur sos pra ti ca men te não che gam.

Não é à toa que um téc ni co do Ipea afir mou que
as ver bas so ci a is te ri am mais pos si bi li da de de che gar 
aos seus des ti na tá ri os se fos sem jo ga das de um he li -
cóp te ro. Ou seja, não é pe los pro gra mas vol ta dos
para aten der à po pu la ção ca ren te que tais re cur sos
che ga rão aos mais ne ces si ta dos.

Espe ra mos que os re cur sos ar re ca da dos, de
fato, pas sem a ser uti li za dos em be ne fí cio da po pu la -
ção. Que es ses re cur sos pas sem a ser uti li za dos, re-
al men te, para uni ver sa li zar os ser vi ços de sa ne a -
men to, le van do água e es go to a toda a po pu la ção,
prin ci pal men te aque las das pe ri fe ri as das gran des ci-
da des e as das pe que nas ci da des.

Embo ra a Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de
Do mi cí li os – PNAD – de 1999 te nha iden ti fi ca do que,
en tre 1995 e 1999, hou ve um au men to da per cen ta -
gem dos do mi cí li os aten di dos pelo ser vi ços de água e
es go to, ain da há mu i to a fa zer.

Se gun do a PNAD, o aten di men to pela rede de
co le ta de es go to pas sou de 60% para 64%, e o abas-
te ci men to de água, de 76,3% para 79,8%.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – V. Exª me per mi -
te um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Em um ins tan te, en cer ra rei meu pro nun ci a -
men to e, com mu i to pra zer, con ce de rei um apar te a
V. Exª.

Mas como ex pli car, por exem plo, o cres ci men to
da den gue? To dos sa be mos que a pro li fe ra ção do
mos qui to se deve, jus ta men te, ao ar ma ze na men to ou
ao es co a men to ina de qua do de água. To dos sa be mos 
que do en ças como a có le ra, a han se nía se, a tu ber cu -
lo se, a fe bre ama re la, a ma lá ria e a lesh ma ni o se po-
dem ser evi ta das, des de que ine xis tam os fo cos de
trans mis são. E isso so men te será ob ti do, quan do for
fe i to o sa ne a men to das lo ca li da des nas qua is os ví-
rus, as bac té ri as, os mos qui tos e os ra tos pro li fe ram.
Se gun do o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to So-
ci al – BNDES, para cada R$4,00 apli ca dos em sa ne a -
men to, R$10,00 são eco no mi za dos no aten di men to à
sa ú de.

Por isso, que ro sa u dar o trans cur so do Dia Mun-
di al da Água com este aler ta: a alo ca ção de re cur sos
pú bli cos e a des ti na ção dos re cur sos cap ta dos pelo
uso da água de vem le var em con ta o di re i to que todo
bra si le i ro tem de usu fru ir da água, que cons ti tui um
bem de to dos.

Embo ra, no Bra sil, até hoje, te nha mo-nos van-
glo ri a do da abun dân cia des se bem, con si de ra do re-
no vá vel, no res tan te do mun do, a es cas sez de água já
é um pro ble ma há mu i to tem po. E quan to mais es cas -
so esse re cur so, ma i or seu cus to; e, quan to ma i or o
cus to, mais au men ta o in te res se dos gru pos pri va dos
em ge ri-lo. Em pa í ses como a Itá lia, to das as com pa -
nhi as de abas te ci men to de água es tão sen do obri ga -
das a se or ga ni za rem como so ci e da des co mer ci a is.

Sr. Pre si den te, exis te a ten dên cia de que, no
Bra sil, isso ve nha a acon te cer, pe los si na is que en-
con tra mos: o Go ver no Fe de ral tem pres si o na do os
Go ver nos es ta du a is a ven de rem as com pa nhi as de
sa ne a men to.

Em lo ca is como Chi pre, mais de 60% da água
po tá vel pro vém da No ru e ga. Para se ter uma idéia do
va lor eco nô mi co da água, ve ri fi que mos uma de ci são
do ban co su í ço mais an ti go: em ja ne i ro de 2000, esse
ban co lan çou os pri me i ros fun dos de in ves ti men to do
mun do cen tra dos em em pre sas for ne ce do ras de
água. A pre vi são é a de que a ren ta bi li da de dos in ves -
ti men tos em água será par ti cu lar men te ele va da nos
pró xi mos anos.

Li, num in for ma ti vo in ter na ci o nal, Sr. Pre si den -
te, pela Inter net, que a Bul gá ria está en vi an do água
para um país do Ori en te Mé dio, tro can do seis bar ris
de pe tró leo por um bar ril de água. Isso de mons tra,
com cer te za, a im por tân cia da água para o abas te ci -
men to hu ma no em todo o mun do.

Di an te do cres ci men to da co bi ça pela pro cu ra
da água, aler ta mos para o fato de que ela é um bem
de to dos. E, se é um bem de to dos, o Po der Pú bli co
não pode de i xar que sua uti li za ção ve nha a se dar
ape nas em be ne fí cio de gru pos pri va dos, para au fe ri -
rem lu cro.

Lem bra mos, mais uma vez, que não há de sen -
vol vi men to eco nô mi co sem de sen vol vi men to so ci al e
hu ma no. A água deve es tar, an tes de tudo, a ser vi ço
da vida.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Ade mir Andra de, eu lhe da rei o apar-
te. Em pri me i ro lu gar, po rém, ou vi rei o Se na dor José
Jor ge, que já o ha via so li ci ta do.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Abro mão da mi-
nha or dem de pre fe rên cia em fa vor do Se na dor Ade-
mir Andra de.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Por con des cen dên cia do Se na dor José Jor ge, 
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con ce do o apar te ao Se na dor Ade mir Andra de, em
pri me i ro lu gar.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, pri me i ra men te, que ro res-
sal tar a atu a ção de V. Exª como Se na dor. V. Exª sem-
pre foi um Se na dor bri lhan te, mas, nes ses úl ti mos
anos, tem apre sen ta do pro pos tas e le van ta do as sun -
tos da ma i or im por tân cia para o nos so País, tem fe i to
apro var emen das cons ti tu ci o na is que in ter fe rem nas
de si gual da des re gi o na is exis ten tes no Bra sil, fa vo re -
cen do a Re gião de V. Exª, o Nor des te bra si le i ro, a mi-
nha Re gião Nor te e o Cen tro-Oeste. V. Exª está sem-
pre cha man do a aten ção para as sun tos da ma i or re le -
vân cia e, hoje, fala das águas, des sa imen sa ri que za
que pos sui o Bra sil, um país pri vi le gi a do. Além do va-
lor, há, ain da, emi nen te Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res, o gran de po ten ci al da for ça des sas águas. As
águas dos rios bra si le i ros de têm o ma i or po ten ci al
ener gé ti co do pla ne ta. E meu Esta do, o Pará, tam bém 
é pri vi le gi a do nes sa área. Cre io que, nos pró xi mos 15
anos, se rão cons tru í das 11 no vas hi dro e lé tricas no
Esta do do Pará, que pas sa rá a for ne cer ener gia para
os de ma is Esta dos bra si le i ros. Tudo que V. Exª abor-
da, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, é da ma i or im-
por tân cia. É uma pena que o Go ver no bra si le i ro não
se aper ce ba dis so, não sa i ba va lo ri zar esse enor me
po der eco nô mi co que o Bra sil tem; não sa i ba ne go ci -
ar com au to no mia e pen sar no fu tu ro, de i xan do de
com pro me ter a nos sa eco no mia – como vem fa zen do
– com o ser vi ço da dí vi da; não saiba ava li ar essa ri-
que za e ti rar me lhor pro ve i to dela em be ne fí cio do ci-
da dão bra si le i ro e da nos sa Pá tria. V. Exª está aten-
tan do para algo que é es sen ci al. Há mu i tos me ses,
vejo o Se na dor Ber nar do Ca bral, en tre ou tros Se na -
do res, cha mar a aten ção para essa ri que za que o
Bra sil tem, não só o enor me re ser va tó rio de água po-
tá vel, mas tam bém a for ça das águas na pro du ção de
ener gia. No en tan to, o Go ver no não se aper ce be dis-
so e vive com pro me ten do mais de 50% do Orça men -
to da União com o ser vi ço da dí vi da pú bli ca. Acho en-
gra ça do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que o
Go ver no es te ja que i xan do-se de que, sem a CPMF,
per de rá os R$400 mi lhões que tira do povo por se ma -
na. A cada se ma na, se rão per di dos R$400 mi lhões,
mas o Go ver no se es que ce de di zer que, a cada dia,
paga de ser vi ço prin ci pal da dí vi da exa ta men te a
mes ma im por tân cia. Fa ça mos a con ta: são R$140 bi-
lhões com pro me ti dos por ano, o que sig ni fi ca exa ta -
men te R$400 mi lhões por dia. O Go ver no quer ti rar
mais di nhe i ro do povo bra si le i ro por se ma na, uma
quan tia que não dá para pa gar um dia do ser vi ço da
nos sa dí vi da. Por tan to, é um Go ver no que não ava li -

ou, ain da, a ri que za e a im por tân cia do Bra sil no con-
tex to mun di al, que não soube im por-se di an te da ex-
plo ra ção de ou tros pa í ses. Des sa for ma, apóio seu dis-
cur so, con gra tu lo-me com V. Exª pe las bri lhan tes in ter -
ven ções que tem fe i to no Se na do da Re pú bli ca, pe los
as sun tos da ma i or im por tân cia que tem tra zi do a esta
Casa. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Agra de ço a V. Exª. Apro ve i tan do o seu pro nun -
ci a men to, gos ta ria de re lem brar que 97% da água
exis ten te no mun do é sal ga da. Exis tem ape nas 3% de
água doce, sen do que 2% es tão nas ge le i ras gla ci a is,
e ape nas 1% é de água de su per fí cie e sub ter râ nea.

Como não te mos ain da a ca pa ci da de tec no ló gi -
ca su fi ci en te para o apro ve i ta men to da água sub ter râ -
nea, o que vale mes mo é a água dos rios, a água dos
la gos, a água doce, e o Bra sil de tém um vo lu me de
águas que con si de ro um pri vi lé gio em re la ção ao
mun do in te i ro: 16% da água doce do mun do. Só que
essa água é mal dis tri bu í da, uma vez que 72% da
água doce exis ten te no Bra sil en con tra-se na Ama zô -
nia, e o Esta do do Pará con tri bui tam bém subs tan ci al -
men te para esse vo lu me de água. Se con si de rar mos
que so men te 10% da po pu la ção do Bra sil está na
Ama zô nia, ve ri fi ca re mos que há uma des pro por ção
nes sa dis tri bu i ção, já que o Nor des te, que re pre sen ta
30% da po pu la ção, só tem 3% da água doce do ter ri -
tó rio na ci o nal, ori gi ná ria do rio São Fran cis co.

É um bem eco nô mi co essa dis po ni bi li da de de
água que te mos em nos so País. Ela pre ci sa ser me-
lhor con tro la da. É pre ci so ha ver um ges tor com pe ten -
te, não ape nas no sen ti do de sa ber quan tos por cen to
de vem ser apli ca dos em ir ri ga ção, quan tos por cen to
de vem ser apli ca dos em apro ve i ta men to ener gé ti co,
mas, so bre tu do, o que deve ser apli ca do na re cu pe ra -
ção dos nos sos ma nan ci a is, como o rio São Fran cis -
co, na re vi ta li za ção do ve lho Chi co, que está pra ti ca -
men te as so re a do em toda a sua ex ten são e que não
está ofe re cen do aqui lo que po de ria às nos sas co mu -
ni da des – mais de 15 mi lhões de bra si le i ros que de-
pen dem do rio São Fran cis co es tão sen do pre ju di ca -
dos –, por que a re cu pe ra ção ain da não acon te ceu.

Fi nal men te, ouço, com mu i to pra zer, o
ex-Ministro de Mi nas e Ener gia, um dos Se na do res
mais atu an tes de Per nam bu co, nos so Co le ga do Nor-
des te, Se na dor José Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Mu i to obri ga do,
Se na dor Anto nio Car los Va la da res. Em pri me i ro lu-
gar, gos ta ria de con gra tu lar-me com V. Exª pela es co -
lha des se tema de tão gran de im por tân cia para o nos-
so País, que é o uso da água. Até re cen te men te,
como V. Exª ci tou, atu ei como Mi nis tro de Mi nas e
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Ener gia. Ten do em vis ta que, no caso do Bra sil, ener-
gia é pra ti ca men te equi va len te à água, por que 90%
da nos sa ener gia é de ori gem hi dre lé tri ca, gos ta ria de
acres cen tar ao bri lhan te dis cur so de V. Exª, que ana li -
sa mu i to bem esse po ten ci al e a pos si bi li da de de seu
apro ve i ta men to, dois as pec tos – mu i tos po de ri am ser
dis cu ti dos aqui, mas dois con si de ro im por tan tes, re a -
li za dos du ran te o pe río do em que es ti ve à fren te do
Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia. O pri me i ro de les é re la -
ti vo ao apro ve i ta men to das ba ci as dos di ver sos rios
bra si le i ros. O se tor elé tri co, na ver da de, tra di ci o nal -
men te, vi nha ten do uma pri o ri da de no apro ve i ta men -
to des sas ba ci as, exa ta men te por ser a ele tri ci da de
um bem de gran de exi gên cia por par te da so ci e da de
– o efe i to da sua não exis tên cia é gra vís si mo, como
aca ba mos de ver com o ra ci o na men to que hou ve no
País. Na re a li da de, o Bra sil sem pre deu pri o ri da de
mu i to gran de ao uso hi dre lé tri co da água, es que cen -
do-se dos ou tros usos. Mu i tas ve zes a na ve ga ção dos
rios fi ca va pre ju di ca da, e a ir ri ga ção, o apro ve i ta men -
to e abas te ci men to de água fi ca vam em se gun do pla-
no. Ago ra o se tor elé tri co se con ven ceu de que es ta -
mos num tem po novo e de que to dos os pro je tos de
ele tri ci da de de vem ser mu i to dis cu ti dos com a so ci e -
da de, para que não seja le va do em con ta so men te o
po ten ci al hi dre lé tri co, mas tam bém o po ten ci al con-
jun to da ba cia. Para isso, o Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia já as si nou al guns con vê ni os e as si na rá ou-
tros com a Agên cia Na ci o nal de Águas – Ana, no sen-
ti do de que, para cada uso hi dre lé tri co, haja ini ci al -
men te um es tu do am plo da ba cia. Des sa for ma, to dos 
os ou tros seg men tos tam bém po de rão ser uti li za dos
no tu ris mo e em ou tras áre as. O se gun do as pec to é
re la ti vo ao rio São Fran cis co par ti cu lar men te. Ve ri fi -
ca mos que esse rio re al men te tem uma im por tân cia
es tra té gi ca mu i to gran de por que é o úni co do Nor des -
te com po ten ci al mais alto – e, as sim mes mo, é um
po ten ci al pe que no. Hoje, quan do a va zão do São
Fran cis co é de qua tro mil me tros cú bi cos por se-
gundo, acha mos esse va lor ex cep ci o nal. No ano
pas sa do, com a seca, a sua va zão che gou a 600 me-
tros cú bicos por se gun do. Enquan to isso, por exem-
plo, o rio To can tins, nes sa épo ca de chu va, gera 30
mil me tros cú bi cos por se gun do, pra ti ca men te dez ve-
zes mais do que o que gera o rio São Fran cis co.
Então, de ve mos tra tar o São Fran cis co com bas tan te
ca ri nho. Se ob ser var mos bem, a sua va zão vem di mi -
nu in do; a sua mé dia é um pou co de cres cen te. Par ti -
mos da hi pó te se de que a pri va ti za ção da Chesf te ria
uma sé rie de efe i tos so bre o São Fran cis co e re sol ve -
mos re ti rá-la do pro gra ma de pri va ti za ção. Atu al men -
te, o lu cro da Chesf é de 70% para o aci o nis ta ma jo ri -

tá rio – Go ver no Fe de ral – e de 30% para os aci o nis tas 
pri va dos, que têm ações na bol sa da Ele tro brás, da
qual a Chesf é uma sub si diá ria. De ago ra em di an te,
fe i ta essa trans for ma ção, a Chesf vai sair da Ele tro -
brás, vai ser uma em pre sa pú bli ca, e o seu lu cro será
in te i ra men te apli ca do no Nor des te, evi den te men te
para so lu ci o nar não só o pro ble ma da ba cia do São
Fran cis co, mas tam bém as ques tões hí dri cas da que la 
Re gião. Esse é um avan ço im por tan te, por que o lu cro
da Chesf po de rá ser de R$600 mi lhões a R$800 mi-
lhões por ano e será apli ca do in te gral men te nes se
seg men to para o qual não ha via um re cur so de ter mi -
na do. Há ago ra essa emen da que V. Exª apre sen tou,
mas ha ve rá um acrés ci mo tam bém a esse va lor. Por-
tan to, po de mos ata car mais uma vez a ques tão da re-
so lu ção dos pro ble mas do São Fran cis co. Agra de ço a
V. Exª pelo apar te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor José Jor ge, in cor po ro, com mu i ta
ale gria, as pa la vras pro nun ci a das por V. Exª ao meu
pro nun ci a men to.

Ao ter mi nar, Sr. Pre si den te, que ro apro ve i tar o
en se jo para lou var o tra ba lho do Se na dor José Jor ge
à fren te do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia. S. Exª se
pre o cu pou com a ques tão do pla ne ja men to do uso da
água. Com isso, te re mos a pos si bi li da de da dis tri bu i -
ção eqüi ta ti va dos re cur sos hí dri cos no Nor des te do
Bra sil e em to das as re giões do nos so País.

Antes se pro je ta va um pro gra ma da cons tru ção
de hi dre lé tri cas sem le var em con si de ra ção ou tros fa-
to res que po de ri am co la bo rar para o nos so de sen vol -
vi men to, como, por exem plo, a pis ci cul tu ra, a na ve ga -
ção, a ir ri ga ção e o tu ris mo ru ral. Antes os pro je tos
não eram in te gra dos; hoje, com a es tru tu ra de pla ne -
ja men to, po de mos vis lum brar no fu tu ro que o nos so
rio São Fran cis co, por exem plo, terá am plas pos si bi li -
da des de re cu pe ra ção, no ta da men te com a apro va -
ção, pelo Se na do Fe de ral e de po is pela Câ ma ra dos
De pu ta dos, do nos so pro je to de re vi ta li za ção.

Qu e ro tam bém enal te cer S. Exª por ter ti ra do a
Chesf do âm bi to das pos si bi li da des de uma pri va ti za -
ção. Essa é uma com pa nhia que, com sua ex pe riên -
cia e tec no lo gia, am pa ra da no apo io fi nan ce i ro do Go-
ver no, trans for man do-se em uma em pre sa es pe cí fi ca 
para cu i dar da apli ca ção dos nos sos re cur sos hí dri -
cos do rio São Fran cis co, sem dú vi da al gu ma, mu i to
ha ve rá de con tri bu ir para o de sen vol vi men to da nos sa 
re gião nor des ti na.

Agra de ço a V. Exª, Se na dor José Jor ge, pe las
pa la vras tão ge ne ro sas pro nun ci a das quan do do meu
pro nun ci a men to.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, por vin te
mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo,
de ma ne i ra bre ve, te cer al guns co men tá ri os so bre o
cus to do di nhe i ro hoje no Bra sil, com base nas an dan -
ças que te nho fe i to jun to aos que in ves tem e aos que
cap tam re cur sos, e ana li sar de que ma ne i ra po de ría -
mos ali vi ar a pro du ção na ci o nal.

O Go ver no de ve ria apro ve i tar este mo men to,
em que ain da não se sabe quem vai co man dar o País
a par tir do ano que vem, para es ta be le cer uma re for -
ma tri bu tá ria e ca pa ci tar a in dús tria na ci o nal para
com pe tir com o mun do. Com essa re for ma, as in dús -
tri as na ci o na is te ri am con di ção de con cor rer, a par tir
do ano que vem, com as in dús tri as dos ou tros pa í ses,
e os nos sos pro du tos po de ri am en fren tar, em me lho -
res con di ções, o mun do glo ba li za do de hoje.

Por isso, Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, em re-
u niões com as so ci a ções co mer ci a is e in dus tri a is, há
sem pre uma dú vi da, e não só em meu Esta do, San ta
Ca ta ri na, que tem uma eco no mia di ver si fi ca da, com
in dús tri as pro du ti vas e em pre sá ri os qua li fi ca dos e or-
ga ni za dos. Per gun tam-me sem pre, com mu i ta ra ci o -
na li da de e fran que za, o por quê de os cus tos para a
cap ta ção de re cur sos hoje se rem tão al tos. Re cur sos
es ses cap ta dos para que se pos sa pro du zir, para que
se pos sa in ves tir na pro du ção, ge ran do mais em pre -
gos e, con se qüen te men te, mais mer ca do ri as, o que
au men ta ria a ar re ca da ção de im pos tos por par te de
todo o Go ver no – União, Esta dos e Mu ni cí pi os.

Sr. Pre si den te, che ga mos à con clu são de que,
na ver da de, os ban cos são um alto ne gó cio hoje no
País – e os ba lan ços con fir mam isso. Em fun ção dos
seus com pro mis sos, dí vi das e tí tu los, o Go ver no não
tem con di ções de en fren tá-los, fi can do re fém da agi o -
ta gem na ci o nal e in ter na ci o nal. Sa ben do que o Go-
ver no não tem for ças para gri tar e en fren tá-los, es ses
con glo me ra dos fi nan ce i ros con ti nu am a usu fru ir e a
su gar nos sos re cur sos. Esta mos, na ver da de, vi ven -
do para man ter essa si tu a ção. Já se no ti cia, por meio
dos ba lan ços, que os lu cros são ex tra or di ná ri os, e
quem paga a con ta, no fun do, é o povo bra si le i ro, pois
des ti nam-se bi lhões e bi lhões do nos so Orça men to
anu al para pa gar cus tos e ser vi ços, ou seja, para
pagar ju ros. Na tu ral men te, isso sai do suor do tra ba -
lha dor e da eco no mia na ci o nal, ele van do os cus tos
so ci a is.

De ve ría mos, por tan to, en con trar uma so lu ção.
Tal vez ten tan do fa zer com que os com pro mis sos do

Bra sil se jam re pac tu a dos com ou tros pra zos. De uma
ma ne i ra ou de ou tra, pre ci sa mos cri ar con di ções para
eli mi nar essa agi o ta gem, para que o Bra sil não se sin-
ta nos bra ços dos es pe cu la do res. De nada adi an ta
pou par mos da qui e de lá, fa zer mos re ser vas e es for -
ços, e de i xar mos, de ou tro lado, tor ne i ras aber tas,
como é o caso des se cus to fi nan ce i ro.

Assim não dá, Sr. Pre si den te! Pre ci sa mos en-
con trar uma ma ne i ra. 

Por onde ando, sin to que essa é uma gri ta ge ral.
O se tor pro du ti vo diz que é pos sí vel to mar di nhe i ro
com uma in fla ção ao ano de 5% a 6%, mas não com
um cus to na base de 18,5% a 20%. Para quem tem
eco no mi as, é mu i to me lhor jo gá-las no mer ca do fi-
nan ce i ro, na agi o ta gem, e fe char a fá bri ca, a in dús -
tria, e des pa char o qua dro de fun ci o ná ri os, o que é
mu i to mais sa lu tar e me nos pre o cu pan te. Essa é a
tese que vi go ra hoje no País.

Qu e ro, com mu i to fran que za, en trar nes se de-
ba te. Pen so que os se to res res pon sá ve is por esse
cam po pre ci sam en con trar so lu ções. Essa é uma das
me di das que o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so
po de ria bus car. Sei que não é fá cil. O Bra sil per ten ce
ao Ter ce i ro Mun do, é um país emer gen te, e os gran-
des con glo me ra dos fi nan ce i ros sa bem que pre ci sa -
mos de les; por isso, nos pi sam e nos su gam. Te mos
de bus car um ca mi nho. Não sei se se ria nos unir mos
a ou tros pa í ses e dar um gri to. O fato é que, do je i to
que está, di zem que não é ne gó cio in ves tir no se tor
pro du ti vo, por que os en car gos são mu i to al tos.
Enquan to lá fora se paga de 2% a 3% ao ano pela ob-
ten ção de re cur sos, no Bra sil te mos de pa gar 19%,
20%, 25%. Assim não é pos sí vel com pe tir.

Sr. Pre si den te, com re la ção à ques tão dos cus-
tos, acre di to que po de ría mos en fren tar esse pro-
blema com a re pac tu a ção dos com pro mis sos, de
ma ne i ra a fa zer com que haja a von ta de de in ves tir,
im pul si o nando, as sim, a cir cu la ção de mer ca do ri as, a
ge ra ção de em pre gos, e as sim por di an te. Isso tam-
bém atra i ria o ca pi tal ex ter no para in ves ti men to, e não
para es pe cu la ção. Se pu der mos pre pa rar o cam po
nes sa li nha, será uma gran de sa í da para a con sa gra -
ção do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.

Sr. Pre si den te, ou tra tese é a da pre pa ra ção do
se tor pro du ti vo na ci o nal para en fren tar o mun do. De
que ma ne i ra? Hoje, sa be mos que apro xi ma da men te
um ter ço do Pro du to Inter no Bra si le i ro des ti na-se a
en car gos, ao pa ga men to de im pos tos, ta xas, con tri -
bu i ções, etc. Des sa for ma, não dá para com pe tir com
o mun do, por que é uma car ga mu i to pe sa da. O se tor
pro du ti vo na ci o nal tam bém diz que isso não é possí vel.
Para com pe tir com o mun do, pre ci sa mos en contrar
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uma ma ne i ra di fe ren te. Nes se sen ti do, parece-me que
a pre pa ra ção do Bra sil para co lo car sua pro du ção
na con cor rên cia in ter na ci o nal in clui di mi nu ir o va-
lor dos en car gos que pe sam so bre a pro du ção na ci o -
nal. Tal vez pu dés se mos au men tá-los no sen ti do ho ri -
zon tal, ou seja, na base, e di mi nuí-los no sen ti do ver ti -
cal, de modo a ba i xar a pi râ mi de. A quem va mos mo ti -
var com isso? Va mos mo ti var quem está na in for ma li -
da de, na clan des ti ni da de, para vir à luz do dia. Assim,
che ga rá o mo men to em que não va le rá mais a pena
tra ba lhar na in for ma li da de e so ne gar im pos tos.

Sr. Pre si den te, os aven tu re i ros, que são em nú-
me ro mu i to ele va do – di zem que a clan des ti ni da de
che ga a 40% –, di zem que vale a pena ar ris car. Se é
para re co lher cer ca de um ter ço para o Go ver no, nas
es fe ras fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal, vale a pena ten-
tar ar ris car e so ne gar. So ne gan do, pou pam e ga-
nham, de cara, mais ou me nos, um ter ço de lu cro.
Isso exis te mu i to hoje. Assim, quem tra ba lha na le ga li -
da de, na for ma li da de, sen te-se pre ju di ca do, pois tem
que ar car com to dos os en car gos da le ga li za ção de
sua ati vi da de. Como vai com pe tir com aque le que so-
ne ga? Não tem je i to. Tor na-se di fí cil a con cor rên cia
em fun ção dos al tos cus tos fi nan ce i ros e fis ca is.

Como se po de ria fa zer? Ba i xan do-se essa pi râ -
mi de, va mos fa zer com que haja mais com pe ti ção
para se co lo car a pro du ção no mun do, des mo ti van -
do-se aque les que tra ba lham na clan des ti ni da de, Sr.
Pre si den te. Des se modo, não va le rá mais a pena ar-
ris car, e o cri me da so ne ga ção aca ba rá não com pen -
san do. Ha ve rá, en tão, mo ti va ção para se tra ba lhar à
luz do dia.

Pen so que este é um gran de mo men to para o
Go ver no pre pa rar o Bra sil e a in dús tria na ci o nal para
com pe ti rem com o mun do. Eu até di ria que o Go ver no
não quis, no ano pas sa do, pre pa rar o Bra sil para que
essa nova re for ma tri bu tá ria en tras se em vi gor a par tir 
de 2002. Até re co nhe ço que, no pri me i ro mo men to
em que se im plan tar isso, o Go ver no pode per der um
pou co, pois tem com pro mis sos com o Fun do Mo ne tá -
rio Inter na ci o nal, com o fe cha men to fis cal, com a ba-
lan ça de pa ga men tos, com o equi lí brio fis cal en tre ar-
re ca da ção e des pe sa. Mas por que não pre pa rar o
País? Por que não ofe re cer con di ções à in dús tria na-
ci o nal para que, a par tir do ano que vem, 2003, pos sa
en trar no mer ca do para com pe tir? O mo men to é fa vo -
rá vel, já que ain da não se sabe quem vai di ri gir o Bra-
sil, qua is são os par ti dos po lí ti cos que es ta rão no po-
der a par tir de ja ne i ro de 2003.

Pen so que se ria be né fi co pre pa rar o Bra sil des-
sa ma ne i ra, pois quem ga nhar as ele i ções des te ano
e, por tan to, o co man do do País, sa be rá de an te mão

como se pre pa rar para en trar em cam po. E quem fi ca -
rá com esse ga lar dão? O pró prio Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, que pre pa rou o Bra sil, dan do à in-
dús tria na ci o nal me lho res con di ções de com pe ti ção
no mun do. Qu e i ra mos ou não, a Alca vem aí. De ve -
mos, en tão, aos pou cos, ofe re cer me lho res con di -
ções de com pe ti ção à in dús tria na ci o nal. Não exis tem 
mais fron te i ras. O mun do, hoje, está todo in ter li ga do
por in ter mé dio dos me i os de co mu ni ca ção.

Este, por tan to, é o mo men to de o Go ver no pre-
pa rar o País para o fu tu ro. Pen so que não ha ve rá re je -
i ção por par te de ne nhum dos par ti dos po lí ti cos, pois
não se sabe ain da quem vai es tar no co man do a par tir 
do ano que vem.

Para con clu ir, que ro de i xar dois pon tos fun da -
men ta is para o de ba te e como aler ta ao Go ver no:
como po de re mos ali vi ar os cus tos do se tor pro du ti vo
do País? De que ma ne i ra va mos en fren tar isso? Va-
mos ten tar re du zir os cus tos da pro du ção. Va mos lu-
tar para que a es pe cu la ção e a agi o ta gem não se jam
mais um ne gó cio tão lu cra ti vo como é hoje.

De ou tra par te, va mos pre pa rar a in dús tria na ci o -
nal de ma ne i ra tal que os en car gos com a pro du ção
na ci o nal de i xem de re pre sen tar um ter ço do PIB. Va-
mos ba i xar essa pi râ mi de, fa zen do com que, no sen ti -
do ho ri zon tal, haja mais mo ti va ção. Com isso, o Go-
ver no aca ba não per den do, por que ha ve rá mais pro-
du ção, mais mer ca do ri as cir cu lan do, mais in ci dên cia
de im pos tos, mes mo com a car ga me nor, e, con se -
qüen te men te, a ofer ta de mão-de-obra será ma i or.
Assim, o País es ta rá em paz em to dos os sen ti dos.

Essas são al gu mas das pon de ra ções que tra go
no dia de hoje, Sr. Pre si den te. E, apro ve i tan do que a
Se ma na San ta está por che gar, de i xo-as para re fle -
xão. Nada me lhor do que pen sar mos não só em nos-
sa fa mí lia, nes te que é o mo men to opor tu no para isso,
mas em todo o con jun to do País, prin ci pal men te os
que por ele são res pon sá ve is.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal da -
ner, o Sr. Edi son Lo bão, 2º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da 
pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor José Jor ge, por 20 mi nu tos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, após qua se um ano de
de di ca ção à ta re fa de exe cu tar as po lí ti cas na ci o na is
de ener gia e de mi ne ra ção, no cum pri men to de mis-
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são par ti dá ria e aten den do a hon ro so con vi te de Sua
Exce lên cia o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Cardo so,
re tor no a esta Casa, à qual me trou xe o voto do povo
per nam bu ca no.

Ape sar das si tu a ções crí ti cas que em qua se
todo esse tem po vi veu o País nes ses se to res, mer cê
so bre tu do das li mi ta ções na ofer ta de ener gia elé tri ca 
– de cla ra das pra ti ca men te no ins tan te em que as su -
mi –, con se gui mos en fren tar a qua dra ad ver sa e en-
ca mi nhar so lu ções ple na men te sa tis fa tó ri as para os
pro ble mas, afi nal su pe ra dos a cus tos sig ni fi ca ti va -
men te me no res que os ini ci al men te es pe ra dos.

Devo cre di tar os mé ri tos des se êxi to, em pri me i -
ro lu gar, ao povo bra si le i ro, que sou be com pre en der a
gra vi da de da si tu a ção e, sem abrir mão do le gí ti mo di-
re i to de cri ti car e co brar so lu ções, cha mou a si a so-
lução do pro ble ma e a ela di ri giu o me lhor do seu es-
for ço, re sis tin do ao fá cil exer cí cio de bus car quem
ex pi asse even tu a is cul pas.

É de jus ti ça, po rém, acres cen tar que o em pe nho 
pa trió ti co da so ci e da de teve con tra par ti da na atu a ção 
se re na e opor tu na do Go ver no Fe de ral, sob a li de ran -
ça do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Mal gra do o ris co de pa re cer imo des to, per mi -
tam-me acres cen tar que ha ver con tri bu í do para tal
des fe cho ilus tra e hon ra a mi nha car re i ra. A Câ ma ra
de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca, cuja cri a ção
par tiu de mi nha ini ci a ti va, e que tive a sa tis fa ção de
in te grar, jun ta men te com meus co le gas de Mi nis té rio
e com ou tros de di ca dos mem bros do Go ver no e de-
ma is ilus tres bra si le i ros que lhe em pres ta ram seu tra-
ba lho, de sem pe nhou com pro fi ciên cia o seu pa pel.
Des ta co, em es pe ci al, a se gu ra con du ção do Mi nis tro
Pe dro Pa ren te, in cum bi do de co or de nar o gru po, a
cujo ti ro cí nio mu i to fica a de ver a Na ção. 

Cre io que esse epi só dio, da das a dra ma ti ci da de 
de que se re ves tiu e as li ções que nos de i xa o com pe -
ten te e so li dá rio en fren ta men to da cri se, foi um da-
que les pon tos de in fle xão na his tó ria das na ções.
Alguns fa tos que o con for ma ram de vem ser re lem bra -
dos, ago ra que as pre vi sões mais pes si mis tas vi-
ram-se fi nal men te des men ti das. Por cer to ha ve rão de
ser úte is seu efe ti vo co nhe ci men to e com pre en são
para en ri que cer o pla ne ja men to e ges tão do se tor
ener gé ti co e, além dele, da ação go ver na men tal em
seu todo. E não há lu gar me lhor para tal re fle xão do
que o Se na do Fe de ral.

Como sa bem to dos os no bres Se na do res, o sis-
te ma ener gé ti co bra si le i ro pri vi le gia a ge ra ção hi dre -
lé tri ca, que per faz 82% da ca pa ci da de ins ta la da de
ener gia elé tri ca. O pa pel das de ma is fon tes é me ra -
men te com ple men tar.

Re i te ro mi nha opi nião de que não se ha ve rá de
re ne gar a op ção hi dre lé tri ca. Será ela, ain da, a mais
im por tan te em um fu tu ro pre vi sí vel. É bom que as sim
seja, em fun ção das pro por ções e da fe liz con fi gu ra -
ção ge o grá fi ca do po ten ci al hí dri co do País.

O cer to é que se tra ta, efe ti va men te, de vo ca ção 
na tu ral, a res pal dar a acer ta da de ci são es tra té gi ca fa-
da da a per du rar, mal gra do os atu a is per cal ços, so bre -
tu do quan do se con si de ra que nada me nos que 75%
do po ten ci al hí dri co do País ain da não foi ex plo ra do. A
ca pa ci da de ins ta la da no Bra sil po de ria cres cer, em
tese, mais 200 mil me ga watts, caso se uti li zas sem
to dos os apro ve i ta men tos hi dre lé tri cos téc ni ca e am-
bi en talmen te apro pri a dos.

Con tu do, a for te par ti ci pa ção da for ça hi dráu li ca
na ma triz ener gé ti ca e a vir tu al ine xis tên cia de al ter -
na ti vas de i xam o País vul ne rá vel sem pre que as con-
di ções cli má ti cas são des fa vo rá ve is e ir re gu lar o re gi -
me hi dro ló gi co. Isso apon ta para a con ve niên cia de se
dis por de su ce dâ ne os à ge ra ção hi dre lé tri ca, para se-
rem uti li za dos não só em si tu a ções atí pi cas, mas in te -
gran do or ga ni ca men te a ma triz ener gé ti ca bra si le i ra,
em con fi gu ra ção que as se gu re equi lí brio di nâ mi co e
de sem pe nho ca paz de man ter a ofer ta su pe ri or à de-
man da por ener gia.

As ter me lé tri cas de vem es tar en tre as mais im-
por tan tes des sas op ções, usan do so bre tu do o gás
na tu ral, dis po ní vel no País ou im por ta do, como no
caso do ad qui ri do da Bo lí via e trans por ta do pelo ga-
so du to que une as áre as pro du to ras da que le país ao
Cen tro-Oeste, Su des te e Sul do Bra sil. 

Além de las, as fon tes di tas al ter na ti vas de ener-
gia po dem e de vem ser uti li za das em ma i or grau, em
fun ção do am plo po ten ci al de apro ve i ta men to da bi o -
mas sa (in clu si ve na cha ma da co-geração), da ener-
gia nu cle ar, so lar, eó li ca, etc.

Con si de ra ções des sa or dem fo ram ob je to das
pre o cu pa ções de meus ilus tres pa res tão logo se de-
fla grou a cri se de ener gia elé tri ca. O mes mo se pas-
sou no Exe cu ti vo. Era pre ci so co nhe cer pre ci sa men te 
o que ocor reu e que ca u sas le va ram a Na ção à cri se.

As am plas e in ten sas dis cus sões tra va das so-
bre o as sun to con tri bu í ram para esse co nhe ci men to
e, so bre tu do, para que se re to mas se o pla ne ja men to
es tra té gi co do se tor elé tri co. Si mul ta ne a men te, bus-
cou-se res ga tar tam bém a ra ci o na li da de do de ba te, a
des con fi ar de con clu sões tão fá ce is quan to equí vo -
cas, que con si de ra ram ape nas par ci al men te as com-
ple xas ques tões em pa u ta e pou co ser vi ram à com-
pre en são dos fa tos, eta pa ines ca pá vel de seu en fren -
ta men to.
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Cre io ser opor tu no lis tar al guns des ses fa tos: 

A ca pa ci da de ins ta la da do se tor elé tri co
bra si le i ro, da or dem de 75 mil me ga watts, já
era há um ano su fi ci en te para aten der a de-
man da, con si de ra do o País em seu todo;

Os in ves ti men tos re a li za dos, cer ca de
R$23,7 bi lhões, no pe río do de 1995 a 2001,
ele va ram nes se pe río do a ca pa ci da de ins ta -
la da em 16,4 mil me ga watts. Só no ano pas-
sa do fo ram apli ca dos apro xi ma da men te
R$6 bi lhões, acres cen do cer ca de 3,04 mil
me ga watts à ca pa ci da de ins ta la da. Isso
quer di zer ex pan são a taxa anu al mé dia de
4,17%, com pa tí vel com o au men to do mer-
ca do no mes mo pe río do; 

Os in ves ti men tos em trans mis são, em-
bo ra ex pres si vos, não fo ram de mol de a per-
mi tir ma ne jo ade qua do. Daí a atu al im pos si -
bi li da de de trans por tar par te da ener gia pro-
du zi da nos sub sis te mas nor te e sul para fa-
zer face à ca rên cia lo ca li za da nas re giões
Nor des te, Cen tro-Oeste e Su des te;

No pe río do con si de ra do, de se qui lí bri os
lo ca li za dos en tre ofer ta e de man da in du zi ram
à so bre u ti li za ção dos re ser va tó ri os de usi nas
que abas te cem as re giões Nor des te, Cen-
tro-Oeste e Su des te. Em vez de usar-se, a
cada ano, o ex ce den te acu mu la do na es ta ção 
chu vo sa, con su mi ram-se re ser vas além dos
li mi tes tec ni ca men te re co men dá ve is, na ex-
pec ta ti va de que as chu vas sub se qüen tes re-
com pu ses sem os ní ve is dos la gos;

Mes mo as sim, um com por ta men to
mais pró xi mo do nor mal dos sis te mas hi dro -
ló gi cos Nor des te e Su des te/Cen tro-Oeste
te ria as se gu ra do tem po em que se com ple -
tas sem os in ves ti men tos em ge ra ção e
trans mis são, evi tan do a cri se de abas te ci -
men to;

Ain da so bre as con di ções cli má ti cas,
es ti mou-se que a ca pa ci da de ge ra do ra ins-
ta la da nos dois gran des sub sis te mas re gi o -
na is do se tor elé tri co afe ta dos (Nor des te e
Su des te/Cen tro-Oeste) aten de ria a de man -
da, mes mo que as va zões nos res pec ti vos
pe río dos chu vo sos fos sem in fe ri o res em até
20% à mé dia his tó ri ca e os mer ca dos não
cres ces sem mais do que 10%. No en tan to,
em bo ra a ex pan são do mer ca do não haja
atin gi do esse li mi te, as con di ções hi dro ló gi -
cas fo ram ex tre ma men te des fa vo rá ve is:

29% aba i xo da mé dia his tó ri ca no Su des -
te/Cen tro-Oeste e 55% aquém no Nor des te.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não,
cedo o apar te a V. Exª.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se-
na dor José Jor ge, é com ale gria que esta Casa o re-
ce be de vol ta, após uma pas sa gem mar can te por
um dos mais im por tan te Mi nis té ri os do Go ver no Fer-
nan do Hen ri que. V. Exª, no in tu i to de ser vir ao Bra-
sil, de pa rou-se se gu ra men te com um dos ma i o res
de sa fi os de sua vida: a cri se ener gé ti ca. V. Exª as-
su miu a con du ção dos des ti nos do Mi nis té rio de Mi-
nas e Ener gia exa ta men te no pe río do em que a cri-
se eclo diu, logo V. Exª não tem res pon sa bi li da de al-
gu ma so bre ela. E a cri se eclo diu por ra zões di ver -
sas: ten ta ti va de mu dan ça do mo de lo ener gé ti co do
País, não re a li za ção de in ves ti men tos ne ces sá ri os
na área de pro du ção de ener gia elé tri ca, al te ra ção
do mo de lo ener gé ti co com a in tro du ção, na sua ma-
triz, do apro ve i ta men to das ter me lé tri cas – hou ve
gran de in ves ti men to na cons tru ção do ga so du to da
Bo lí via, na aqui si ção de gás da Bo lí via e, de vi do à
fal ta de equa li za ção do pre ço, aca ba mos não fa zen -
do os in ves ti men tos ne ces sá ri os para aten der a de-
man da de um mer ca do cres cen te, como o bra si le i ro. 
É cla ro que o Go ver no não pode se exi mir da sua
res pon sa bi li da de pela cri se, pe las di fi cul da des e
pelo des con for to que im pôs ao povo bra si le i ro, além
dos pre ju í zos que ca u sou à Na ção. Mas tal fato ser-
viu de aler ta à po pu la ção – como V. Exª dis se no
iní cio do seu pro nun ci a men to, o povo res pon deu de
for ma ex tra or di ná ria ao ape lo para eco no mi zar ener-
gia –, que, mes mo após ces sa dos os efe i tos da cri-
se, con ti nua pou pan do ener gia, eco no mi zan do nos
seus pró pri os gas tos. É cla ro que a fal ta de ener gia, 
que é o com bus tí vel do de sen vol vi men to, pre o cu -
pou-nos a to dos, in clu si ve a V. Exª e ao pró prio Go-
ver no, que se de di cou à exa us tão a so lu ci o nar o
pro ble ma que, gra ças à am pli a ção da pres ta ção plu-
vi o mé tri ca, está pra ti ca men te exa u ri do. Espe ro que,
com o re tor no de V. Exª ao con ví vio des ta Casa,
pos sa mos con tri bu ir com ações com ple men ta res
que evi tem que o País en tre no va men te numa cri se
des sas pro por ções, que traz con se qüên ci as da no -
sas à po pu la ção e ao se tor pro du ti vo. Cum pri men to
V. Exª pela de di ca ção e com pe tên cia com que se
hou ve à fren te do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu i to obri ga -
do, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha. Estou fe liz de es tar
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no va men te em con ta to com os com pa nhe i ros, con ta -
to que, aliás, nun ca per di, pois com pa re ci a esta Casa
sem pre que con vo can do e dis cu ti com to dos os que
nos pro cu ra vam para isso so bre esse di fí cil e im por -
tan te tema, que é o abas te ci men to ener gé ti co em
nos so País.

Como men ci o nou V. Exª, os re ser va tó ri os dos
sub sis te mas se en con tra vam mu i to aba i xo dos ní ve is
mí ni mos es pe ra dos no iní cio da es ta ção seca, 30 de
abril de 2001 – as su mi o Mi nis té rio no fi nal de mar ço –
, cer ca de 33% no Nor des te, quan do o ne ces sá rio se-
ria 50%, e 32% no Cen tro-Oeste/Su des te, quan do o
ide al se ria 49%.

Nor mal men te, du ran te o pe río do seco, con-
so me-se en tre 30% e 40% do re ser va tó rio. Se es-
tá va mos com 30%, sig ni fi ca va que, não fos sem
to ma das as me di das, mais ou me nos em ju lho, te-
ría mos uma cri se mu i to ma i or do que a que ti ve -
mos.

Por isso, no va men te no ano de 1999, o ápi ce da
cri se, os re ser va tó ri os do Su des te, so men te para
exem pli fi car, de cres ce ram 50% du ran te o pe río do
seco: pas sa ram de 70% para 20%. Por tan to, se co-
me ça ram com 30%, es tá va mos cor ren do um ris co
bas tan te gran de.

Des se acú mu lo de fa tos ne ga ti vos re sul tou a cri-
se no abas te ci men to de ener gia elé tri ca. Tor nou-se
ne ces sá rio, pois, ado tar me di das con jun tu ra is que
as se gu ras sem con di ções de atra ves sar o pe río do crí-
ti co, e fa zê-lo, tan to quan to pos sí vel, de for ma a ate-
nu ar as con se qüên ci as ne ga ti vas para a po pu la ção e
a ati vi da de eco nô mi ca.

Com pre o cu pa ções des sa or dem foi que as su mi 
as fun ções de Mi nis tro de Mi nas e Ener gia. Lem-
bro-me de que meu pri me i ro pro nun ci a men to pú bli co, 
já em abril de 2001, por uma rede na ci o nal de te le vi -
são, des ti nou-se a aler tar a Na ção para o ris co do co-
lap so no abas te ci men to. 

A res pos ta ao de sa fio ha ve ria de dar-se tan to no
lado da ofer ta quan to no da de man da de ener gia.
Com pre en de mos que a ex pan são da ofer ta – a cur to
(e cur tís si mo), mé dio e lon go pra zo – se ria o ob je ti vo
pri o ri tá rio a ser per se gui do. De ime di a to, po rém, se ria 
pre ci so ado tar me di das con cer nen tes à de man da,
ne ces sá ri as à su pe ra ção do mo men to ad ver so, sem
as qua is so bre vi ria o caos an tes que se pu des se cu i -
dar do fu tu ro.

Apre sen ta ram-se três al ter na ti vas – e só três:

Apos tar na par ti ci pa ção da so ci e da de
para que re du zis se o con su mo; 

Pro gra mar o ra ci o na men to via cor tes
in dis cri mi na dos, im pon do os cha ma dos
“apa gões”; ou

Nada fa zer, e es pe rar que os ”apa-
gões“ ocor res sem ale a to ri a men te.

Esse enun ci a do não dá mar gem a dú vi da: se-
ria pre ci so pelo me nos ten tar a im ple men ta ção da
pri me i ra al ter na ti va, já que a se gun da se ria mu i to
mais dra má ti ca e a ter ce i ra, im pen sá vel. O com-
portamen to so ci al em si tu a ções de cri se, mos tra-o
a his tó ria re cen te do País, apon ta va-nos aque le ca-
minho.

Lem bra mo-nos de que a so ci e da de bra si le i ra
con se guiu, ain da que a du ras pe nas, con vi ver com a
hi pe rin fla ção e sair dela por meio da im plan ta ção da
URV, um pro ces so bas tan te di fí cil, mas que, no fim,
se deu vi to ri o so.

Sa bía mos tam bém que, a con fir ma rem-se as
con di ções hi dro ló gi cas en tão pre vis tas, o con tin -
gen ci a men to e as ações des ti na das a an te ci par a
con clu são de pro je tos de ge ra ção e trans mis são
se ri am su fi ci en tes para atra ves sar a eta pa agu da
da cri se. Evi tar-se-ia – como se evi tou – o pior,
sem im po si ção de cor tes ge ra is e in dis cri mi na -
dos.

Espe ra va-se, tam bém, que a in du ção à con-
ser va ção de ener gia te ria efe i tos mais du ra dou -
ros que os ne ces sá ri os à tra ves sia. A subs ti tu i ção 
dos equi pa men tos tra di ci o na is por ou tros, pou pa -
do res de ener gia; a mu dan ça de há bi tos de con-
su mo; a pro gres si va eli mi na ção do des per dí cio e,
so bre tu do, o novo po si ci o na men to so ci al ante a
ques tão ener gé ti ca, tudo isso vi ria a cons tru ir
uma nova re a li da de, ten den te a ra ci o na li zar a uti-
li za ção de um in su mo cres cen te men te va li o so e
es cas so.

For mu la da a so lu ção, era mis ter agir ra pi da -
men te. Assim foi que, em abril e maio do ano pas sa -
do, ado tou-se um elen co de pro vi dên ci as que, de um
lado, con ce be ram e co lo ca ram em mar cha as ações
des ti na das a li mi tar o con su mo às dis po ni bi li da des do
mo men to; si mul ta ne a men te, bus cou-se ace le rar a im-
plan ta ção de pro je tos já exis ten tes e es ti mu lar no vos
em pre en di men tos, vi san do ex pan dir ra pi da men te a
ofer ta. 

Re i te re-se: o im por tan te, na que le mo men to, era
en fren tar o de sa fio, unir for ças para su pe rar emer gên -
ci as e, ao mes mo tem po, agir es tra te gi ca men te, de
for ma a ga ran tir su pri men to sem so bres sal tos no fu-
tu ro. 
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Tra ba lhou-se, nes se as pec to, em qua tro ver ten tes:
Estí mu lo à in du ção de mu dan ças para que pelo me-
nos par te das me di das de con ser va ção ado ta das
para os me ses crí ti cos as su mis sem ca rá ter de fi ni ti vo;

Ace le ra ção das obras de ge ra ção e
trans mis são, das ne go ci a ções para im por ta -
ção de ener gia e dos ajus tes fi nan ce i ros e
ins ti tu ci o na is que per mi ti ram, ain da no pe-
río do crí ti co, au men tar a ofer ta e ga ran tir
su pri men to em re giões mais vul ne rá ve is;

Incen ti vo à uti li za ção de so lu ções lo ca -
li za das, como as de auto e co-geração;

Con for ma ção de um novo qua dro po lí -
ti co e ins ti tu ci o nal para o se tor, que não per-
mi ta que essa ques tão vol te a acon te cer; 

Essas ver ten tes re u ni ram-se no Pro gra ma
Estra té gi co de Ampli a ção da Ofer ta de Ener gia Elé-
tri ca, na ver da de um abran gen te e am bi ci o so elen co 
de pro gra mas e pro je tos de cur to e mé dio pra zo.
Cre io não ser de ma si a do re la ci o nar os prin ci pa is
de les:

1. acrés ci mo, no to tal de po tên cia, da
or dem de 28.040 me ga watts no pe río do
2001/2004, dos qua is 3.042 já fo ram im plan -
ta dos em 2001, 9.299 me ga watts se rão im-
plan ta dos em 2002, 7.762 me ga watts em
2003, e 7.937 me ga watts em 2004;

2. im ple men ta ção do Pro gra ma Pri o ri -
tá rio de Ter me lé tri cas, cor res pon den te a 38
usi nas ter me lé tri cas, das qua is 7 já es tão
em fun ci o na men to e 16 em cons tru ção;

3. mon tan te de in ves ti men tos da or-
dem de R$43 bi lhões, dos qua is R$34
bilhões em in ves ti men tos pri va dos e R$9 bi-
lhões em in ves ti men tos pú bli cos;

4. im plan ta ção de 24 em pre en di men -
tos de ge ra ção hi dre lé tri ca, dan do um to tal
de pra ti ca men te 10.000 me ga watts até
2004, num in ves ti men to da or dem de R$11
bi lhões, dos qua is R$7 bi lhões em in ves ti -
men tos pri va dos e R$3,355 bi lhões à con ta
do se tor pú bli co.

As obras das hi dre lé tri cas pre vis tas para até
2004, evi den te men te, to das elas já es tão em an da -
men to, ten do em vis ta que os pra zos das hi dre lé tri -
cas sem pre são ma i o res do que esse pe río do de
três anos. Estão to das em obras e, em re gra ge ral,
as hi dre lé tri cas es tão sen do an te ci pa das.

5. cons tru ção de 26 li nhas de trans mis -
são e 8 su bes ta ções;

6. con tra ta ção da ener gia emer gen ci al
por in ter mé dio da CBEE, cons tan do de 58
usi nas ter me lé tri cas a óleo com bus tí vel,
num to tal de 2.153 me ga watts; e

7. vi a bi li za ção de ener gia al ter na ti va.
Espe ra-se um to tal nes se pe río do de 4.000
me ga watts de PCHs, apro ve i ta men to e im-
por ta ções, etc.

Aten tou-se tam bém para as va riá ve is es tra té gi -
cas que con di ci o nam tal so lu ção. Entre elas, des ta -
ca-se, pri o ri ta ri a men te, a pre ser va ção am bi en tal,
pré-requisito de qual quer ini ci a ti va no se tor – como,
de res to, em qual quer ou tra ver ten te da ati vi da de
hu ma na. 

A cri se trou xe con si go en si na men tos e avan ços, 
en tre os qua is há um que con si de ro mu i to im por tan te, 
de gran de re le vân cia do pon to de vis ta ins ti tu ci o nal,
qual seja, a in te gra ção ener gé ti ca da Amé ri ca La ti na,
no ta da men te dos pa í ses li mí tro fes ao Bra sil. Hoje so-
mos im por ta do res de ener gia elé tri ca da Argen ti na,
de gás da Bo lí via, de ener gia elé tri ca e de pe tró leo da
Ve ne zu e la e de pe tró leo da Argen ti na, o que dá ao
Bra sil uma po si ção mu i to im por tan te den tro da Amé ri -
ca La ti na para a in te gra ção com es ses pa í ses.

Um ou tro as pec to im por tan te tam bém da atu a -
ção do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, fora da cri se
ener gé ti ca, foi a ques tão do pe tró leo. Evi den te men te,
o se tor de pe tró leo, no ano 2001, ob te ve re sul ta dos
bas tan te po si ti vos. Mes mo após o aci den te que ocor-
reu dois dias de po is que as su mi o Mi nis té rio, aque le
com a P-36, o Bra sil con se guiu au men tar a sua pro-
du ção. Tam bém fi ze mos mu i tos in ves ti men tos na
área de es tu dos am bi en ta is, que era um pro ble ma crí-
ti co para a Pe tro bras. Hoje a Pe tro bras é uma em pre -
sa pú bli ca, mas com 70% de suas ações nas mãos de
aci o nis tas mi no ri tá ri os, in clu si ve tra ba lha do res, que
es tão uti li zan do o FGTS para isso, e com uma ad mi -
nis tra ção bas tan te pro fis si o nal.

Um ou tro as pec to tam bém, na área da mi ne ra -
ção, é que ti ve mos uma sé rie de me di das que es tão
de ta lha das no meu pro nun ci a men to. Inclu si ve, so bre
o pe tró leo, de ve mos res sal tar a co la bo ra ção do Se na -
do Fe de ral, que apro vou a emen da cons ti tu ci o nal
cha ma da PEC do Pe tró leo, re gu la men ta da no fi nal do
ano pas sa do, que pos si bi li tou que o se tor do pe tró leo
fos se aber to à li vre con cor rên cia. A cri a ção do au xí -
lio-gás per mi tiu que a aber tu ra do mer ca do não afe-
tas se as clas ses de ren da mais ba i xa. A ques tão da
mi ne ra ção tam bém foi en fren ta da mes mo no mo men -
to de cri se do se tor ener gé ti co.
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Para en cer rar, gos ta ria de di zer que, nes te fi nal
de mi nha atu a ção à fren te do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, não po de ria de i xar de des ta car uma con-
quis ta igual men te di vi di da en tre to dos os tra ba lha do -
res das em pre sas vin cu la das ao Mi nis té rio, qual seja,
o ma i or lu cro de toda a his tó ria, atin gi do, em 2001,
tan to por par te da Pe tro bras (R$9,867 bi lhões) e da
BR Dis tri bu i do ra (R$374 mi lhões), quan to pela Ele tro -
brás (R$2,455 bi lhões), em pre sas cu jos Con se lhos
de Admi nis tra ção tive a hon ra de pre si dir.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em mar ço 
de 2001, na qua li da de de mem bro do Par ti do da Fren-
te Li be ral – de cuja Exe cu ti va Na ci o nal te nho a hon ra
de ser Vi ce-Presidente –, fui dis tin gui do pelo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca com o con vi te para ser Mi-
nis tro de Mi nas e Ener gia. Ace i tei, como ho mem de
par ti do, como po lí ti co (e re pre sen tan te de meu Esta-
do no Se na do Fe de ral) e como ci da dão.

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

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Ouço o no bre 
co le ga Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Meu
caro Se na dor José Jor ge, não po de ria de i xar de so li -
ci tar este apar te por duas ra zões dis tin tas. Pri me i ro,
como Lí der do Go ver no, ou seja, pela Li de ran ça do
Go ver no, para re gis trar o gran de tra ba lho re a li za do
por V.Exª, o des cor ti no, o pre pa ro no en ca mi nha men -
to da so lu ção de vá ri os pro ble mas no Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia, sen do a mais vi sí vel o es for ço que ti-
rou o País do ra ci o na men to. O País re co nhe ce o tra-
ba lho de V. Exª. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so re i te ra das ve zes tem re gis tra do a im por tân -
cia do tra ba lho de V.Exª à fren te do Mi nis té rio, e que-
ro aqui tor nar no va men te pú bli cas es sas co lo ca ções
do Pre si den te. Se gun do, no as pec to pes so al, pela re-
la ção de ami za de que te mos, por co nhe cê-lo tão
bem, des de o iní cio de sua tra je tó ria po lí ti ca, não po-
de ria de i xar de di zer que o Mi nis tro e o Se na dor José
Jor ge fo ram per so na gens im por tan tes na his tó ria re-
cen te do País. Qu e ro pa ra be ni zá-lo pela ges tão no
Mi nis té rio e di zer que o re ce be mos de vol ta nes ta
Casa com mu i ta sa tis fa ção, pela sua ca pa ci da de de
ar ti cu lar, de ne go ci ar, de en con trar ca mi nhos num
mo men to em que te mos tur bu lên ci as po lí ti cas que
pre ci sam exa ta men te de pes so as de bom-senso, de
equi lí brio, com vi são ma cro, en fim, de re sol ver ques-
tões que são re le van tes para bus car mos uma sa í da
para que o Bra sil re to me o cres ci men to, o de sen vol vi -
men to e os ru mos po lí ti cos que até ago ra teve no Go-
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que. Por tan to,
que ro de se jar bo as-vindas a V. Exª, que está no va -

men te nes ta Casa, e apla u dir o gran de tra ba lho re a li -
za do à fren te do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu i to obri-
ga do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, foi um pe-
río do tão cur to, mas ex pres si va men te rico em ex pe -
riên ci as e con quis tas. Tive a sa tis fa ção de in te grar a
equi pe de Go ver no li de ra da pelo Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so. Enri que ceu-me, além des se
con ví vio, a par ti ci pa ção no tra ba lho pa trió ti co e pro fí -
cuo dos qua dros di ri gen tes, téc ni cos e ad mi nis tra ti -
vos do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, em par ti cu lar, e
dos se to res ener gé ti co e de mi ne ra ção em ge ral, no
âm bi to do Esta do como no das em pre sas e en ti da des 
pri va das.

Hoje, po rém, as cir cuns tân ci as po lí ti cas afi gu -
ram-se em tudo di ver sas, se não an ta gô ni cas, às vi-
gen tes no mo men to em que as su mi o Mi nis té rio. O
car go que ocu pei é de li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, bem o sei. Po rém não devo con si de rar ex-
clu si va men te pes so al a dis tin ção, na me di da em que
a es co lha di ri giu-se pri me i ro ao Par ti do da Fren te Li-
be ral, ao qual per ten ço e a cu jas de ci sões devo cur-
var-me.

Encer rei, as sim, uma eta pa de mi nha car re i ra.
Fi-lo com a cons ciên cia do de ver cum pri do e cre io ser
lí ci to pen sar que re tor no a esta Casa for ta le ci do para
pros se guir a luta, que é de to dos nós, por um Bra sil
me lhor.

O ser vi ço de Esta do tem mu i tas fren tes. Em to-
das elas é im por tan te con tar, mais do que qual quer
ou tro atri bu to, com dis po si ção para a luta e uma vi são 
sem pre po si ti va do mun do, das gen tes e das co i sas.

Ter mi no, pois, esta in ter ven ção com um con ce i -
to mu i tas ve zes re pe ti do pelo Vi ce-Presidente Mar co
Ma ci el, in sig ne lí der de meu Par ti do e meu Esta do: ”O
oti mis ta pode até per der; o pes si mis ta já co me ça der-
ro ta do“.

É com este âni mo que re to mo meus tra ba lhos
no Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUN–
CIAMENTO DO SR. SENADOR JOSÉ
JORGE.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, após qua se um ano de de-
di ca ção à ta re fa de exe cu tar as po lí ti cas na ci o na is de
ener gia e de mi ne ra ção, no cum pri men to de mis são
par ti dá ria e aten den do a hon ro so con vi te de Sua
Exce lên cia o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
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so, re tor no a esta Casa, à qual me trou xe o voto do
povo per nam bu ca no.

Ape sar das si tu a ções crí ti cas que, em qua se
todo esse tem po, vi veu o país nes ses se to res, mer cê
so bre tu do das li mi ta ções na ofer ta de ener gia elé tri ca 
– de cla ra das pra ti ca men te no ins tan te em que as su -
mi –, con se gui mos en fren tar a qua dra ad ver sa e en-
ca mi nhar so lu ções ple na men te sa tis fa tó ri as para os
pro ble mas, afi nal su pe ra dos a cus tos sig ni fi ca ti va -
men te me no res que os ini ci al men te es pe ra dos.

Devo cre di tar os mé ri tos des se êxi to, em pri me i -
ro lu gar, ao povo bra si le i ro, que sou be com pre en der a
gra vi da de da si tu a ção e, sem abrir mão do le gí ti mo di-
re i to de cri ti car e co brar so lu ções, cha mou a si a so-
lução do pro ble ma e a ela di ri giu o me lhor de seu es-
for ço, re sis tin do ao fá cil exer cí cio de bus car quem
ex pi asse even tu a is cul pas.

É de jus ti ça, po rém, acres cen tar que o em pe nho 
pa trió ti co da so ci e da de teve con tra par ti da na atu a ção 
se re na e opor tu na do Go ver no Fe de ral, sob a li de ran -
ça do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Mal gra do o ris co de pa re cer imo des to, per mi -
tam-me acres cen tar que ha ver con tri bu í do para tal
des fe cho ilus tra e hon ra mi nha car re i ra. A Câ ma ra de
Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca cuja cri a ção par-
tiu de mi nha ini ci a ti va, e que tive a sa tis fa ção de in te -
grar, jun ta men te com meus co le gas de Mi nis té rio,
com ou tros de di ca dos mem bros do go ver no e de ma is 
ilus tres bra si le i ros que lhe em pres ta ram seu tra ba lho, 
de sem pe nhou com pro fi ciên cia o seu pa pel. Des ta co,
em es pe ci al, a se gu ra con du ção do Mi nis tro Pe dro
Pa ren te, in cum bi do de co or de nar o gru po, a cujo ti ro -
cí nio mu i to fica a de ver a na ção.

Cre io que esse epi só dio, dada a dra ma ti ci da de
de que se re ves tiu e as li ções que nos de i xa o com pe -
ten te e so li dá rio en fren ta men to da cri se, foi um da-
que les pon tos de in fle xão na his tó ria das na ções.
Alguns fa tos que o con for ma ram de vem ser re lem bra -
dos, ago ra que as pre vi sões mais pes si mis tas vi-
ram-se fi nal men te des men ti das. Por cer to ha ve rão de
ser úte is, seu efe ti vo co nhe ci men to e com pre en são,
para en ri que cer o pla ne ja men to e ges tão do se tor
ener gé ti co e, além dele, da ação go ver na men tal em
seu todo. E não há lu gar me lhor para tal re fle xão que o
Se na do Fe de ral.

Como sa bem to dos os no bres Se na do res, o sis-
te ma elé tri co bra si le i ro pri vi le gia a ge ra ção hi dre lé tri -
ca, que per faz 82% da ca pa ci da de ins ta la da de ener-
gia elé tri ca. O pa pel das de ma is fon tes é me ra men te
com ple men tar.

Re i te ro mi nha opi nião de que não se ha ve rá de
re ne gar a op ção hi dre lé tri ca. Será ela, ain da, a mais
im por tan te no fu tu ro pre vi sí vel. É bom que as sim seja,
em fun ção das pro por ções e da fe liz con fi gu ra ção ge-
o grá fi ca do po ten ci al hí dri co do país.

O cer to é que se tra ta, efe ti va men te, de vo ca ção 
na tu ral, a res pal dar acer ta da de ci são es tra té gi ca fa-
da da a per du rar, mal gra do os atu a is per cal ços, so bre -
tu do quan do se con si de ra que nada me nos que 75%
do po ten ci al hí dri co do país ain da não foi ex plo ra do. A
ca pa ci da de ins ta la da no Bra sil po de ria cres cer, em
tese, mais 200 mil MW, caso se uti li zas sem to dos os
apro ve i ta men tos hi dre lé tri cos téc ni ca e am bi en tal -
men te apro pri a dos.

Con tu do, a for te par ti ci pa ção da for ça hi dráu li ca
na ma triz ener gé ti ca, e a vir tu al ine xis tên cia de al ter -
na ti vas, de i xam o país vul ne rá vel sem pre que as con-
di ções cli má ti cas são des fa vo rá ve is, e ir re gu lar o re gi -
me hi dro ló gi co. O que apon ta para a con ve niên cia de
dis por-se de su ce dâ ne os à ge ra ção hi dre lé tri ca, a uti-
li za rem-se não só em si tu a ções atí pi cas mas in te -
gran do or ga ni ca men te a ma triz ener gé ti ca bra si le i ra,
em con fi gu ra ção que as se gu re equi lí brio di nâ mi co e
de sem pe nho ca paz de man ter ofer ta su pe ri or à de-
man da por ener gia.

As ter me lé tri cas de vem es tar en tre as mais im-
por tan tes des sas op ções, usan do so bre tu do o gás
na tu ral, dis po ní vel no país ou im por ta do, como no
caso do ad qui ri do à Bo lí via e trans por ta do pelo ga so -
du to que une as áre as pro du to ras da que le país ao
Cen tro-Oeste, Su des te e Sul do Bra sil.

Além de las, as fon tes di tas al ter na ti vas de ener-
gia po dem e de vem ser uti li za das em ma i or grau, em
fun ção do am plo po ten ci al de apro ve i ta men to da bi o -
mas sa (in clu si ve na cha ma da co-geração), da ener-
gia nu cle ar, so lar, eó li ca.

Con si de ra ções des sa or dem te rão sido ob je to
das pre o cu pa ções de meus ilus tres pa res, tão logo se
de fla grou a cri se de ener gia elé tri ca. O mes mo pas-
sou-se no Exe cu ti vo. Era pre ci so co nhe cer pre ci sa -
men te o que ocor reu, e que ca u sas le va ram a na ção à
cri se.

As am plas e in ten sas dis cus sões tra va das so-
bre o as sun to con tri bu í ram para esse co nhe ci men to,
e so bre tu do para que se re to mas se o pla ne ja men to
es tra té gi co do se tor elé tri co. Si mul ta ne a men te, bus-
cou-se res ga tar tam bém a ra ci o na li da de do de ba te, a
des con fi ar de con clu sões tão fá ce is quan to equí vo -
cas, que con si de ra ram ape nas par ci al men te as com-
ple xas ques tões em pa u ta e pou co ser vi ram à com-
pre en são dos fa tos, eta pa ines ca pá vel de seu en fren -
ta men to.
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Cre io ser opor tu no lis tar al guns des ses fa tos:

A ca pa ci da de ins ta la da do se tor elé tri -
co bra si le i ro, da or dem de 75 mil MW, já era
há um ano su fi ci en te para aten der à de man -
da, con si de ra do o país em seu todo;

Os in ves ti men tos re a li za dos, cer ca de
R$ 23,7 bi lhões no pe río do de 1995-2001,
ele va ram nes se pe río do a ca pa ci da de ins ta -
la da em 16,4 mil MW. Só no ano pas sa do
fo ram apli ca dos apro xi ma da men te R$ 6 bi-
lhões, acres cen do cer ca de 3,04 mil MW à
ca pa ci da de ins ta la da. Isso quer di zer ex pan -
são a taxa anu al mé dia de 4,17%, com pa tí -
vel com o au men to do mer ca do no mes mo
pe río do;

Os in ves ti men tos em trans mis são, em-
bo ra ex pres si vos, não fo ram de mol de a per-
mi tir ma ne jo ade qua do; daí a atu al im pos si -
bi li da de de trans por tar par te da ener gia pro-
du zi da nos sub sis te mas nor te e sul para fa-
zer face à ca rên cia lo ca li za da nas re giões
Nor des te, Cen tro-Oeste e Su des te;

No pe río do con si de ra do, de se qui lí bri os 
lo ca li za dos en tre ofer ta e de man da in du zi -
ram à so bre-utilização dos re ser va tó ri os de
usi nas que abas te cem as re giões Nor des te,
Cen tro-Oeste e Su des te – em vez de
usar-se, a cada ano, o ex ce den te acu mu la -
do na es ta ção chu vo sa, con su mi ram-se re-
ser vas além dos li mi tes tec ni ca men te re co -
men dá ve is, na ex pec ta ti va de que as chu-
vas sub se qüen tes re com pu ses sem os ní ve -
is dos la gos;

Mes mo as sim, um com por ta men to
mais pró xi mo do nor mal dos sis te mas hi dro -
ló gi cos nor des te e su des te/cen tro-oeste te-
ria as se gu ra do tem po em que se com ple tas -
sem os in ves ti men tos em ge ra ção e trans-
mis são, evi tan do a cri se de abas te ci men to;

Ain da so bre as con di ções cli má ti cas:
es ti mou-se que a ca pa ci da de ge ra do ra ins-
ta la da nos dois gran des sub sis te mas re gi o -
na is do se tor elé tri co afe ta dos (nor des te e
su des te/cen tro-oeste) aten de ria à de man da
mes mo que as va zões nos res pec ti vos pe-
río dos chu vo sos fos sem in fe ri o res em até
20% à mé dia his tó ri ca, e os mer ca dos não
cres ces sem mais que 10%. No en tan to, em-
bo ra a ex pan são do mer ca do não haja atin-
gi do esse li mi te, as con di ções hi dro ló gi cas
fo ram ex tre ma men te des fa vo rá ve is: 29%

aba i xo da mé dia his tó ri ca no su des te/cen -
tro-oeste e 55% aquém no Nor des te;

Daí que os re ser va tó ri os des ses sub-
sis te mas se en con tras sem mu i to aba i xo dos
ní ve is mí ni mos es pe ra dos no iní cio da es ta -
ção seca de 30 abril de 2001 – cer ca de
33,1% no Nor des te quan do o ne ces sá rio
se ria 50%, e 32,2% no Cen tro-Oeste/Su -
des te quan do o ide al se ria 49%;

Em 2001, se gun do o Insti tu to Na ci o nal 
de Me te o ro lo gia, Cen tro-Oeste e Su des te
so fre ram a ma i or es ti a gem dos úl ti mos 40
anos, e a si tu a ção do Nor des te não foi me-
lhor, a pior hi dro lo gia dos úl ti mos 70 anos.

Des se acú mu lo de fa tos ne ga ti vos re sul tou a
crise no abas te ci men to de ener gia elé tri ca. Tor-
nou-se ne ces sá rio, pois, ado tar me di das con jun tu -
ra is que as se gu ras sem con di ções de atra ves sar o
pe río do crí ti co, e fa zê-lo tan to quan to pos sí vel de
for ma a ate nu ar as con se qüên ci as ne ga ti vas para a
po pu la ção e a ati vi da de eco nô mi ca.

Com pre o cu pa ções des sa or dem foi que as su mi 
as fun ções de Mi nis tro de Mi nas e Ener gia. Lem-
bro-me de que meu pri me i ro pro nun ci a men to pú bli co, 
já em abril de 2001, des ti nou-se a aler tar a na ção
para os ris cos de co lap so no abas te ci men to.

A res pos ta ao de sa fio ha ve ria de dar-se tan to no
lado da ofer ta quan to no da de man da de ener gia.
Com pre en de mos que ex pan são da ofer ta – a cur to
(e cur tís si mo), mé dio e lon go pra zo – se ria o ob je ti vo 
pri o ritário a ser per se gui do. De ime di a to, po rém, se ria 
pre ci so ado tar me di das con cer nen tes à de man da,
ne ces sá ri as à su pe ra ção do mo men to ad ver so, sem
as qua is so bre vi ria o caos an tes que se pu des se cu i -
dar do fu tu ro.

Apre sen ta ram-se três al ter na ti vas – e só três:

Apos tar na par ti ci pa ção da so ci e da de
para que re du zis se o con su mo, em to dos
os seg men tos – re si den ci al, in dus tri al, co-
mer ci al, rural –, apo iá-la nes se ob je ti vo e in-
du zi-la ao ra ci o na men to e, ao mes mo tem-
po, bus car me di das emer gen ci a is de au-
men to da ofer ta; ou

Pro gra mar o ra ci o na men to via cor tes
in dis cri mi na dos, im pon do os cha ma dos
”apa gões“; ou

Nada fa zer; es pe rar que os ”apa gões“
ocor res sem ale a to ri a men te, em fun ção de
que das es pon tâ ne as quan do as car gas fos-
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sem su pe ri o res à ca pa ci da de do sis te ma.
Em ou tras pa la vras, aguar dar o de sas tre.

Esse enun ci a do não dá mar gem a dú vi da: se-
ria pre ci so pelo me nos ten tar a im ple men ta ção da
pri me i ra al ter na ti va, já que a se gun da se ria mu i to
mais dra má ti ca e a ter ce i ra, im pen sá vel.

O com por ta men to so ci al em si tu a ções de cri se,
mos tra-o a his tó ria re cen te do país, apon ta va-nos
aque le ca mi nho. Lem bra mo-nos de que a so ci e da de
bra si le i ra con se guiu, ain da que a du ras pe nas, adap-
tar-se e con vi ver com hi pe rin fla ção. 

Sa bía mos tam bém que, a con fir ma rem-se as
con di ções hi dro ló gi cas en tão pre vis tas, o con tin gen -
ci a men to e as ações des ti na das a an te ci par a con clu -
são de pro je tos de ge ra ção e trans mis são se ri am su fi -
ci en tes para atra ves sar a eta pa agu da cri se. Evi-
tar-se-ia – como evi tou-se – o pior, sem im po si ção de
cor tes ge ra is e in dis cri mi na dos.

Espe ra va-se, tam bém, que a in du ção à con ser -
va ção de ener gia te ria efe i tos mais du ra dou ros que
os ne ces sá ri os à tra ves sia. A subs ti tu i ção dos equi pa -
men tos tra di ci o na is – pe las pes so as, en ti da des pú bli -
cas, em pre sas pri va das – por ou tros, pou pa do res de
ener gia; a mu dan ça de há bi tos de con su mo; a pro-
gres si va eli mi na ção do des per dí cio; so bre tu do, o
novo po si ci o na men to so ci al ante a ques tão ener gé ti -
ca – tudo isso vi ria a cons tru ir uma nova re a li da de,
ten den te a ra ci o na li zar a uti li za ção de um in su mo
cres cen te men te va li o so e es cas so.

For mu la da a so lu ção, era mis ter agir ra pi da -
men te. Assim foi que em abril e maio do ano pas sa do
ado tou-se um elen co de pro vi dên ci as que, de um
lado, con ce be ram e co lo ca ram em mar cha as ações
des ti na das a li mi tar o con su mo às dis po ni bi li da des do
mo men to; si mul ta ne a men te, bus cou-se ace le rar a im-
plan ta ção de pro je tos já exis ten tes e es ti mu lar no vos
em pre en di men tos, vi san do ex pan dir ra pi da men te a
ofer ta.

A na ção con tou, na que la emer gên cia, com a de-
di ca ção, qua li fi ca ção e ex pe riên cia dos qua dros téc-
ni cos do se tor elé tri co. Gra ças a isso as de ci sões po lí -
ti cas, res pal da das em suas aná li ses e pro pos tas, pu-
de ram re sul tar de ime di a to em ações con cre tas.

Uma das pri me i ras foi a ela bo ra ção do Pla no de
Con tin gen ci a men to de Car ga, so li ci ta do à ANEEL
pelo Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, jun ta men te com
a de fi ni ção de co tas de con su mo e de ta ri fas para os
res pec ti vos ex ce den tes.

Em bus ca de par ce ri as com to das as uni da des
da Fe de ra ção, o Mi nis té rio con ta tou os go ver na do res, 
ofe re cen do su ges tões, apo io e ori en ta ção téc ni ca.

Ela bo rou-se o Pla no de Re du ção do Con su mo e Au-
men to da Ofer ta, de sen vol ve ram-se os tra ba lhos téc-
ni cos es pe cí fi cos para for mu lar, pro gra mar e por em
prá ti ca as me di das que vi ri am a con subs tan ci ar o ra-
ci o na men to de ener gia.

Essas pro vi dên ci as con flu í ram para a ins ti tu i ção 
da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca,
vi san do ar ti cu lar es for ços, pro ce di men tos e fa zer
con ver gir com pe tên ci as, em bus ca de me lhor ad mi -
nis trar o en fren ta men to da con jun tu ra ad ver sa. Inte-
gra ram-na os mi nis tros de Esta do da Casa Ci vil da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, de Mi nas e Ener gia, do
Desen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio, da Fa zen da, 
do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão e do Meio
Ambi ente; as che fi as da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção
e do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca; os ti tu la res da Agên cia Na ci o nal 
de Águas (ANA), da ANEEL, da Agên cia Na ci o nal do
Pe tró leo (ANP), do Ban co Na ci o nal do De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES), do Ope ra dor
Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co (ONS) e o di re tor ge ral
bra si le i ro da em pre sa Ita i pu Bi na ci o nal.

Re i te re-se: o im por tan te, na que le mo men to, era
en fren tar o de sa fio, unir for ças para su pe rar a emer-
gên cia e, ao mes mo tem po, agir es tra te gi ca men te de
for ma a ga ran tir su pri men to sem so bres sal tos no fu-
tu ro.

Assim, a es tra té gia de ação para am pli ar a ofer-
ta de ener gia con tem plou ações des ti na das a atra-
ves sar a fase agu da da cri se; a afas tar a pos si bi li da de 
de que ou tras cri ses ocor res sem, tor nan do o país me-
nos vul ne rá vel aos aza res cli má ti cos e hi dro ló gi cos; a
res ga tar ao se tor elé tri co a ca pa ci da de de pre ver,
acom pa nhar e su pe rar tan to os per cal ços ine ren tes
ao am bi en te na tu ral quan to a evo lu ção do mer ca do.

Tra ba lhou-se, nes se as pec to, em qua tro ver ten tes:

Estí mu lo e in du ção de mu dan ças para
que pelo me nos par te das me di das de con-
ser va ção, ado ta das para ul tra pas sar os me-
ses crí ti cos, as su mis sem ca rá ter de fi ni ti vo e
re dun das sem em mo der ni za ção tec no ló gi -
ca, trans for ma ção de há bi tos de con su mo e
se di men ta ção de ati tu des pró-ativas quan to
à ra ci o na li za ção do uso da ener gia;

Ace le ra ção das obras de ge ra ção e
trans mis são, das ne go ci a ções para im por ta -
ção de ener gia e dos ajus tes eco nô mi cos, fi-
nan ce i ros e ins ti tu ci o na is que per mi ti ram,
ain da no pe río do crí ti co, au men tar a ofer ta
de ener gia elé tri ca e ga ran tir su pri men to às
re giões mais vul ne rá ve is;
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Incen ti vo à uti li za ção de so lu ções lo ca -
li za das e de rá pi da im ple men ta ção, como as
de auto e co-geração e o apro ve i ta men to
das fon tes di tas al ter na ti vas;

Con for ma ção de qua dro po lí ti co, ins ti -
tu ci o nal, eco nô mi co-financeiro e ope ra ci o nal 
no qual as ações con ti das nas três ver ten -
tes an te ri o res en qua dra ram-se em con tex to
es tra té gi co de mé dio e lon go pra zo.

 Essas ver ten tes re u ni ram-se no Pro gra ma
Estra té gi co de Ampli a ção da Ofer ta de Ener gia Elé-
tri ca, na ver da de um abran gen te e am bi ci o so elen co 
de pro gra mas e pro je tos de cur to e mé dio pra zo.
Cre io não ser de ma si a do re la ci o nar os prin ci pa is
en tre eles:

1. Acrés ci mo to tal de po tên cia da or-
dem de 28.040 MW, sen do 3.042 MW em
2001, 9.299 MW em 2002, 7.762 MW em
2003 e 7.937 MW em 2004;

2. Imple men ta ção do Pro gra ma Pri o ri -
tá rio de Ter me lé tri cas (PPT), com pre en den -
do 38 usi nas ter me lé tri cas, sen do doze na
re gião Nor des te, vin te e cin co nas re giões
Sul, Su des te e Cen tro-Oeste e uma na re-
gião Nor te;

3. Mon tan te de in ves ti men tos da or-
dem de R$ 43,427 bi lhões, dos qua is
R$34,053 bi lhões em in ves ti men tos pri va -
dos e R$9,374 mi lhões de in ves ti men tos pú-
bli cos.

4. Implan ta ção de 24 em pre en di men -
tos de ge ra ção hi dre lé tri ca, so man do 9.990
MW até 2.004, com in ves ti men tos da or dem
de R$11,238 bi lhões, dos qua is R$ 7,882 bi-
lhões em in ves ti men tos pri va dos e R$3,355
bi lhões à con ta do se tor pú bli co.

5. Cons tru ção de 26 li nhas de trans-
mis são e oito su bes ta ções, to ta li zan do
9.250 km de li nhas, no pe río do de
2001-2004.

6. Con tra ta ção de ener gia emer gen ci al 
por in ter mé dio da Co mer ci a li za do ra Bra si le i -
ra de Ener gia Emer gen ci al (CBEE), cons-
tan do de 58 usi nas ter me lé tri cas (47 no
Nor des te e 11 no Su des te) até o fi nal de
2002, al can çan do 2.153 MW.

7. Vi a bi li za ção de ou tras al ter na ti vas de
ex pan são da ofer ta, num to tal de 4.463 MW
no pe río do 2001-04, via im por ta ções, cons-
tru ção de pe que nas cen tra is hi dre lé tri cas, as

cha ma das PCH’s, apro ve i ta men to da ener-
gia eó li ca e pro mo ção da co-geração.

Res sal te-se, uma vez mais: o go ver no sem pre
teve pre sen te que sig ni fi ca ti va par ce la das me di das
de ra ci o na men to, mes mo co ro a das de êxi to, ser vi ri -
am ape nas à tra ves sia do pe río do mais crí ti co, e
ain da as sim com pro vá ve is ônus so ci a is e eco nô mi -
cos. A so lu ção de fi ni ti va es ta ria em ex pan dir a ca pa -
ci da de de ge ra ção e trans mis são e, além dis so, tor-
nar o sis te ma me nos vul ne rá vel a aci den tes cli má ti -
cos, di ver si fi can do a ma triz de ge ra ção de ener gia
elé tri ca.

Aten tou-se, ade ma is, para va riá ve is es tra té gi -
cas que con di ci o nam tal so lu ção. Entre elas des ta -
ca-se, pri o ri ta ri a men te, a pre ser va ção am bi en tal,
pré-requisito de qual quer ini ci a ti va no se tor – como,
de res to, em qual quer ou tra ver ten te da ati vi da de hu-
ma na.

A cri se trou xe con si go en si na men tos e avan ços, 
en tre os qua is um de cu nho po lí ti co-institucional de
gran de re le vân cia, qual seja, a in te gra ção ener gé ti ca
da Amé ri ca La ti na, no ta da men te dos pa í ses li mí tro fes 
ao Bra sil, en tre eles vale res sal tar a Argen ti na e Ve-
nezuela (im por ta ção de ener gia elé tri ca) e a Bo lí via
(im por ta ção de gás na tu ral para uso em ter mo e le tri -
ci da de).

Ou tro as pec to que me re ceu cu i da do so exa me
foi a re com po si ção da base ins ti tu ci o nal de pla ne ja -
men to e co or de na ção do se tor elé tri co, com pre ci sa
de fi ni ção de res pon sa bi li da des e pa péis dos agen tes
pú bli cos e pri va dos en vol vi dos, vi tal para a re cu pe ra -
ção da ca pa ci da de de an te ver o fu tu ro e for mu lar ma-
cro-estratégias de de sen vol vi men to.

Di ga-se, a pro pó si to, que se tra ta de fun ção tí pi -
ca e em mu i tos ca sos in de le gá vel do Esta do, a quem
com pe te in ter pre tar cor re ta men te os an se i os so ci a is,
trans for má-los em pro je tos fac tí ve is e ori en tar-lhes a
im ple men ta ção, quan do não os exe cu ta di re ta men te.

Um dos as pec tos po si ti vos do de ba te pú bli co
so bre os te mas li ga dos à ener gia, en se ja do pela cri se 
no abas te ci men to, é que a na ção ques ti o nou a efi-
ciên cia do pla ne ja men to do se tor, que se re ve lou ine-
fi caz para pro je tar me di das que pre ve nis sem o co lap -
so. Mais que isso, a na ção exi giu que tais fa lhas fos-
sem cor ri gi das.

Essa foi uma das fren tes da ação go ver na men -
tal, de que re sul tou uma am pla e pro fun da re for mu la -
ção ins ti tu ci o nal e ge ren ci al do se tor ener gé ti co.

Sa bem mu i to bem to dos os no bres se na do res
que a cri se na ofer ta de ener gia elé tri ca, e as de ci -
sões quan to às al ter na ti vas de seu en fren ta men to,
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gal va ni za ram a opi nião pú bli ca em qua se todo o ano
de 2001, e mo bi li za ram boa par te dos es for ços go ver -
na men ta is nes se pe río do.

Não po de ria ser di fe ren te no Mi nis té rio de Mi nas 
e Ener gia.

Na área pe tro lí fe ra, o prin ci pal des ta que é o Pro-
gra ma Ofer ta de Pe tró leo e Gás Na tu ral, em fun ção
do qual a pro du ção in ter na atin giu em 2001 a mé dia
de 1,3 mi lhão de bar ris por dia, o que re pre sen tou
cres ci men to de 92% em re la ção à mé dia de 1994.
Esse cres ci men to de ve-se, prin ci pal men te, à en tra da
em pro du ção de sete no vos po ços na cha ma da Ba cia
de Cam pos, nas áre as de no mi na das Mar lim e Mar lim
Sul, e ao au men to da efi ciên cia ope ra ci o nal de to dos
os sis te mas. Em 2002 pre vê-se pro du ção mé dia de
1,5 mi lhão de bar ris de óleo por dia.

Os in ves ti men tos di re tos da Petrobras em ex plo -
ra ção e pro du ção to ta li za ram R$ 15,2 bi lhões, no pe-
río do 1995-2001.

Para am pli ar e oti mi zar o par que de re fi no, ade-
quan do-o às no vas exi gên ci as am bi en ta is, à ofer ta de
pe tró leo e às exi gên ci as de qua li da de do mer ca do, in-
ves ti ram-se R$ 4,5 bi lhões en tre 1995 e 2001. No ano
pas sa do o pro ces sa men to nas re fi na ri as da
Petrobras atin giu mé dia de 1,6 mi lhão de bar ris/dia,
27% a mais que a mé dia diá ria re gis tra da em 1994.
Vêm-se cum prin do, as sim, os ob je ti vos do Pro gra ma
Re fi no de Pe tró leo.

A am pli a ção da in fra-estrutura é o ob je ti vo do
Pro gra ma de Trans por te Du to viá rio de Pe tró leo, De ri -
va dos e Gás Na tu ral. Em 2001 trans por ta ram-se 27,3
mi lhões de m3/km de pe tró leo e de ri va dos em du tos,
um vo lu me 39% su pe ri or ao de 1994. No mes mo pe-
río do re gis trou-se acrés ci mo de 75% na ma lha de du-
tos do país. Pre vê-se, para 2002, o trans por te de 29
mi lhões m3/km de pe tró leo e de ri va dos nes sas vias.

De 1995 a 2001 re a li za ram-se in ves ti men tos di-
re tos da or dem de R$ 670 mi lhões no Pro gra ma Dis-
tri bu i ção de De ri va dos, Gás Na tu ral e Álco ol, com o
ob je ti vo de ofe re cer me lhor in fra-estrutura de pro du -
tos e ser vi ços ao cli en te.

O Pro gra ma de Atu a ção Inter na ci o nal na Área
de Pe tró leo vol ta-se para ati vi da des nos seg men tos
ups tre am (ex plo ra ção e pro du ção – E&P) e
downstre am (re fi no, mar ke ting e co mer ci a li za ção)
em mer ca dos ex ter nos, nos qua is são de sen vol vi das
e apli ca das tec no lo gi as de pon ta da in dús tria pe tro lí -
fe ra mun di al.

Os in ves ti men tos no Pro gra ma Pes qui sa e De-
sen vol vi men to Tec no ló gi co no pe río do de 1995-2001
fo ram da or dem de R$ 1,25 bi lhão, re sul tan do em so-

lu ções tec no ló gi cas que aten dem a todo se tor de pe-
tró leo e de gás na tu ral. Para 2002 es tão pre vis tos in-
ves ti men tos di re tos de R$ 277 mi lhões no de sen vol vi -
men to de tec no lo gi as, fun da men tal men te para vi a bi li -
zar a pro du ção de pe tró leo em águas ul tra pro fun das
e re du zir os cus tos de ex plo ra ção em águas pro fun -
das, aper fe i ço ar as prá ti cas de re fi no de óle os pe-
sados e con ver são de re sí du os, re du zir os cus tos de
re fi no e vi a bi li zar o au men to do con su mo de gás na-
tu ral.

A área de meio am bi en te e se gu ran ça ope ra ci o -
nal cons ti tui um ca pí tu lo à par te ao ana li sar-se o Biê-
nio 2000/2001. Os aci den tes que, de for ma trá gi ca,
mar ca ram, em de fi ni ti vo, a atu a ção da Pe tro brás nes-
ta área ge ra ram, por ini ci a ti va da em pre sa, com o
apo io do Mi nis té rio, o ”Pro gra ma de ex ce lên cia em
Ges tão Ambi en tal e Se gu ran ça Ope ra ci o nal“. Com in-
ves ti men tos da or dem de R$ 1,9 bi lhões, o Pro gra ma
pre vê, den tre ou tras, as se guin tes ini ci a ti vas:

Inves ti men tos na in te gra li da de e au to -
ma ção do com ple xo de du tos;

Re du ção do pas si vo am bi en tal na área
de re sí du os;

Con clu são das cer ti fi ca ções Iso-14.000 e
do OHSAS – Se gu ran ça e Sa ú de Ocu pa ci o nal.

Des ta co, ain da, a con clu são, no ano de 2001,
das ins ta la ções dos nove CDAs (Cen tros de De fe sa
Ambi en tal), peça im pres cin dí vel no Pla no de con tin -
gên ci as da em pre sa.

Tam bém me re cem des ta ques as ações vol ta -
das para por em fun ci o na men to o Ter mi nal de Re ce -
bi men to e a Uni da de de Re ga se i fi ca ção de gás na tu -
ral li que fe i to (GNL), a se rem cons tru í dos en tre 2002 e
2005, no Por to de Su a pe – Re ci fe (PE), de man dan do
in ves ti men tos da or dem US$ 200 mi lhões, sen do que,
pela pri me i ra vez no Bra sil, e na Amé ri ca do Sul, se
pas sa rá a uti li zar o GNL.

Em de zem bro de 2001, o Se na do Fe de ral apro-
vou a PEC de nº 42, co nhe ci da como a PEC do Pe tró -
leo. Esta ma té ria que tra mi ta va há mais de um ano no
Con gres so é um mar co na his tó ria do se tor, pois
abriu, de fi ni ti va men te, o mer ca do bra si le i ro, ao mes-
mo tem po que ins ti tu iu a in ci dên cia da CIDE (Con tri -
bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co) so bre
os com bus tí ve is, au to ri zan do que os re cur sos agre-
ga dos fos sem uti li za dos para sub si di ar pre ços e
trans por te de de ri va dos de pe tró leo, en tre es tes o
GLP.

A apro va ção da PEC pos si bi li tou a cri a ção do
Au xí lio-Gás, in tro du zin do um novo me ca nis mo vi-
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san do pro te ger as fa mí li as mais ca ren tes e eli mi nar a
dis tor ção con ti da no sub sí dio ao pre ço do GLP – que,
além dos seg men tos para os qua is se vol ta va de fato,
al can ça va tam bém em pre sas e con su mi do res do-
més ti cos de ma i or po der aqui si ti vo.

Re gis tre-se que na con fi gu ra ção ori gi nal os
gas tos com o be ne fí cio atin gi am va lo res ex pres si vos,
che gan do em 2001 à casa dos R$ 2 bi lhões. A for ma
atu al, além de as su mir con tor nos so ci al men te cor re -
tos, tam bém re duz os cus tos a me nos da me ta de –
apro xi ma da men te R$ 950 mi lhões por ano.

Ade ma is, o va lor do novo sub sí dio su pe ra o au-
men to que one rou o pro du to quan do da li be ra ção dos
pre ços. Isso per mi te pro te ger os me nos fa vo re ci dos,
mes mo ante even tu a is au men tos fu tu ros.

Para que o be ne fí cio re al men te che gue à po pu -
la ção-alvo ado tou-se me ca nis mo de trans fe rên cia di-
re ta de ren da, a exem plo de ou tras ini ci a ti vas so ci a is
de gran de su ces so, como o Pro gra ma de Erra di ca ção 
do Tra ba lho Infan til, o Bol sa Esco la e o Bol sa Ali men -
ta ção.

Nes ses pro gra mas os be ne fi ciá ri os são al can -
ça dos sem in ter me diá ri os. Os re cur sos são de po si ta -
dos em con tas aber tas ex clu si va men te para esta fi na -
li da de, em nome da mãe de fa mí lia ou, em sua au sên -
cia, de ou tro res pon sá vel. Sem dú vi da, o pa ga men to
di re to é me ca nis mo mais efi caz, na me di da em que
evi ta even tu a is des vi os.

Assim, a Me di da Pro vi só ria no 18, de 28 de de zem -
bro de 2001, re gu la men ta da pelo De cre to no 4.102, de 24
de ja ne i ro de 2002, ins ti tu iu o pro gra ma Au xí lio-Gás,
que des ti na R$ 15,00, bi mes tral men te, às fa mí li as com
ren da men sal per ca pi ta de até meio sa lá rio-mí ni mo. Se-
rão be ne fi ci a das to das as fa mí li as que já par ti ci pam dos
pro gra mas Bol sa Esco la e Bol sa Ali men ta ção, e aque las
ins cri tas no Ca das tro Úni co do Go ver no Fe de ral que se
si tu em na que le li mi te de ren da fa mi li ar.

A ex pec ta ti va é que o pro gra ma al can ce a 9,3
mi lhões de fa mí li as ain da este ano, tão logo se
conclua o re fe ri do Ca das tro, que está sen do cu i da -
do sa men te ela bo ra do pela Se cre ta ria de Assis tên -
cia So ci al do Go ver no.

O vi tal se tor de mi ne ra ção não foi es que ci do. Di-
ver sas me di das fo ram im ple men ta das, ou tras es tão
em cur so, como as que com põem o Pro gra ma de De-
sen vol vi men to da Pro du ção Mi ne ral, in te gran te do
Avan ça Bra sil, e os pla nos e ati vi da des da Se cre ta ria
de Mi nas e Me ta lur gia.

Inclu em-se aqui os es tu dos e pes qui sas de po lí -
ti ca mi ne ral e as ações da Com pa nhia de Pes qui sa de
Re cur sos Mi ne ra is e do De par ta men to Na ci o nal de

Pro du ção Mi ne ral, cuja re le vân cia tor na apro pri a do
res sal tar al guns as pec tos sig ni fi ca ti vos das po lí ti cas
go ver na men ta is para o se tor mi ne ral, que vi sam par ti -
cu lar men te:

A in du ção de in ves ti men tos pri va dos
ca pa zes de pro mo ver um novo ci clo di nâ mi -
co de pro du ção mi ne ral, e con se qüen tes
efe i tos so bre a ati vi da de pro du ti va, a ge ra -
ção de ren da e em pre go, bem as sim os be-
ne fí ci os so ci a is daí ori gi na dos;

A am pli a ção do acer vo de da dos so bre 
as áre as de ma i or po ten ci al, com ên fa se no
uso de mé to dos avan ça dos que, tor nan do
dis po ní ve is as in for ma ções ne ces sá ri as,
per mi tem sig ni fi ca ti va re du ção dos ris cos
ine ren tes à ati vi da de;

A ges tão das con ces sões mi ne ra is
me di an te a nova fi lo so fia que pre si de o se-
tor no go ver no do pre si den te Fer nan do Hen-
ri que Car do so, per mi tin do com ba te efi caz à
ação no ci va de es pe cu la do res que ten tam
blo que ar o aces so dos in ves ti do res às áre as 
dis po ní ve is para pes qui sa e ex plo ra ção,
pela via da re du ção dos pra zos de ou tor ga
de di re i tos mi ne rá ri os;

a re es tru tu ra ção ins ti tu ci o nal do se tor
mi ne ral, en vol ven do mu dan ças nos ar ca bou -
ços ju rí di co e ad mi nis tra ti vo, a sim pli fi ca ção
das nor mas, pro ce di men tos e sis te mas de
con tro le; me di das nes sas áre as que já re sul -
ta ram no aper fe i ço a men to do pro ces so de
con ces são de al va rás de pes qui sa.

o fim da dis cri mi na ção ao ca pi tal es-
tran ge i ro, para re cu pe ra ção da com pe ti ti vi -
da de dos re cur sos mi ne ra is e ma i or dis po ni -
bi li da de de re cur sos fi nan ce i ros para a re a li -
za ção de pro je tos de pes qui sa, pro du ção
mi ne ral, agre ga ção tec no ló gi ca e am pli a ção 
do aces so aos mer ca dos in ter na ci o na is;

os le van ta men tos di ri gi dos na Ama zô -
nia, co brin do tra di ci o na is pro vín ci as mi ne ra -
is como as de Alta Flo res ta (MT), do Ta pa -
jós (PA), da Re ser va Na ci o nal de Co bre e
Asso ci a dos (PA-AP) e Pa ri ma–Ura ri co e ra
(RR) e Ca ra jás (PA), to das no ta bi li za das
pela abun dân cia de ocor rên cia de de pó si tos 
mi ne ra is e de ga rim pos, po rém vir tu al men te 
des co nhe ci das sob o pon to de vis ta téc ni -
co-científico da ge o lo gia.

Des ta co, ain da, o novo Có di go de Mi ne ra ção,
já sub me ti do a con sul ta pú bli ca, e em vias de ser re-
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me ti do ao Con gres so Na ci o nal, vis to que se en con -
tra em fase fi nal de ela bo ra ção por par te da Casa
Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Ou tro pro je to que
deve che gar bre ve men te ao Con gres so, con clu í do
no pe río do em que es ti ve à fren te do Mi nis té rio, é
aque le que cria a Agên cia Na ci o nal de Mi ne ra ção,
ór gão su ce dâ neo das atu a is es tru tu ras do se tor e
um an ti go an se io da que les que fa zem a mi ne ra ção
no Bra sil.

Nes te ba lan ço fi nal de mi nha atu a ção fren te ao
Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, não po de ria de i xar de
des ta car uma con quis ta igua li ta ri a men te di vi di da en-
tre to dos os tra ba lha do res das em pre sas vin cu la das
ao Mi nis té rio, qual seja, o ma i or lu cro de toda a his tó -
ria, atin gi do, em 2001, tan to por par te da Pe tro brás
(Nove bi lhões, oi to cen tos, ses sen ta e sete mi lhões de
Re a is) e da BR Dis tri bu i do ra (Tre zen tos, se ten ta e
qua tro mi lhões de Re a is), quan to pela Ele tro brás
(Dois bi lhões, qua tro cen tos, cin qüen ta e cin co mi-
lhões de Re a is), em pre sas cu jos Con se lho de Admi-
nis tra ção tive a hon ra de pre si dir.

Se nhor Pre si den te, Se nho res Se na do res.
Em mar ço de 2001, na qua li da de de mem bro do

Par ti do da Fren te Li be ral – de cuja Exe cu ti va Na ci o nal 
te nho a hon ra de ser vi ce-presidente –, fui dis tin gui do
pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca com o con vi te
para ser Mi nis tro de Mi nas e Ener gia. Ace i tei, como
ho mem de par ti do, como po lí ti co (e re pre sen tan te de
meu Esta do no Se na do Fe de ral) e como ci da dão.

Foi um pe río do tão cur to mas ex pres si va men te
rico em ex pe riên ci as e con quis tas. Tive a sa tis fa ção
de in te grar a equi pe de go ver no li de ra da pelo Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Enri que ceu-me,
além des se con ví vio, a par ti ci pa ção no tra ba lho pa-
trió ti co e pro fí cuo dos qua dros di ri gen tes, téc ni cos e
ad mi nis tra ti vos do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, em
par ti cu lar, e dos se to res ener gé ti co e de mi ne ra ção
em ge ral, no âm bi to do es ta do como no das em pre -
sas e en ti da des pri va das.

Hoje, po rém, as cir cuns tân ci as po lí ti cas afi gu -
ram-se em tudo di ver sas, se não an ta gô ni cas, às vi-
gen tes no mo men to em que as su mi o Mi nis té rio. O
car go que ocu pei é de li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, bem o sei. Po rém não devo con si de rar ex-
clu si va men te pes so al a dis tin ção, na me di da em que
a es co lha di ri giu-se pri me i ro ao Par ti do da Fren te Li-
be ral, ao qual per ten ço e a cu jas de ci sões devo cur-
var-me.

Encer rei, as sim, uma eta pa de mi nha car re i ra.
Fi-lo com a cons ciên cia do de ver cum pri do, e cre io
ser lí ci to pen sar que re tor no a esta Casa for ta le ci do

para pros se guir a luta, que é de to dos nós, por um
Bra sil me lhor.

O ser vi ço de es ta do tem mu i tas fren tes. Em to-
das elas é im por tan te con tar, mais que qual quer ou tro 
atri bu to, com dis po si ção para a luta e uma vi são sem-
pre po si ti va do mun do, das gen tes e das co i sas.

Ter mi no, pois, esta in ter ven ção com um con ce i -
to mu i tas ve zes re pe ti do pelo Vi ce-presidente Mar co
Ma ci el, in sig ne lí der de meu Par ti do e meu Esta do: o
oti mis ta pode até per der; o pes si mis ta já co me ça der-
ro ta do.

É com este âni mo que re to mo meus tra ba lhos
no Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Jor ge, o
Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio, de i xa 
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Na pror-
ro ga ção da Hora do Expe di en te, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, pelo pra zo de cin co 
mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, so li ci to a V. Exª, se pos sí vel, ins cre ver-me para
fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, tam bém gos ta ria de fa zer uma co mu -
ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pror ro go, 
en tão, a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos para
aten der aos três Se na do res, ao que está na tri bu na e
aos que aca bam de so li ci tar a pa la vra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des-
ta co, hoje, as ações co ra jo sas e ob je ti vas em pre en di -
das na área de edu ca ção pelo Go ver na dor Ne u do
Cam pos no Esta do de Ro ra i ma, que me hon ra re pre -
sen tar nes ta Casa.

Não bas tas sem as mu i tas es co las cons tru í das
em todo o Esta do, uni ver sa li zan do de vez o aces so à
edu ca ção bá si ca e co lo can do Ro ra i ma em des ta que
no rol das Uni da des da Fe de ra ção com as me lho res
ins ta la ções es co la res, e bem as sim a sen sí vel me lho -
ria da re mu ne ra ção dos pro fes so res, si tu an do o Esta-
do en tre os en tes fe de ra dos que me lhor re mu ne ram
seus pro fis si o na is do ma gis té rio, o Go ver na dor de
Ro ra i ma tem fe i to im por tan tes in ves ti men tos na for-
ma ção de do cen tes, com vis tas à me lho ria da qua li -
da de do pro ces so de en si no e da apren di za gem.
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Des de há al gum tem po foi er ra di ca da de Ro ra i -
ma a fi gu ra do pro fes sor le i go. Além dos cur sos de for-
ma ção de do cen tes em ní vel mé dio, in clu si ve para in-
dí ge nas, o Go ver na dor fez con vê nio com as Uni ver si -
da des Fe de ra is de Ro ra i ma e do Ama zo nas para a
for ma ção de pro fes so res em áre as de gra du a ção e
pós-graduação.

Além dis so, o Go ver na dor Ne u do Cam pos cri ou
em Ro ra i ma o pri me i ro Insti tu to de Edu ca ção Su pe ri or
de todo o País, com a ex clu si va fi na li da de de for mar
pro fes so res em ní vel su pe ri or, a par tir de uma op ção
pelo de sen vol vi men to de com pe tên ci as. Nes se afã,
qua ren ta pro fes so res pro fis si o na is do ma gis té rio fo-
ram en vi a dos para cur sa rem um pro gra ma de mes tra -
do em Cuba, ini ci an do, as sim, a for ma ção de um cor-
po do cen te para o Insti tu to de Edu ca ção Su pe ri or de
Ro ra i ma e for ma li zou acor do de co o pe ra ção téc ni ca
com um ins ti tu to con gê ne re na Fran ça, o Insti tu to Uni-
ver si tá rio de For ma ção de Pro fes so res de Cre te il,
onde um gru po de quin ze ges to res e pro fes so res do
Insti tu to ro ra i men se es ta gi ou.

A par tir do se gun do se mes tre do ano pas sa do, o
Insti tu to de Edu ca ção Su pe ri or de Ro ra i ma vem ofe-
re cen do um cur so nor mal su pe ri or, ob je ti van do li cen -
ci ar pro fes so res para as sé ri es ini ci a is do en si no fun-
da men tal. Des de essa mes ma épo ca, com a aju da de
es pe ci a lis tas do Uni ver si da de Ba tis ta do Su do es te,
do Esta do do Mis sou ri, nos Esta dos Uni dos, o Insti tu -
to tem tra ba lha do na cri a ção de uma es co la mo de lo,
cu jos ges to res e do cen tes se rão se le ci o na dos den tre
seus me lho res alu nos, com a fi na li da de de ser vir de
la bo ra tó rio de suas pro pos tas pe da gó gi cas.

A Uni ver si da de Ba tis ta do Su do es te tam bém
tem au xi li a do o Insti tu to na exe cu ção de um pro gra ma 
de ca pa ci ta ção dos pro fes so res de Lín gua Ingle sa na
rede es ta du al de en si no. Por duas ve zes no ano pas-
sa do, equi pes de pro fes so res e alu nos da que la ex ce -
len te uni ver si da de vi e ram a Boa Vis ta, ca pi tal de Ro-
ra i ma, para mi nis trar cur so in ten si vo de ca pa ci ta ção
para oi ten ta pro fes so res de in glês. No iní cio des te ano
de 2002, os vin te me lho res pro fes so res fo ram aos
Esta dos Uni dos, onde re ce be ram ca pa ci ta ção, ten do
tido eu o pri vi lé gio de acom pa nhar o Go ver na dor Ne-
u do Cam pos na bela e to can te ce ri mô nia de cer ti fi ca -
ção des ses pro fis si o na is.

Além da par ti ci pa ção na ce ri mô nia de cer ti fi ca -
ção dos pro fes so res de in glês, pude acom pa nhar as
ne go ci a ções tra va das pelo Go ver na dor de Ro ra i ma
com os di ri gen tes da Uni ver si da de nor te-americana,
vi san do à con ti nu i da de da as sis tên cia téc ni ca que
aque la ins ti tu i ção vem pres tan do ao Insti tu to de Edu-
ca ção Su pe ri or de Ro ra i ma.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des ta co
que a as sis tên cia téc ni ca pres ta da pela Uni ver si da de
Ba tis ta do Su do es te não im por ta em qual quer cus to
fi nan ce i ro para o Esta do de Ro ra i ma, cons ti tu in do-se
um pro je to de par ce ria re sul ta do do des pren di men to
so ci al da que la ins ti tu i ção, me re ce do ra de re co nhe ci -
men to e agra de ci men to na pes soa do seu Di re tor, o
Dr. Pat Tay lor, fa zen do-nos acre di tar na pos si bi li da de
de cons tru ir mos um mun do me lhor.

Ale gra-me, Sr. Pre si den te, re gis trar os es for ços
cri a ti vos e de di ca dos do Go ver na dor Ne u do Cam pos, 
bus can do al ter na ti vas efi ca zes para su pe rar a es cas -
sez de re cur sos e, com so lu ções sim ples e ob je ti vas,
va lo ri zar e ca pa ci tar os pro fis si o na is da edu ca ção
para a for ma ção ade qua da e de qua li da de, no tem po
pró prio, de cri an ças, jo vens e ado les cen tes.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel, pelo pra zo im pror ro gá vel de cin co
mi nu tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) –
Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre ten -
do fa zer aqui al guns re gis tros so bre às ati vi da des
de sen vol vi das pela Co mis são Mis ta cri a da para le-
van tar e di ag nos ti car as ca u sas e efe i tos da vi o lên -
cia no País.

A Co mis são está tra ba lhan do em uma pro pos -
ta de re for ma e ace le ra men to das ati vi da des li ga das 
à se gu ran ça pú bli ca no Bra sil, que ve nham a tra zer
um be ne fí cio e uma ma i or pro te ção ao ci da dão bra-
si le i ro

Lou vo ati tu des como es sas, aten tas aos an se i -
os da so ci e da de bra si le i ra, com so lu ções para pro-
ble mas como se qües tros-relâmpago, clo na gem de
cartões de cré di to, ar ma men to, que têm tra zi do tan-
ta in tran qüi li da de e afli ção às fa mí li as bra si le i ras.
Há idéi as ex tre ma men te po si ti vas in se ri das na pa u -
ta des sa Co mis são Mis ta.

Estão pre sen tes Se na do res que fa zem par te
des sa Co mis são, e que mu i to nos hon ram, como os
Se na do res Artur da Tá vo la e Se na dor Ge ral do Cân-
di do. 

Gos ta ria de le van tar um pon to para re fle xão e
de ba te aqui no Se na do Fe de ral e tam bém para que
eu pos sa en ten der me lhor algo que me des per tou
uma gran de pre o cu pa ção. Re fi ro-me à in clu são
como prá ti ca cri mi no sa, com con de na ção de dois a
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seis anos de re clu são, dos pais que per mi tam que
seus fi lhos fi quem nas ruas pe din do es mo las.

Pa re ceu-me algo gra ve e atí pi co, que pode
com pro me ter a for ma bo ni ta como o Par la men to
bra si le i ro está con tri bu in do com o Go ver no e a so ci -
e da de e que pode pre ju di car a con tri bu i ção à po lí ti -
ca de de sar ma men to, con tra a vi o lên cia no Bra sil. 

Enten do que pre ci sa ha ver mu i ta re fle xão e
uma aná li se so ci o ló gi ca, an tro po ló gi ca e ju rí di ca cla-
ra em re la ção à ma té ria. Não é pro i bin do as cri an -
ças po bres do Bra sil de fi ca rem nas ruas pe din do
um pou co de co mi da, ou um alen to para a so bre vi -
vên cia de suas fa mí li as, que es ta re mos con tri bu in do 
com a po lí ti ca de di mi nu i ção da vi o lên cia nes te País.

Enten do que esse é um as sun to po lê mi co e
gra ve.

No séc. XIX, no Ama zo nas, no Go ver no Cons-
tan ti no Nery, hou ve uma si tu a ção atí pi ca, já que ali
ha via o ouro ne gro no Bra sil. Era o auge da bor ra -
cha, que ge ra va gran des in ves ti men tos na eco no mia 
ama zô ni ca. Ao mes mo tem po, ha via o pro ble ma da
han se nía se; pro ble ma que afli gia e en ver go nha va. O
en tão Go ver na dor Cons tan ti no Nery e as ses so res
es ta be le ce ram uma or dem: pu ni ção de mil réis de
mul ta para qual quer han se ni a no que fos se en con tra -
do nas es qui nas, nas cal ça das ou nas mar gens dos
rios. Te ria que ha ver re clu são des ses do en tes, e sur-
gi ram, en tão, as co lô ni as de se gre ga ção de han se -
ni a nos.

Enten do que essa ma té ria é atí pi ca, de gran de 
con te ú do, e uma das gran des res pon sa bi li da des do
Par la men to, que me re ce to dos os elo gi os da so ci e -
da de bra si le i ra. Con tu do, o Par la men to tem que ser
ou vi dor da so ci e da de, tem que ser o re pre sen tan te
dos seus an se i os, e essa ma té ria pa re ce-me fu gir à
ló gi ca do que é a re a li da de bra si le i ra.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, nas mes mas 
con di ções, cin co mi nu tos im pror ro gá ve is, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
pedi a pa la vra para fa zer dois co men tá ri os rá pi dos.

Pri me i ra men te, re gis tro, com mu i ta sa tis fa ção,
que esta se ma na a im pren sa pu bli cou, em to dos os
jor na is, que a co ta ção do Bra sil no mer ca do in ter -

na ci o nal cres ceu de for ma acen tu a da; ou seja, o
País pas sou a ser mais bem vis to em ní vel dos in-
ves ti men tos in ter na ci o na is, o que foi con fi gu ra do
nos in di ca do res in ter na ci o na is de ris co.

Em ou tu bro do ano pas sa do, o in di ca dor era
de 1.256 pon tos re fe ren tes ao ris co no Bra sil. Em
mar ço des te ano, esse in di ca dor caiu para 700 pon-
tos, ou seja, qua se a me ta de – 50% de que da –, em
um mo men to re le van te, por que, ao mes mo tem po
em que hou ve essa que da, a nos sa vi zi nha Argen ti -
na vi via e ain da vive mo men tos de ex tre ma di fi cul -
da de. Por tan to, hou ve cres ci men to de con fi an ça no
Bra sil. 

A con du ção se re na, o pro ces so de mo crá ti co
con so li da do, o cres ci men to eco nô mi co, o es for ço do
Bra sil para sair do ra ci o na men to e o en vol vi men to
de toda a so ci e da de le vam, a cada dia, os in ves ti do -
res e ana lis tas in ter na ci o na is a fa zer ex ce len tes
prog nós ti cos para o nos so País. Ontem mes mo, a
taxa de ju ros caiu mais uma vez no Bra sil: 0,25%. A
di mi nu i ção da taxa de ju ros é uma ten dên cia que se
vem con fi gu ran do em cada re u nião do Co pom. 

Qu e ro fa zer este re gis tro por que con si de ro ex-
tre ma men te im por tan te a so ci e da de ter co nhe ci -
men to de que a con du ção do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, da equi pe eco nô mi ca, a for ma
como o Bra sil está sen do ad mi nis tra do leva a pas sar 
e a ven cer di fi cul da des em con jun tu ras in ter na ci o na -
is ad ver sas, como essa da Argen ti na, que po de ria
es tar con ta mi nan do os ín di ces bra si le i ros, se não
fos se a pos tu ra do Go ver no bra si le i ro em re la ção à
res pon sa bi li da de fis cal, en fim, ao equi lí brio, e a bus-
car a ra ci o na li da de da Admi nis tra ção Pú bli ca. 

Peço a trans cri ção da ma té ria do jor nal O
Esta do de S.Pa u lo in ti tu la da: ”Sobe a Co ta ção do
País no Mer ca do Inter na ci o nal“. 

Faço tam bém um rá pi do re gis tro do en con tro
da Asso ci a ção dos Ser vi do res do Incra, de todo o
Bra sil, que está sen do re a li za do aqui, em Bra sí lia.
Dis cu te-se a es tru tu ra ção dos pla nos de car re i ra. 

Qu e ro di zer que a pro pos ta tem o meu apo io,
por que re es tru tu rar os pla nos de car re i ra e for ta le -
cer o Incra é um pas so fun da men tal para am pli ar
ain da mais a re for ma agrá ria do País.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU DISCURSO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Cu ri ti ba – PR, 15 de mar ço de 2002

CAROS PARLAMENTARES

Ter ra é Re for ma Agrá ria
Ter ra é Paz So ci al

Ter ra e Sus ten to e Ren da
Ter ra é De sen vol vi men to

Ter ra é Jus ti ça e Paz No Cam po
Ter ra é Ver de E Ama re lo
Ter ra é Vida E Tra ba lho
Ter ra é Sem pre Ter ra

Os ser vi do res do Incra, vem con cla mar Vos so Su pe ri or
Sen so de Jus ti ça e pos tu ra po lí ti ca pe ran te a po pu la ção bra-

si le i ra. Sa be do res que aci ma de tudo está o Bra sil, o seu de sen vol -
vi men to, o cum pri men to da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por isto pe di mos pela vo ta ção da CPMF em re gi me de
Urgên cia, por que a Na ção Bra si le i ra pre ci sa.

Pela con ti nu i da de, me lho ria, e ple na exe cu ção da Re for ma
Agrá ria no Bra sil, como ins tru men to de suma im por tân cia para o
de sen vol vi men to do Bra sil como um todo.

Des ta for ma, so li ci ta mos o apo io de V. Exª, a fim de ges ti o -
nar jun to aos Mi nis tros do MDA, MOG, Casa Ci vil da Fa zen da, para
apro va ção do Pla no de Car re i ras para os ser vi do res do Incra.

Con ta mos com vos so in con di ci o nal apo io, pois as sim es tão
pre mi an do um dos pro je tos mais im por tan tes do Bra sil que é a Re-
for ma Agrá ria e seus agen tes exe cu to res (ser vi do res).

Res pe i to sa men te, – Ana ci Pa van, Pre si den te Assin cra/PR.

Sobe a co ta ção do País no
mer ca do in ter na ci o nal.

O prê mio de ris co pago pe los tí tu los da dí vi da ex ter na bra si -
le i ra no ex te ri or (C-Bonds), que é o ter mô me tro da con fi an ça dos
in ves ti do res no País, atin giu on tem o me nor ní vel em 12 me ses. Ao
lon go do dia esse in di ca dor che gou a fica aba i xo de 700 pon tos,
mas fe chou em 717 pon tos, um ní vel ain da con si de ra do ele va do.
Esse re cuo, no en tan to, vem se con so li dan do nos úl ti mos dias e es-
pe lha, se gun do eco no mis tas, a re ver são dos fa to res ne ga ti vos que
le va ram esse in di ca dor a atin gir o pico de 1.256 pon tos em 8 de ou-
tu bro do ano pas sa do. Na que la épo ca, o ra ci o na men to de ener gia,
os te mo res so bre o con tá gio da cri se ar gen ti na e o de sa que ci men -
to da eco no mia mun di al afe ta vam ne ga ti va men te a ex pec ti va dos
in ves ti do res.

“Hoje o qua dro mu dou e tudo joga a fa vor do País”, ob ser va
o Eco no mis ta-chefe do Lloyds TSB, Oda ir Aba te. Além do fim do ra-
ci o na men to, do con tá gio li mi ta do por ca u sa da cri se ar gen ti na e o
fato de a eco no mia mun di al já dar si na is de re cu pe ra ção, o eco no -
mis ta des ta ca que o País avan çou es tru tu ral men te. Os fun da men -
tos fis ca is es tão mais só li dos, a eco no mia bra si le i ra foi co lo ca da
em pers pec ti va po si ti va pe las agên ci as in ter na ci o na is e o de sem -
pe nho da ba lan ça co mer ci al me lho rou, ain da que os ín di ces de in-
fla ção es te jam aci ma do pre vis tos e que exis tam em ba tes po lí ti cos, 
pon de ra.

Pes qui sas – Na aná li se do eco no mis ta da Ten dên ci as Con-
sul to ria Inte gra da, Fá bio Fu ku da Mar ques, o que aju dou a po ten -
ci a li zar esse qua dro fa vo rá vel, que já vi nha sen do de li ne a do, foi a
di vul ga ção de pes qui sas ele i to ra is apon tan do o avan ço do can di -
da to do go ver no. Isso ga ran te, de cer ta for ma, ao in ves ti dor ex ter no 
a con ti nu i da de do qua dro atu al. Fu ku da, res sal ta, po rém, que até
as ele i ções o ce ná rio será bas tan te vo lá til.

De toda for ma, o mer ca do já tra duz em nú me ros essa ex-
pec ta ti va fa vo rá vel. A taxa de ju ros de um ano no mer ca do fu tu ro,

que é de fato o cus to de cap ta ção pago pe los ban cos, está hoje em
18% e é in fe ri or à taxa bá si ca do Co mi tê Po lí ti ca Mo ne tá ria
(COPOM) de 18,75%. “Essa re du ção no ris co Bra sil so ma da ao ce-
ná rio ele i to ral mais fa vo rá vel ga ran tem a con ti nu i da de da re cu pe ra -
ção da ati vi da de no se gun do tri mes tre, ini ci a da des de o fim do ano
pas sa do pela re com po si ção de es to ques”, diz o di re tor do ban co
Inter Ame ri can Express, Mar ce lo Alli an. Nú me ros da pro du ção in-
dus tri al di vul ga dos on tem pelo IBGE con fir mam esse mo vi men to
(ver aba i xo).

Ati vi da de – O Impac to di re to da me lho ra do ris co Bra sil na
eco no mia real é a que da nos ju ros. Fu ku da ex pli ca que, com ris co
me nos fica mais fá cil cap tar re cur sos no ex te ri or e o dó lar re flui,
como está ocor ren do ago ra. Ontem a mo e da ame ri ca na fe chou co-
ta da a R$2,35, mas che gou a ser co ta da a R$2,32 ao lon go do dia,
e vem se man ten do nes se pa ta mar.

Com isso, ex pli ca o eco no mis ta, a pres são so bre os ín di ces
in fla ci o ná ri os se re duz e abre-se uma ja ne la de opor tu ni da des para
o cor te nos ju ros bá si cos.

Alla in vai mais além do que Fu ku da. Para ele, esse ce ná rio
fa vo rá vel po de rá pro pi ci ar uma re du ção mais sig ni fi ca ti va no cus to
do cré di to ao con su mi dor, acen tu an do uma ten dên cia gra du al re-
gis tra da nos úl ti mos dois me ses. Esse cor te, des ta ca o eco no mis -
ta, im pul si o na ria di re ta men te as ven das a pra zo e a re cu pe ra ção
da ati vi da de a par tir do mer ca do in ter no, re ver ten do, as sim, o qua-
dro que pre va le ceu no ano pas sa do. Alla in ob ser va tam bém que, a
des pe i to de a ren da real es tar con ti da, a re cu pe ra ção, num pri me i -
ro mo men to, vi ria por meio da ma nu ten ção do ní vel de em pre go.
“Não acho que vá ocor rer um bom acen tu a do, mas é o iní cio de um
ci clo vir tu o so”, diz Alla in.

Fu ku da diz, no en tan to, que o mer ca do es pe ra a con ti nu i da -
de do cor te da taxa de ju ros ao lon go des te ano. Mas, se gun do ele,
o rit mo das re du ções será dado pela evo lu ção do ce ná rio po lí ti co
do més ti co.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OF. GSBP Nº 15/2002

Bra sí lia, 21 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de cum pri men tar Vos sa Exce lên -

cia e, a se guir, co mu ni car o meu des li ga men to da
con di ção de Vi ce-Líder do Go ver no nes ta Casa, pela
Ban ca da do PFL.

Apro ve i to a opor tu ni da de para agra de cer o apo-
io re ce bi do des ta Pre si dên cia, re a fir man do a mi nha
dis po si ção em con ti nu ar co la bo ran do com os tra ba -
lhos des ta Casa.

Qu e i ra ace i tar os meus pro tes tos da mais alta
con si de ra ção. – Se na dor Bel lo Par ga.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti. 
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É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 102, DE 2002
(Nº 4/2002 – CFC)

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro que essa Co mis -

são re a li ze di li gên cia jun to ao Exce len tís si mo Se nhor Mi-
nis tro da Sa ú de, Dr. Bar jas Ne gri, para que in for me:

1) Se foi ce le bra do con tra to en tre o Mi nis té rio da
Sa ú de e a em pre sa Fen ce – Con sul to ria Empre sa ri al
Ltda., com a fi na li da de de pres tar ser vi ços, àque le
Órgão, de as ses so ra men to e se gu ran ça de co mu ni -
ca ções em li nhas te le fô ni cas;

2) Em caso afir ma ti vo, se cons ta do con tra to
cláu su la pre ven do a pos si bi li da de de ins ta la ção de
equi pa men tos “an ti-grampos”. Se exis te, ain da, pre vi -
são de ser vi ços de gram po te le fô ni co, com a fi na li da -
de de es pi o nar ou bis bi lho tar a vida de pes so as ou
en ti da des;

3) Que, em de cor rên cia das in for ma ções aci ma, 
se jam en ca mi nha dos a essa Co mis são, os se guin tes
do cu men tos:

a) có pia do con tra to em tela;
b) qua dro de mons tra ti vo das des pe sas, mês a

mês, re a li za das pelo Mi nis té rio da Sa ú de para pa ga -
men to do va lor do con tra to; e

c) con tra to so ci al da em pre sa, acom pa nha do de
com pro van tes de sua ca pa ci ta ção téc ni co-financeira,
re fe rên ci as ca das tra is, cur ri cu lum vi tae de cada um
dos seus só ci os ges to res, bem como re la ção dos
seus prin ci pa is cli en tes, in clu si ve ou tros ór gãos da
Admi nis tra ção Fe de ral, se hou ver.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te Re que ri men to visa ao es cla re ci -
men to de dú vi das sur gi das a par tir da pu bli ca ção,
pela gran de im pren sa, de vas to no ti ciá rio a res pe i to
da con tra ta ção, pelo Mi nis té rio da Sa ú de, des de abril
de 1999, da em pre sa Fen ce – Con sul to ria Empre sa ri -
al Ltda., com a fi na li da de de de tec tar a exis tên cia e
de sa ti var cam pos mag né ti cos es pú ri os nas li nhas te-
le fô ni cas da que la Pas ta.

As in for ma ções, aqui so li ci ta das, se rão de gran-
de va lia para toda a so ci e da de bra si le i ra e cer ta men -
te, com pro va rão a li su ra do Mi nis té rio da Sa ú de no
tra to de as sun to de ta ma nha re le vân cia.

Sala da Co mis são, 20 de mar ço de 2002. – Amir
Lan do, Pre si den te – Ro me ro Jucá – Bel lo Par ga – Fer-
nan do Ri be i ro – Ge ral do Althoff – Anto nio Car los Jú-
ni or – Liz Otá vio – Chi co Sar to ri – Jef fer son Pé res.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O re que -
ri men to que aca ba de ser lido será des pa cha do à
Mesa para de ci são, nos ter mos do art. 216, Inci so III,
do Re gi men to Inter no. 

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 103, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos a V. Exª, nos ter mos do art. 336, in-

ci so II, do Re gi men to Inter no, ur gên cia para a apre ci -
a ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 5/2002, que
“Insti tui Gra ti fi ca ção por Exe cu ção de Man da dos para
a car re i ra de Ana lis ta Ju di ciá rio – Área Ju di ciá ria –,
Espe ci a li da de Exe cu ção de Man da dos do Qu a dro de
Pes so al do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e
dos Ter ri tó ri os”.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re-
que ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia,
de acor do com o art. 340, Inci so II, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

Item 1:.

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 27, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Anto nio
Carlos 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 tituir 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,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.
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A ma té ria teve sua dis cus são adi a da
em vir tu de da obs tru ção à Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001.

Trans cor re, hoje, a se gun da ses são da dis cus são
Em dis cus são a pro pos ta, em se gun do tur no.

(Pa u sa.)
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para

dis cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck
Orne las.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, hoje é o Dia da Água. Com mu i ta
felici da de, este dia co in ci de com o se gun do dia de
dis cus são, em se gun do tur no, des sa emen da cons ti -
tu ci onal, que vin cu la re cur sos da re ce i ta da União,
após apar ta das as par ce las dos Esta dos e dos Mu ni -
cí pi os para a re vi ta li za ção do rio São Fran cis co. 

Essa foi uma ini ci a ti va im por tan te que o Se na do
já apro vou em pri me i ro tur no e que pre ci sa, ago ra,
con fir mar. 

Qu e ro, nes te dia, de mons trar por que é im por -
tan te que o Po der Le gis la ti vo tome a ini ci a ti va de vin-
cu lar es ses re cur sos. Tra ta-se ne ces sa ri a men te de
um pro je to de lon go pra zo. A emen da pre vê 20 anos.
Os re cur sos são pou cos, 0,5% da Re ce i ta Fe de ral
deve cor res pon der a algo equi va len te a R$220 mi-
lhões ao ano. É mu i to pou co, é in su fi ci en te, mas pode
ser vir para ala van car con tra par ti da de fi nan ci a men -
tos jun to a or ga nis mos in ter na ci o na is como o Ban co
Inte ra me ri ca no ou o Ban co Mun di al, por exem plo.

O im por tan te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, é que o São Fran cis co não fi que à mer cê dos
go ver nos de plan tão; qua is quer que se jam eles, não
im por ta.

O São Fran cis co é uma ar té ria vi tal para o Nor-
des te bra si le i ro, para a nos sa re gião se mi-árida. Por
isso, re quer uma aten ção pri o ri tá ria. É um as sun to
na ci o nal; des sa for ma, re quer a aten ção do Se na do
Fe de ral.

Ve jam Srs. Se na do res que, no ano pas sa do, ini-
ci ou-se o pro je to de re vi ta li za ção do São Fran cis co. O
Co mi tê Ges tor do Pro je to de Re vi ta li za ção da Ba cia
re u niu-se. Está aqui no jor nal Hoje em Dia, de Mi nas
Ge ra is, e no Ca der no de Bra sí lia, edi ção de 10 a
16-3-2002.

O que nos diz o ar ti go? ”Dos 30 mi lhões des ti na -
dos ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, ape nas 970
mil fo ram gas tos com a re vi ta li za ção.“ 

Ve jam os se nho res a gra vi da de des sa in for ma -
ção ofi ci al, in for ma ção do Co mi tê Ges tor do Pro je to
de Re vi ta li za ção. Foi uma ver ba de 70 mi lhões para
ini ci ar o pro je to. 

O Pre si den te da Re pú bli ca foi pes so al men te à
Ser ra da Ca nas tra, à nas cen te do São Fran cis co, as-
su mir o com pro mis so pela vida do São Fran cis co.
Isso, em 1995. Vol tou lá em 2001 e con fir mou o seu
com pro mis so – que não o ha via cum pri do nos seis
anos an te ri o res – de que ago ra fa ria o pro je to de re vi -
ta li za ção. 

Fo ram des ti na dos mí se ros R$70 mi lhões para
esse fim. Des tes, R$40 mi lhões fo ram para o Mi nis té -
rio do Meio Ambi en te, que apli cou os re cur sos e ain da 
agre gou ou tros 14 mi lhões ao seu or ça men to. 

O que se pas sou no Mi nis té rio da Inte gra ção?
Dos 30 mi lhões des ti na dos ao São Fran cis co, fo ram
can ce la dos vin te e nove mi lhões e trin ta mil re a is. 

Por tan to, ve jam a vul ne ra bi li da de; ve jam a fal ta
de von ta de po lí ti ca, ve jam a fal ta de de ter mi na ção
para fa zer o pro je to, que é vi tal para o País. E, hoje,
Dia da Água, re a li za-se um se mi ná rio so bre o apro ve -
i ta men to es tra té gi co das águas do rio São Fran cis co.
Não se en fa ti za aqui a re vi ta li za ção do rio, mas o
apro ve i ta men to de suas águas, que não exis tem, que
es tão fal tan do. Na Co mis são de acom pa nha men to
des se pro je to de re vi ta li za ção, no Se na do, ain da na
se ma na pas sa da ou vi mos um dos su pe rin ten den tes
da ANA di zer: 

O pro ble ma do rio São Fran cis co é de
fal ta de água. Pre ci sa mos, Srªs e Srs. Se na -
do res, re gu la ri zar a va zão do rio com obras
de re pre sa men to, so bre tu do na área mi ne i -
ra, no alto São Fran cis co, para que te nha -
mos água o ano todo. As águas do Ve lho
Chico não es tão sen do su fi ci en tes para a
de man da já exis ten te e te mos tan to para
re a lizar.

Ou vi mos, tam bém, o Su pe rin ten den te da Va lex -
port, Dr. Fer nan do Alme i da, di zer-nos que o se tor de ir-
ri ga ção está con su min do cada vez me nos com a mi-
cro es per são, com o go te ja men to e, com isso, tor na-se
pos sí vel fa zer mais ir ri ga ção no Vale do São Fran cis co. 
No en tan to, a pre o cu pa ção já é com o apro ve i tamen to
de suas águas, em trans por águas que não exis tem.
E per gun to: se não está ha ven do re cur sos para fa zer 
a re vi ta li za ção, como é que se vão fa zer ou tros pro je -
tos, seja de tra zer água do To can tins para o São Fran-
cis co, seja de le vá-la do São Fran cis co para ou tros
lu ga res? Ora, é evi den te que isso não é um tra ta -
men to sé rio da ques tão do São Fran cis co. Pre ci sa -
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mos, pri o ri tá ria, ab so lu ta e ini ci al men te, fa zer a re vi ta -
li za ção do Ve lho Chi co.

Por isso, a apro va ção des sa emen da, cujo pri-
me i ro sig na tá rio é o Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res, é da ma i or im por tân cia para que pos sa mos ga-
ran tir a vida do ve lho Chi co e, des sa for ma, ga ran tir
meio de so bre vi vên cia para uma vas ta re gião nor des -
ti na.

O SR. PRESIDENTE(Ra mez Te bet) – A ma té ria 
con ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or-
di ná ria de ama nhã para o pros se gui men to da dis-
cus são.

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

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 3, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12,

de 2000, e 14, de 2001)

Se gun da ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja der Bar ba lho,
que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (al te ra ção dos pe río dos das ses-
sões le gis la ti vas e a ex tin ção do pa ga men to 
de par ce la in de ni za tó ria de con vo ca ção ex-
tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel, e pela pre ju di ci a li da de das Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria teve sua dis cus são adi a da
em vir tu de da obs tru ção à Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001.

Trans cor re, hoje, a se gun da ses são de dis cus são.
Em dis cus são as Pro pos tas nºs 3 e 12, e 14 de

2001, que tra mi tam em con jun to.(Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos.
As ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia da ses-

são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, para o pros se -
gui men to da dis cus são.

São as se guin tes as ma té ri as que tra-
mi tam em con jun to:

Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3,

de 2000, e 14, de 2001)

Se gun da ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons-
ti tu i ção nº 12, de 2000, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Pa u lo Har tung, que al te -
ra a re da ção do art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na men -
to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re-
ces so cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º
de ja ne i ro e es ta be le cer que o ca len dá rio le-
gis la ti vo será de fi ni do por re so lu ção do Con-
gres so Na ci o nal e con tem pla rá pe río do de fé-
ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de
2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té ria e da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14,
de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria teve sua dis cus são adi a da
em vir tu de da obs tru ção à Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001.

Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção  nºs 3 e 12, de 2000)

Se gun da ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 14, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la,
que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para re du zir o pe río do de re ces so do Con-
gres so Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re cer sob nº 1.271, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
dania, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, fa vo -
rá vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 12, de 2000, que tra mi tam em con-
jun to.
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A ma té ria teve sua dis cus são adi a da
em vir tu de da obs tru ção à Me di da Pro vi só -
ria nº 9, de 2001.

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

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 32, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro-
cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen -
vol vi men to fun ci o nal de ocu pan te de car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te, me di an te
pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.179, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs-
ti tu ti vo), que ofe re ce.

Trans cor re, hoje, a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são, em con jun to, a pro pos ta da

Emen da nº 1. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

será in clu í da na Ordem do Dia da pró xi ma ses são
de li be ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis-
cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

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 48, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca-
bral, que al te ra o ca put do art. 27 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas Assem-
bléi as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Osmar Dias.

Trans cor re, hoje, a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

será in clu í da na Ordem do Dia da pró xi ma ses são
de li be ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to da dis-
cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

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 50, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias,
que mo di fi ca o § 1º do art. 45 da Cons ti tu i -

ção Fe de ral, que dis põe so bre a re pre sen ta -
ção na Câ ma ra do De pu ta dos, ten do

Pa re cer sob nº 1.255, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias,
fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com voto con trá -
rio do Se na dor Se bas tião Ro cha, e abs ten -
ção do Se na dor José Edu ar do Du tra.

Trans cor re, hoje, a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são, em con jun to, a pro pos ta e o

subs ti tu ti vo, Emen da nº 1 da CCJ, em pri me i ro tur no.
(Pa u sa.)

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, trans cor re, hoje, o pri me i ro dia de
dis cus são des sa emen da cons ti tu ci o nal, em pri me i ro
tur no.

Faço ques tão de vir à tri bu na para fa zer uma ad-
ver tên cia: o que essa me di da pre co ni za? Ela mo di fi ca 
a com po si ção da Câ ma ra dos De pu ta dos Fe de ra is,
re du zin do de oito para qua tro o nú me ro mí ni mo de re-
pre sen tan tes dos Esta dos e es ta be le ce que, a cada
ele i ção, seja fe i ta uma re vi são do nú me ro de par la -
men ta res.

Des ta for ma, cha mo a aten ção dos Srs. Par la -
men ta res, ela não re duz ape nas em 50% a re pre sen -
ta ção dos Esta dos me no res da Fe de ra ção, ela re duz
tam bém pro por ci o nal men te a re pre sen ta ção dos
Esta dos me nos po pu lo sos e me nos de sen vol vi dos,
mas man tém – isso é o gra ve – o mes mo nú me ro má-
xi mo de se ten ta re pre sen tan tes por Esta do. So men te
o Esta do de São Pa u lo tem esse nú me ro de re pre sen -
tan tes na Câ ma ra dos De pu ta dos. A quar ta ma i or
Ban ca da da que la Casa é a da Ba hia, o meu Esta do, e
é com pos ta por trin ta e nove De pu ta dos.

Ve nho à tri bu na com a ma i or isen ção, por que,
qual quer que seja a fór mu la de cál cu lo, a Ba hia man-
tém pra ti ca men te o nú me ro de par la men ta res que
tem e até au men ta o seu peso re la ti vo, mas é pre ci so
sa li en tar-se que essa emen da en tre ga o co man do da
Câ ma ra dos De pu ta dos ao Esta do de São Pa u lo, em
de tri men to de to das as ou tras Re giões do País. É
uma emen da de efe i tos al ta men te per ni ci o sos no âm-
bi to de uma Fe de ra ção que é sa bi da men te de se qui li -
bra da. Sa be mos que São Pa u lo tem sem pre o ”pa u lis -
té rio“, a che fia dos gran des par ti dos po lí ti cos, o co-
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man do da eco no mia do País, en tão não po de mos co-
me ter esse cri me con tra a Fe de ra ção, apro van do
uma emen da cons ti tu ci o nal que, cre io, foi apro va da
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
sem a per cep ção des sas im pli ca ções. Se ria in te res -
san te que hou ves se, ane xa do a ela, um qua dro com-
pa ra ti vo dos efe i tos que pro vo ca rá.

Dou rou-se a pí lu la di zen do-se que essa re du -
ção dar-se-á ao lon go de qua tro Le gis la tu ras, o que
pa re ce não doer, mas a ver da de é que, em de zes se is
anos, o País não vai ter a cor re ção dos seus de se qui -
lí bri os re gi o na is. Ao con trá rio, nos úl ti mos anos, as-
sis ti mos à des mon ta gem, ao des man te la men to de
toda a po lí ti ca de cor re ção de de se qui lí bri os re gi o na is 
no País. Não po de mos, de modo al gum, apro var essa
emen da cons ti tu ci o nal.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. WALDECK ORNELAS (PLF – BA) –
Ouço o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Wal deck Orne las, V. Exª qua li fi ca de cri me algo
que me pa re ce pre ci sa ser exa mi na do com me lhor
cri té rio. O Se na dor Álva ro Dias, ao pro por que haja
uma me lhor re pre sen ta ção na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, le vou em con ta o as pec to de que, por exem plo,
pro por ci o nal men te, a po pu la ção de São Pa u lo tem
um De pu ta do Fe de ral para cada 500 mil ha bi tan tes,
en quan to Esta dos de me nor po pu la ção, va mos su por
Ro ra i ma, para cada De pu ta do Fe de ral, há 32.500 ha-
bi tan tes. Assim, o que o Se na dor Álva ro Dias pro cu ra
co lo car, de uma ma ne i ra mais ade qua da, é a apli ca -
ção do prin cí pio da pro por ci o na li da de. Com res pe i to
ao prin cí pio da fe de ra ção, ele está res guar da do, so-
bre tu do pela pró pria re pre sen ta ção que exis te no Se-
na do: cada Esta do, não im por ta a sua po pu la ção ou o
seu ta ma nho, é re pre sen ta do no Se na do por três Se na -
do res, jus ta men te vi san do ao equi lí brio da Fe de ra ção.
Mas, no que diz res pe i to à Câ ma ra dos De pu ta dos,
que, por prin cí pio, re pre sen ta o povo e, pro por ci o -
nalmen te, a po pu la ção, o nú me ro me nor de De pu ta -
dos é de oito e o ma i or é de se ten ta. Nes se caso, se
fôs se mos con si de rar o peso da po pu la ção, le van -
do-se em con ta a pro por ci o na li da de, en tão o Esta do
de São Pa u lo po de ria ter até 115 De pu ta dos Fe de ra -
is. Por tan to, se ria con si de ra do um exa ge ro caso fôs-
se mos cor ri gir com base no prin cí pio da pro por ci o na -
li da de. Então, foi esse o sen ti do. Mas, Se na dor Wal-
deck Orne las, pri me i ra men te, pa re ce que V. Exª es ta -
ria di zen do que nós aqui es ta ría mos a re a li zar ações
que pu des sem ser con trá ri as ao de sen vol vi men to
dos Esta dos do Nor des te, como, por exem plo, a Ba-

hia. Se V. Exª pu des se acom pa nhar as ações e as
pon de ra ções dos Se na do res de São Pa u lo, ve ria que
isso não acon te ce. Gos ta ria ape nas que V. Exª fi zes se 
justi ça, por que não me lem bro, uma vez se quer, de
ações mi nhas ou de ou tros Par la men ta res de São
Pa u lo con trá ri as a Esta dos do Nor des te. Então, de i -
xo ape nas essa pon de ra ção para que a re fle xão de
V. Exª seja co lo ca da nos de vi dos ter mos.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – A in-
ter ven ção de V.Exª, ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy,
aju da e con tri bui para a mi nha ar gu men ta ção. É pre ci -
so, re al men te, re fle tir so bre a ma té ria. É im por tan te o
que V. Exª co lo ca. Co nhe ço a te o ria de ”um ho mem,
um voto“. Mas V.Exª mes mo re co nhe ce que, se fôs se -
mos apli car esse prin cí pio no Bra sil, São Pa u lo te ria
115 De pu ta dos, en quan to que a ma i o ria dos Esta dos
do Nor te e Nor des te pas sa ria a ter qua tro De pu ta dos
cada, um a mais do que o nú me ro de Se na do res.
Con cor do, em tese, com a te o ria de ”um ho mem, um
voto“. Só que, para apli cá-la e ser com pa tí vel com a
de mo cra cia, ela pre ci sa ria es tar em um país de ma i or
equi lí brio de de sen vol vi men to. Nes se pon to, per mi -
ta-me dis cor dar de V. Exª e con tes tar a sua afir ma ção
de que não tem ha vi do ma ni fes ta ções con tra a cor re -
ção dos de se qui lí bri os re gi o na is. Invo co o caso re-
cen te da in dús tria au to mo bi lís ti ca. No Bra sil, ha via
uma me di da pro vi só ria que cri a va es tí mu los à im plan -
ta ção de no vas in dús tri as au to mo bi lís ti cas no Bra sil.
Ora, é evi den te que, es pon ta ne a men te, elas só iri am
para a Re gião Su des te. V. Exª, que é um pro fun do co-
nhe ce dor de eco no mia, sabe que a ten dên cia, no sis-
te ma ca pi ta lis ta, é a con cen tra ção. E foi fe i ta uma me-
di da pro vi só ria  eu até di ria que foi ar ran ca da a fór-
ceps do Exe cu ti vo  para que se pu des se ter in dús tri as 
au to mo ti vas no Nor des te. Infe liz men te, a ban ca da de
V. Exª, do Par ti do dos Tra ba lha do res, ma ni fes tou-se,
da tri bu na, na ses são do Con gres so, con tra essa me-
di da pro vi só ria. Está aí um exem plo con cre to de que
há, sim, re a ção; há, sim, re sis tên cia no Con gres so
Na ci o nal às po lí ti cas de cor re ção de de se qui lí bri os.

Nós, hoje, te mos tam bém o Dia Mun di al de
Com ba te à Dis cri mi na ção Ra ci al. Pre ci sa mos ter po-
lí ti cas ati vas, po lí ti cas de ações afir ma ti vas de cor re -
ção dos de se qui lí bri os so ci a is, dos de se qui lí bri os ra-
ci a is, dos de se qui lí bri os por gê ne ro, con tra as mu lhe -
res, dos de se qui lí bri os re gi o na is. Ou o Bra sil en fren ta
essa ques tão da cor re ção dos de se qui lí bri os ou va-
mos ter pro fun das e gra ves di fi cul da des para man ter
a uni da de na ci o nal nes te mo men to de glo ba li za ção,
nes ta fase de do mi na ção in ter na ci o nal do sis te ma fi-
nan ce i ro. 
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Por con se guin te, sei que uma mo di fi ca ção nes-
sa emen da cons ti tu ci o nal pre ci sa rá con tar com o
apo io da Ban ca da de São Pa u lo. E, des de já, que ro
pro por a V. Exª que a exa mi ne mos jun tos, no sen ti do
de fa zer mos uma pro pos ta em que o nú me ro fi que va-
riá vel e ne nhum Esta do pos sa ter mais do que dez ve-
zes a re pre sen ta ção do Esta do me nor.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Wal deck Orne las, essa pro pos ta de emen da à Cons ti -
tu i ção é um as sun to de in te res se na ci o nal, de li ca do,
de alta com ple xi da de, cons tan te da Ordem do Dia.
La men ta vel men te, o Ple ná rio ain da não está em um
mo men to de pre sen ça que per mi ta um de ba te mais
in ten so. Mas acre di to que te nha mos que re fle tir e ter
mu i to cu i da do em re la ção à de ci são des sa ma té ria,
por que ela pode es tar in te i ra men te equi vo ca da. O Se-
na dor Edu ar do Su plicy é um nome sa gra do da éti ca,
da co e rên cia, do res pe i to a to dos os Esta dos do Bra-
sil, a to das as po pu la ções, por me no res que se jam
seus gra us de im por tân cia no ce ná rio eco nô mi co na-
ci o nal. No en tan to, não tem sido essa a ló gi ca des te
Go ver no. O Go ver no so fre for te in fluên cia da po lí ti ca
do Cen tro-Sul. Te mos uma he ran ça mal di ta ain da da
po lí ti ca do ca fé-com-leite, ins ta u ra da nes ta ges tão
na ci o nal. La men ta vel men te, com isso, o Con gres so
Na ci o nal vive as de si gual da des re gi o na is como uma
agres são à cons ciên cia e à éti ca do po lí ti co bra si le i ro.
Sou mem bro ti tu lar da Co mis são de Orça men to e so-
fro na pele a for ça dos Esta dos he ge mô ni cos. Ali, o
Par la men to, que te ria como fi na li da de fun da men tal a
ela bo ra ção do Orça men to da União para as ses so rar
o Exe cu ti vo a tra ba lhar nas po lí ti cas de que bra das
de si gual da des re gi o na is, vê in se ri da a po lí ti ca da in-
fluên cia do quan ti ta ti vo. Isso é mu i to ruim. Enten do
que esse pro je to erra num pon to pri má rio: quer re du -
zir ban ca da. Se o pro je to ti ves se como alvo au men tar
a ban ca da de al guns Esta dos, po de ría mos dis cu tir de
ma ne i ra se re na e só bria. Mas a re du ção para qua tro
Par la men ta res em Esta dos do Nor te e Nor des te bra-
si le i ro é uma afron ta ao prin cí pio da re pre sen ta ti vi da -
de e à de fe sa po lí ti ca que as nos sas re giões têm que
ter. Sa be mos o que é o cal vá rio de um cor re dor de Mi-
nis té rio, sa be mos o que é a bus ca de re cur sos para
as nos sas re giões. Então, é um me ca nis mo se gre ga -
dor, é um me ca nis mo dis cri ci o ná rio, que au men ta a
dis tân cia en tre as re giões po bres e as re giões mais
aqui nho a das. Não po de mos ace i tá-lo, por que en ten -
do que fere o prin cí pio ma i or. E a fal ta de pru dên cia

des sa PEC, Se na dor Wal deck Orne las, ma ni fes ta-se
ain da no fato de que hoje es ta mos no pre si den ci a lis -
mo. Mas, se da qui a qua tro anos es ti ver mos no par la -
men ta ris mo, toda a he ge mo nia po lí ti ca es ta rá em
São Pa u lo, Mi nas Ge ra is e Rio de Ja ne i ro, por que
será a re pre sen ta ti vi da de nu mé ri ca que es ta rá vi go -
ran do. Te mos que rom per. Essa PEC não é sa u dá vel,
é ino por tu na. De ve ría mos, an tes, ter uma am pla dis-
cus são so bre voto dis tri tal, so bre po lí ti ca de de sen -
vol vi men to re gi o nal, equi da de de di re i tos, e o Se na do 
de ve ria cum prir o pa pel do prin cí pio fe de ra ti vo que
tem en tre suas res pon sa bi li da des. Pa ra béns! Acre di -
to que seja uma ma té ria ino por tu na à con jun tu ra po lí -
ti ca na ci o nal. Mu i to obri ga do pelo apar te.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Incor po ro, com mu i ta sa tis fa ção, ao meu pro nun ci a -
men to o apar te de V. Exª, Se na dor Tião Vi a na. Exa ta -
men te por ra ci o ci nar como V. Exª, achei por bem vir a
esta tri bu na para cha mar a aten ção so bre esse as-
sun to no pri me i ro dia de dis cus são da ma té ria, para
que haja tem po de ama du re cer mos uma emen da que
seja ca paz de efe ti va men te tra du zir o sen ti men to e os
in te res ses na ci o na is.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Ouço o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Emi-
nen te Se na dor Wal deck Orne las, em que pe sem as
pon de ra ções apro pri a das do emi nen te Se na dor,
repre sen tan te de São Pa u lo, Edu ar do Su plicy, eu
gos ta ria de con cor dar com a li nha de ra ci o cí nio que
V. Exª vem de sen volvendo na dis cus são des sa pro-
pos ta tra zi da à apre ci a ção des ta Casa. Nós, que
con vi ve mos no Con gres so Na ci o nal e, par ti cu lar -
men te, no Se na do Fe de ral, que tem a fun ção, pela
re pre sen ta ti vi da de, uni ver sa li za da, ve ri fi ca mos que
isso não foi su fi ci en te para evi tar as acen tu a das di-
ver gên ci as re gi o na is. Inte gro uma Uni da de da Fe-
de ração que é jus ta men te uma das par tes ape na -
das por es sas dis tor ções re gi o na is, so ci a is e eco nô -
mi cas que o País ex pe ri men ta. O le gis la dor foi sá bio 
quan do en ten deu que a re pre sen ta ção de ve ria ser
pro por ci o nal à po pu la ção mas es ta be le ceu um piso
mí ni mo e um teto para o nú me ro de re pre sen tan tes. 
Ain da ci tan do o meu Esta do como exem plo, fru to do
des mem bra men to de uma Uni da de da Fe de ra ção,
re cor do-me de que por ra zão ób via acon te ceu essa
se pa ra ção: a de si gual da de bru tal no de sen vol vi -
men to de am bas as re giões. A re gião sul ti nha ní vel
ace le ra do de de sen vol vi men to, com den si da de de-
mo grá fi ca mais acen tu a da, e a re gião nor te, ba i xa
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den si da de de mo grá fi ca e ba i xo ní vel de de sen vol vi -
men to. O que acon te cia? Até na re pre sen ta ção pú-
bli ca, a Assem bléia Le gis la ti va de Go iás, se não me
en ga no com 34 re pre sen tan tes, ape nas 6 eram da
re gião nor te do Esta do; o res tan te, 26 ou 28, era
das de ma is re giões, o que era um ver da de i ro cabo
de for ça. Como seis po de ri am atu ar con tra vin te e
oito? Por essa ra zão, as di fi cul da des da re gião nor te 
con ti nu a ram. Enten do que não é esse o ca mi nho
para en con trar mos a so lu ção para os pro ble mas de
na tu re za le gis la ti va que o País tem e nem para a mi-
ti ga ção dos pro ble mas de na tu re za re gi o nal. Con-
cor do com o ra ci o cí nio de V. Exª.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
V. Exª nos traz o exem plo de uma si tu a ção de de se -
qui lí brio den tro de um mes mo Esta do, como era Go-
iás. Te nho a sa tis fa ção de ter vo ta do, na Cons ti tu in -
te, a fa vor da cri a ção do To can tins, um Esta do que
deu cer to, que tem ex pe ri men ta do, efe ti va men te,
um am plo cres ci men to.

Incor po ro e re gis tro, com sa tis fa ção, o apar te de
V. Exª

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

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Ouço V. Exª, Se na dor José Edu ar do Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Sena dor Wal deck Orne las, eu es ta va ins cri to para dis-
cu tir a ma té ria, mas pre fi ro fa zer um apar te a V. Exª, em
fun ção da con sis tên cia do pro nun ci a men to que V. Exª
está fa zen do nes te mo men to. Lem bro-me in clu si ve de
que, quan do essa ma té ria foi vo ta da na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, como che guei no
fi nal dos de ba tes, abs ti ve-me – pri me i ro, por que não
ha via par ti ci pa do da dis cus são e, se gun do, por que,
em bo ra em tese e no cam po da te o ria, a ma té ria pos-
sa es tar cor re ta, V. Exª já apon tou uma sé rie de pro-
ble mas. É ló gi co que do pon to de vis ta me ra men te
teó ri co, se gun do o qual a Câ ma ra re pre sen ta o povo
bra si le i ro e o Se na do re pre sen ta os Esta dos, o equi lí -
brio fe de ra ti vo es ta ria ga ran ti do. Só que essa te o ria ti-
nha base em uma fe de ra ção em que não hou ves se
tan tas de si gual da des do pon to de vis ta do ta ma nho,
da po pu la ção e, prin ci pal men te, do de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al dos Esta dos. Na Câ ma ra tam bém
são de ba ti das as ques tões fe de ra ti vas, os in te res ses
re gi o na is tam bém es tão cen tra li za dos e co lo ca dos lá
– o Se na dor Tião Vi a na já dis se, na ela bo ra ção do
Orça men to, na li be ra ção de re cur sos. Por tan to, é uma
fa lá cia di zer que o equi lí brio fe de ra ti vo está ga ran ti do
por que no Se na do cada Esta do tem três Se na do res.
Se gun do, há o ar gu men to, que sem pre é apre sen ta -

do, de que, em São Pa u lo, um De pu ta do re pre sen ta
500 mil pa u lis tas – pre ci sa de 500 mil vo tos –, en-
quan to que, em Ron dô nia ou em Ro ra i ma, re pre sen ta 
32 mil, pre ci sa de 32 mil vo tos. Usam sem pre esse ar-
gu men to, tal vez para pas sar a im pres são de que é
mais fá cil ele ger-se De pu ta do em Ro ra i ma ou Ron dô -
nia do que em São Pa u lo, o que não é ver da de. Em
São Pa u lo, uma for ça po lí ti ca, para es tar re pre sen ta -
da no Par la men to, pre ci sa de 1,4% dos vo tos, en-
quan to nos Esta dos com oito De pu ta dos, 12,5% dos
vo tos são ne ces sá ri os. Re du zin do-se para qua tro, a
ele i ção para De pu ta do nes ses Esta dos será qua se
uma ele i ção ma jo ri tá ria; uma for ça po lí ti ca do Esta do,
para es tar re pre sen ta da, pre ci sa rá ter 25% dos vo tos, 
o que sig ni fi ca, na prá ti ca, que as mi no ri as po lí ti cas
re pre sen ta das em to dos os Esta dos se rão ali ja das
nes ses ou tros Esta dos da Fe de ra ção. Por tan to, pa ra -
be ni zo V. Exª por esse pro nun ci a men to. Te nho cer te -
za de que nos cin co dias de de ba te da ma té ria na
Casa e, prin ci pal men te, no quin to dia – sa be mos que
to das as emen das cons ti tu ci o na is fi cam cin co dias
em dis cus são, mas, na ver da de, o seu de ba te é apro-
fun da do no quin to dia –, esse as sun to me re ce rá uma
re fle xão ma i or do Se na do. Hoje ten do a vo tar con tra,
em bo ra re co nhe ça que, do pon to de vis ta teó ri co,
pos sa até es tar cor re ta a pro po si ção; mas ela se cho-
ca com a prá ti ca e com a re a li da de po lí ti ca que vi ve -
mos no Bra sil. Mu i to obri ga do.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Ao
tra zer es ses da dos, V. Exª en ri que ce mu i to o meu pro-
nun ci a men to, de mons tran do que, efe ti va men te, se
tra ta de uma me di da que esta Casa não pode vo tar no
es cu ro. Ela tem que dis cu tir, tem que apro fun dar para
sa ber mos o que é me lhor para a Fe de ra ção. Embo ra
o Se na do seja a Casa dos Esta dos, é uma Casa re vi -
so ra. Os gran des de ba tes, as gran des de ci sões
dão-se na Câ ma ra dos De pu ta dos. E quan tas ve zes
aqui te mos sido ins ta dos a não mo di fi car me di das por
ca u sa dos pra zos, etc.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Wal deck Orne las, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, V. Exª tem sido mu i to con des cen den te,
mas para que não co me ta mos um ato de de si gual da -
de, que ria con ce der um úl ti mo apar te a uma mu lher, a
Se na do ra Ma ri na Sil va.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Wal deck Orne las, se rei bre ve, res pe i tan do a com pla -
cên cia do Pre si den te. Ape nas que ro ilus trar o fato de
que esse ar gu men to – de que é mu i to mais fá cil ser
De pu ta do pe los Esta dos do Nor te e do Nor des te –
não pro ce de. As pes so as le vam em con ta a po pu la -
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ção, mas não ob ser vam que as di fi cul da des de cor -
ren tes das di men sões ge o grá fi cas tam bém são mu i to 
gran des. Lem bro-me de que uma vez al guém me dis-
se que ser ele i to Se na dor no Acre, com ape nas 500
mil ha bi tan tes, de ve ria ser mo le za – são me nos pes-
so as do que o nú me ro de ha bi tan tes de um ba ir ro em
São Pa u lo. Eu gos ta ria que as pes so as an das sem o
que ando para con se guir fa lar com 100 pes so as no
Acre. Ao pas so que con si go fa lar, em ape nas uma es-
ta ção do me trô, em São Pa u lo, com mu i to mais pes-
so as. Então, exis te toda uma ló gi ca di fe ren ci a da. Pen-
so que o ar gu men to do Se na dor José Edu ar do Du tra
mu i to con tri bu iu para que pos sa mos dis cu tir sem pa i -
xões. Por úl ti mo, po de mos apli car aos Esta dos com
me nor po pu la ção o prin cí pio da dis cri mi na ção po si ti -
va, por que não te mos con di ção de com pe tir com a
for ça dos gran des Esta dos da Fe de ra ção, e o que nos
co lo ca em con di ção de as se gu rar os in te res ses das
nos sas re giões – e quan do falo em in te res ses re gi o -
na is, não me es tou re fe rin do aos in te res ses mes qui -
nhos dos gru pos, mas àque les que tam bém são es-
tra te gi ca men te im por tan tes para o País – é exa ta -
men te ter a ban ca da que te mos as se gu ra da. Então,
au men tem as ban ca das dos Esta dos com gran de po-
pu la ção, mas não re du zam as ban ca das es ta be le ci -
das pela Cons ti tu i ção de 1988!

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Con cor do com a ar gu men ta ção de V. Exª. Não te mos
nada con tra São Pa u lo. Essa não é a nos sa pre o cu pa -
ção, não é a nos sa mo ti va ção. O gran de de sa fio, na
ver da de, que te mos pela fren te, em nos so País, é o de
cor ri gir as de si gual da des re gi o na is. No mo men to em
que ti ver mos um País mais jus to, mais equi li bra do,
mais so li dá rio, não ha ve rá ne nhu ma di fi cul da de em
ado tar a re la ção um ho mem, um voto; por en quan to,
isso é im pos sí vel. 

Espe ro que nes ses cin co dias pos sa mos cons-
tru ir uma al ter na ti va que ve nha a ser re pre sen ta ti va
da im por tân cia e da ne ces si da de do País nes te mo-
men to.

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, pela con des -
cen dên cia, mas cre io que os inú me ros apar tes de-
mons tram re al men te a im por tân cia do tema, o in te -
res se que ele des per ta e a ne ces si da de de o dis cu tir -
mos mais apro fun da da men te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Wal deck
Orne las, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ti nua em dis cus são a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 50, de 1999. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, eu ca rac te ri za ria a PEC do
meu com pa nhe i ro de Par ti do, o emi nen te Se na dor
Álva ro Dias, como um san to equí vo co. San to por quê?
Por que vem da men te lú ci da de um Se na dor res pon -
sá vel im bu í do das me lho res in ten ções no sen ti do de
apri mo rar o exer cí cio par la men tar, de aper fe i ço ar a
ação do Par la men to bra si le i ro e que en ten de de
boa-fé que o equi lí brio en tre as re pre sen ta ções dos
Esta dos da Fe de ra ção me lho ra o de sem pe nho do
Par la men to e, con se quen te men te, a ação par la men -
tar, o Con gres so Na ci o nal e o Bra sil. É essa a par te
san ta da pro pos ta.

O equí vo co de ve-se ao fato de que o re mé dio
não é o mais ade qua do para o que pre ten de o Se na -
dor Álva ro Dias. É fato con cre to que o Con gres so bra-
si le i ro e a clas se po lí ti ca como um todo vi vem per ma -
nen te men te em luta con tra o des gas te, con tra a de te -
ri o ra ção da ação par la men tar e de ações cor po ra ti vas 
que aca bam in flu en ci an do nas de ci sões do Par la -
men to. Isso ocor re no Par la men to mi rim, que é a Câ-
ma ra de Ve re a do res, e ocor re aqui, na alta Casa do
Con gres so Na ci o nal, que é o Se na do Fe de ral. 

A pro pos ta apre sen ta da pelo Se na dor Álva ro
Dias é apo i a da por Se na do res do Cen tro-Sul e Se na -
do res do Su des te prin ci pal men te. A pro pó si to, che-
guei a men ci o nar o fato de que o Se na dor José Ser ra
– que, há pou cos dias, re tor nou à Casa de po is de
exer cer o car go de Mi nis tro da Sa ú de – apren deu
mu i to so bre o Bra sil a par tir do mo men to em que se
tor nou Mi nis tro. O Par la men tar José Ser ra tam bém fa-
zia par te do gru po que pre ga va a he ge mo nia da clas-
se eco nô mi ca so bre as re giões mais po bres do País.
O Par la men tar José Ser ra era es tig ma ti za do como
homem que ti nha pre con ce i to con tra as re giões Nor-
te e Nor des te. Num even to em que es ti ve ao lado de
S. Exª, dis se-lhe que o Mi nis té rio da Sa ú de lhe ti nha
sido bom, por fa zê-lo com pre en der um pou co mais as
di ver si da des re gi o na is e as ca rac te rís ti cas pe cu li a res 
de cada re gião e de cada Esta do. O Mi nis tro José
Ser ra con se guiu, du ran te o tem po em que es te ve à
fren te do Mi nis té rio da Sa ú de, su pe rar esse es tig ma,
quan do pas sou a de fen der pro pos tas que in te res sa -
vam a todo o Bra sil e que não mais dis cri mi na vam as
re giões Nor des te e Nor te, mas, sim, pro pos tas uni-
ver sa is para o povo bra si le i ro.
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Po rém, o Se na dor José Ser ra, sal vo en ga no,
quan do De pu ta do Fe de ral, de fen deu a pro pos ta de
re du ção da re pre sen ta ção dos Esta dos me no res, so-
bre tu do Nor te, Cen tro-Oeste e al guns do Nor des te.
Foi esse um tre men do equí vo co do Par la men tar José
Ser ra. Acre di to que, ago ra, como can di da to à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, te nha fe i to uma re vi são de seus
con ce i tos e não pre ten de rá de po is re du zir a re pre -
sen ta ção dos Esta dos do Nor te, do Nor des te, dos
me no res Esta dos.

O Se na dor Álva ro Dias tem de sem pe nha do pa-
pel es pe ta cu lar nes ta Casa. Como Pre si den te da CPI
do Fu te bol, con tri bu iu mu i to para a mo ra li za ção do fu-
te bol bra si le i ro ou, pelo me nos, na in di ca ção de ca mi -
nhos para que o fu te bol res ga te sua cre di bi li da de jun-
to a to dos nós que ama mos o es por te. O Bra sil é o
País do fu te bol! O Se na dor Álva ro Dias re pre sen tou o
pen sa men to da pá tria bra si le i ra ao pre ten der vê-lo re-
er gui do, al ti vo e al ta ne i ro. Alguns pro je tos que cons-
tam da Ordem do Dia de hoje, fru to da CPI do Fu te bol, 
vi sam a apri mo rar a ges tão nos clu bes e nas en ti da -
des de fu te bol. O Se na dor Álva ro Dias pôde dar essa
gran de con tri bu i ção ao Bra sil com o exer cí cio da Pre-
si dên cia da CPI do Fu te bol. S. Exª é au tor de ou tros
pro je tos de gran de im por tân cia para o Bra sil, mas
nes te, es pe ci fi ca men te, o Se na dor Álva ro Dias co me -
te um equí vo co ao qual não pos so de i xar de me po si -
ci o nar con tra ri a men te.

Sr. Pre si den te Edi son Lo bão e Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti, re pre sen tan te do Esta do de Ro ra i ma,
Esta do tam bém atin gi do por esta PEC, eu ja ma is po-
de ria de i xar de vir a esta tri bu na, como fi ze ram meus
com pa nhe i ros da re gião em apar te ao emi nen te Se-
na dor Wal deck Orné las.

Apro ve i to a opor tu ni da de para cum pri men tar o
Se na dor Wal deck Orné las pelo bri lhan te pro nun ci a -
men to, como fez o Se na dor José Edu ar do Du tra em
apar te a S. Exª.

Re pre sen tan do o Esta do do Ama pá no Se na do
da Re pú bli ca, não pos so con cor dar com qual quer
ação do Con gres so Na ci o nal que ve nha a pre ju di car
o Esta do, o povo ou a re pre sen ta ção do meu Esta do.
Eu não po de ria fi car ca la do – e não vou fi car –, mes-
mo sen do o Se na dor Álva ro Dias um ami go e com pa -
nhe i ro de Par ti do. O nos so Par ti do, o PDT, é de mo crá -
ti co e per mi te no seio de sua con vi vên cia a di ver si da -
de de pen sa men tos, de idéi as e pro pos tas. Eu res pe i -
to a pro pos ta do Se na dor Álva ro Dias. Como dis se, no
meu en ten di men to, ela pos sui o con dão da boa in ten -
ção de apre sen tar uma al ter na ti va e, de for ma mu i to
ob je ti va, in di car um ca mi nho para apri mo rar o exer cí -
cio da ação par la men tar no Bra sil, qual seja, o da cor-

re ção do que S. Exª cha ma de des vio da re pre sen ta ti -
vi da de ou de se qui lí brio da re pre sen ta ti vi da de. 

Eu di ria ao meu co le ga Álva ro Dias, que, la men -
ta vel men te, não está no ple ná rio para par ti ci par do
de ba te nes te mo men to, que não é bem as sim. O Par-
la men to já foi di fe ren te. Cada Ter ri tó rio ti nha só um re-
pre sen tan te, um De pu ta do Fe de ral. Qu an do eu era
cri an ça, lem bro-me mu i to bem, no Ama pá – e o mes-
mo cer ta men te ocor ria lá no Acre, quan do Ter ri tó rio,
Se na do ra Ma ri na – as ele i ções para De pu ta dos Fe-
de ra is eram ma jo ri tá ri as. 

Eu me lem bro das ele i ções de 1970. Eu era ga-
ro to, ti nha 12 anos de ida de, e como vi bra va com o
can di da to da Opo si ção! Falo do fa le ci do Anto nio Pon-
tes, que foi co le ga de al guns dos atu a is Se na do res na
Câ ma ra dos De pu ta dos, e de sem pe nhou qua tro
man da tos de De pu ta do Fe de ral re pre sen tan do o
Ama pá. Era uma ele i ção ma jo ri tá ria: de um lado,
Anto nio Pon tes de fen den do a ban de i ra da Opo si ção,
da con tes ta ção à di ta du ra; de ou tro lado, um ou tro
gran de lí der que pas sou pelo Ama pá e de cuja prá ti -
ca po lí ti ca eu e mi nha fa mí lia dis cor dá va mos, Ja na ri
Nu nes.

Ja na ri Nu nes fez his tó ria no Ama pá. E na que la
ele i ção o em ba te foi como se fos se ma jo ri tá rio: Anto-
nio Pon tes e Ja na ri. Anto nio Pon tes, um va que i ro da
re gião das fa zen das, a mais po bre do Ama pá, ven ceu
a ele i ção. Por que? Por que na que le mo men to, o povo
do Ama pá en ten dia que era pre ci so re no var sua Ban-
ca da par la men tar. E o Ama pá só ti nha um re pre sen -
tan te; Ro ra i ma, um; Ron dô nia, um. Qu an to ao Acre,
eu não me lem bro como era a re pre sen ta ção do Acre
em 1970, mas era tam bém Ter ri tó rio. Mas ve jam que
não era por isso que o Par la men to era me lhor. O Par-
la men to nun ca foi me lhor com re pre sen ta ti vi da de di-
fe ren te e nun ca foi me lhor quan do o Ama pá nem re-
pre sen ta ti vi da de ti nha, quan do nem ter ri tó rio era an-
tes de 1943.

Então, não é este o equi lí brio tão so nha do pelo
Se na dor Álva ro dias, por que esse equi lí brio não é
fato con cre to, não é ob je ti vo. É sub je ti vo. São Pa u lo,
por exem plo, con ti nu a rá sub-representado. Para cor ri -
gir esse equi lí brio, São Pa u lo pre ci sa ria ter de 150 a
180 de pu ta dos fe de ra is ou mais. Então, o pro je to não
aten de ao prin cí pio do de se qui lí brio. 

Por isso, ve nho à tri bu na, dis cor dar, con tes tar,
apre sen tar ar gu men tos para de mons trar que isso não
vai me lho rar a qua li da de do Par la men to Bra si le i ro. O
Par la men to bra si le i ro nun ca foi me lhor do que está.
Aliás, hoje é me lhor, ape sar dos de se qui lí bri os. Cre io
que o Par la men to bra si le i ro avan çou. Os Con se lhos
de Éti ca, tan to do Se na do como da Câ ma ra, são
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exem plos dis so com as ações que têm sido de sen vol -
vi das do pon to de vis ta éti co. Te mos pe ca do, sim, o
Par la men to tem seus pro ble mas, mas acre di to que é
me lhor do que an tes. Antes de 1943, o Ama pá nem
sequer par la men tar ti nha na Câ ma ra Fe de ral; e de 1943
a 1978 ou 1982, só ti nha um Par la men tar Fe de ral. Ago-
ra, que tem oito, fez pi o rar a qua li da de do Par la men to
bra si le i ro? 

Se na dor Edi son Lo bão, vou con clu ir, mas, ao fa-
zê-lo, que ro di zer que es sas pa la vras sus ten tam uma
jus ti fi ca ção para um re que ri men to que en ca mi nhei à
Mesa, pe din do o re e xa me da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia para esta ma té ria. Tive a
ade são do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que as si na
co mi go esse re que ri men to, para que esta pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal seja re e xa mi na da por aque la
Co mis são. Como dis se o Se na dor Wal deck Orné las,
te re mos opor tu ni da de de apro fun dar o de ba te so bre
este tema, que pas sou de uma for ma meio es qui si ta
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
numa re u nião com um nú me ro pe que no de Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, peço a V. Ex.ª que con clua o seu
dis cur so; ain da te mos di ver sos ora do res para fa lar
so bre a mes ma ma té ria.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Pois não, Sr. Pre si den te.

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

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, con ce do o apar te ao Se na dor Du tra.
Te nho cer te za que será no má xi mo 30 se gun dos.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – É
ape nas para re gis trar o meu apo io ao re que ri men to
de V. Exª so li ci tan do o re e xa me da ma té ria pela Co-
mis são.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Obri ga do, Se na dor Du tra.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que a mi nha
ar gu men ta ção nes ta tri bu na ser ve de jus ti fi ca ção
para o meu re que ri men to apre sen ta do à Mesa.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, 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 Vi-
ce-Presidente.

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, que
tem ra zões pes so a is para tra tar des ta ma té ria.

Antes, in da go aos Se na do res José Edu ar do Du-
tra, José Fo ga ça, Amir Lan do e Chi co Sar to ri se não
de se jam de sis tir da dis cus são des ta ma té ria, por ter-
mos ain da uma lon ga pa u ta de vo ta ção e há um re-
que ri men to para esta ma té ria re tor nar à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; ou seja, em ou tro
mo men to, vol ta rá ao ple ná rio, se for apro va do o re-
que ri men to para re e xa me da CCJ, e, aí sim, to dos os
Srs. Se na do res te rão uma nova opor tu ni da de de se
ma ni fes tar so bre a ma té ria.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ouço
V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, quan do fiz o apar te 
ao Se na dor Wal deck Orné las, anun ci ei mi nha op ção
pelo apar te ao in vés da mi nha ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Mu i to
obri ga do a V. Exª.

Tem a pa la vra V. Exª, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, os ar gu men tos que eu
apre sen ta ria fo ram co lo ca dos pelo Se na do res Wal-
deck Orné las e Se bas tião Ro cha e pe los Se na do res
que os apar te a ram. 

Mas que ro de i xar uma po si ção re gis tra da, Sr. Pre-
si den te, con trá ria a esta pro pos ta. Aliás, eu es ta va em
Ro ra i ma, quan do hou ve a vo ta ção na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, da qual não faço par-
te, pois sou mem bro da Mesa. Na que la al tu ra, hou ve
um re bu li ço mu i to gran de no meu Esta do a res pe i to da
apro va ção des ta emen da no Se na do. Então, es cla re ci
que a ma té ria ain da vi ria a Ple ná rio, quan do te ría mos
vá ri as opor tu ni da des de dis cu ti-la an tes da vo ta ção. 

Já foi dito aqui que a re du ção da Ban ca da dos
Esta dos mais fra cos, mais po bres, é uma dis cri mi na -
ção. Re pe tin do a Se na do ra Ma ri na, de ve ría mos fa zer
exa ta men te a dis cri mi na ção po si ti va: os Esta dos
mais fra cos de ve ri am ter uma re pre sen ta ção que lhes
des se con di ção de fa zer fren te às gran des re pre sen -
ta ções, como as de São Pa u lo, Mi nas Ge ra is e Rio de
Ja ne i ro, que se fa zem ob ser var na Co mis são de
Orça men to.

Sr. Pre si den te, to dos te mos di re i to a uma de ter -
mi na da quan tia de emen das in di vi du a is, to dos nós,
igual men te, De pu ta dos e Se na do res. Por tan to, o
Esta do de São Pa u lo, so zi nho, nes se par ti cu lar, ga-
nha, por exem plo, de toda a re gião Nor te. Exer cen do
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um di re i to le gal de apre sen tar es sas emen das in di vi -
du a is, os Par la men ta res de São Pa u lo já le vam uma
van ta gem so bre toda a re gião Nor te. Então, é evi den -
te que aqui há um de se qui lí brio a ser cor ri gi do. É evi-
den te que te mos que pen sar não nes se as pec to ex-
clu si vo de um voto/uma pes soa; te mos que pen sar,
sim, no que é prin ci pal: quem é mais fra co pre ci sa de
mais apo io, de ma i o res de fen so res. E se aqui, no Se-
na do, há equi lí brio, to das as uni da des têm o mes mo
nú me ro de Se na do res, isso não ocor re na Câ ma ra, o
que de se qui li bra gran de men te as re giões Nor te, Cen-
tro-Oeste e Nor des te.

Pre ci sa mos dis cu tir mais esta ma té ria e le var
em con ta, como dis se a Se na do ra Ma ri na Sil va, não
somen te a quan ti da de de pes so as, mas as imen sas 
dis tân ci as exis ten tes na re gião Nor te, onde, como
S. Exª dis se, para vi si tar 100 fa mí li as, é ne ces sá rio
an dar de bar co, de avião, en quan to que em São Pa u lo 
pode se fa zer isso numa re u nião de ba ir ro ou até mes-
mo no me trô.

Assim, tra ta-se de uma ma té ria po lê mi ca. Espe-
ro que não seja algo sin to ni za do com uma emen da
que está na Câ ma ra e que visa a re du zir o nú me ro de
ve re a do res e tam bém ti rar os sub sí di os dos ve re a do -
res dos Mu ni cí pi os com até 20 mil ha bi tan tes, que
cons ti tu em a gran de ma i o ria dos Mu ni cí pi os bra si le i -
ros. Te mos que dis cu tir isso no con jun to.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI – Para en-
cer rar, Sr. Pre si den te, que ro ou vir a pa la vra do Se na -
dor Amir Lan do, que me pede um apar te.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª abor da o tema de
ma ne i ra rá pi da. Eu es ta va ins cri to para dis cu tir a ma-
té ria, mas, aten den do a um ape lo do Pre si den te, vou
fa zê-lo ago ra, por meio des te apar te, e de cli nar da mi-
nha ins cri ção. V. Exª co lo cou mu i to bem nes ta tri bu na
os ar gu men tos cen tra is. A es tru tu ra do Esta do com-
põe-se de povo, ter ri tó rio e go ver no. Não se pode con-
ce ber o Esta do sem es ses três ele men tos. O go ver no
se as sen ta so bre o povo e o ter ri tó rio. Assim, o ter ri tó -
rio é par te es sen ci al, e o Esta do fe de ra ti vo com-
põe-se exa ta men te des sas uni da des fe de ra ti vas, que
pre ci sam man ter um equi lí brio para sus ten tar a
União. A re pre sen ta ção ter ri to ri al tem que ser le va da
em con ta, sim. Por exem plo, se olhar mos os Esta dos
do Nor te – o Ama zo nas, o Pará, Ron dô nia, que é pra-
ti ca men te do ta ma nho de São Pa u lo, Ro ra i ma, o
Ama pá, o Acre – ve ri fi ca re mos que re pre sen tam mais
de 50% do ter ri tó rio na ci o nal. Não con si de rar que o

ter ri tó rio tam bém con ta na re pre sen ta ção, em pri me i -
ro lu gar, é des co nhe cer a his tó ria fe de ra ti va bra si le i ra; 
re pre sen ta um pro fun do des co nhe ci men to da qui lo
que cons ti tui a cons tru ção do País, da uni da de fe de -
ra ti va bra si le i ra. Des co nhe cer aqui lo que vem in trin -
se ca men te do ter ri tó rio que com põe o Esta do fe de ra -
ti vo é re al men te des co nhe cer uma par te da nos sa for-
ma ção po lí ti ca; é so bre tu do re le gar ao aca so, ao des-
ní vel re gi o nal, às in jus ti ças fe de ra ti vas a po pu la ção,
que faz Bra sil aque la imen si dão. É re al men te ter os
olhos vol ta dos para a den si da de de mo grá fi ca e não
olhar a imen si da de ge o grá fi ca. Por isso, esta dis cus -
são tem que ir à raiz dos pro ble mas, da nos sa for ma -
ção po lí ti ca, da nos sa for ma ção his tó ri ca. Não é o au-
men to de al guns De pu ta dos des sas re giões me nos
po vo a das que ca u sam o de se qui lí brio. Mas, ao con-
trá rio, é o de se qui lí brio que tor na essa re pre sen ta ção
di mi nu ta, in sig ni fi can te, in ca paz de in flu ir no con cer to
na ci o nal. Por isso, te re mos de dis cu tir a ma té ria pro-
fun da men te. Se olhar mos os pa í ses ge o gra fi ca men te 
ex ten sos, to dos têm um qui nhão da qui lo que é a re-
pre sen ta ção ter ri to ri al. Assim era a União So vié ti ca,
hoje as re pú bli cas rus sas. Hoje, te mos essa con cep -
ção em to dos os pa í ses onde o ter ri tó rio cons ti tui a
par te ma i or da sua exis tên cia. Isto é o Bra sil: esta
imen si dão ter ri to ri al que te mos de res pe i tar, res pe i -
tan do tam bém a sua re pre sen ta ção. Sei que o apar te
foi lon go, mas a ma té ria não per mi te uma abor da gem
rá pi da e ras te i ra, mas pro fun da e, às ve zes, de mo ra -
da. Mu i to obri ga do pela con des cen dên cia de V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço, Se na dor Amir Lan do, a V. Exª, que é de
um Esta do da nos sa re gião Nor te.

Espe ro que esta emen da não seja aque la es pé -
cie de bode que se está que ren do co lo car na casa
ape nas para nos con ten tar mos, de po is, com sua re ti -
ra da. Já ouvi aqui mu i tos Par la men ta res con cor dan do 
com o au men to do nú me ro de De pu ta dos dos Esta-
dos ma i o res, apro fun dan do, por tan to, a di fe ren ça en-
tre os Esta dos me no res e ma i o res. O tema me re ce
uma dis cus são mu i to mais am pla, de ven do-se le var
em con ta o ter ri tó rio de cada uni da de da Fe de ra ção,
ques tão le van ta da por V. Exª, e não so men te a po pu -
la ção. O mo de lo de con cen tra ção de mo grá fi ca do
País vem de lon ga data, e pre ci sa mos mu dar esse
per fil se que re mos re al men te eli mi nar as de si gual da -
des re gi o na is e se efe ti va men te que re mos mu dar
algo.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – V. Exª
me per mi te um apar te?
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, se V. Exª per mi te, gos ta ria de ou vir o
úl ti mo apar te an te, o Se na dor Chi co Sar to ri.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Agra-
de ço a V. Exª a opor tu ni da de de apar teá-lo. Aten den -
do ao pe di do do Sr. Pre si den te, se rei bre ve, pois há
mu i tas ma té ri as a se rem vo ta das hoje. Este as sun to
in te res sa-nos mu i to. Há pou cos dias, quan do to mei
pos se como Se na dor pelo Esta do de Ron dô nia, dis se 
que Vi lhe na, mi nha ci da de, teve ape nas um De pu ta -
do Fe de ral em 24 anos, que foi o ex-Deputado Arnal-
do Lo pes Mar tins. Nes ses 24 anos, a re gião do cone
sul do Esta do de Ron dô nia não teve mais re pre sen ta -
ção na Câ ma ra dos De pu ta dos. E, quan do um De pu -
ta do re pre sen ta um Esta do, isso pode sig ni fi car a dis-
tri bu i ção de ver bas do Orça men to da União para essa
re gião. A ci da de de Vi lhe na e todo o cone sul, cons-
tituído por 10 Mu ni cí pi os, nun ca ti ve ram ver bas, a
não ser as des ti na das por meio de Se na do res e De-
pu ta dos da ca pi tal ou do cen tro do Esta do, que de ram 
al gu mas mi ga lhas para a nos sa re gião. Ron dô nia tem
oito De pu ta dos Fe de ra is. Pela pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal do Se na dor Álva ro Dias, do Pa ra ná –
sabe S. Exª que a ma i o ria dos ha bi tan tes de Ron dô -
nia é pa ra na en se –, o Esta do de Ron dô nia fi ca ria com
qua tro De pu ta dos Fe de ra is e três Se na do res. Ve jam
a di fe ren ça e a dis tor ção que pode ha ver! Não so mos
con tra o Esta do de São Pa u lo. Em 1970, quan do eu
era Pre fe i to no Pa ra ná, só a ci da de de Pa ra na guá re-
ce bia 1,2 mi lhão de ICM, en quan to todo o su do es te
do Esta do, com 27 Mu ni cí pi os, um dé ci mo da po pu la -
ção do Esta do, re ce bia 600 mil de ICM. Então, há uma
dis tor ção mu i to gran de. O Esta do de Ron dô nia vai ser
mu i to pre ju di ca do. De Vi lhe na até Por to Ve lho são
750 km, e o nos so Esta do te ria ape nas qua tro De pu -
ta dos Fe de ra is! É cla ro que a po pu la ção de São Pa u -
lo é ma i or, mas, en quan to em Ron dô nia, a pro por ção
é de um De pu ta do para 300 km, em São Pa u lo, te mos 
mais de 30 De pu ta dos para o mes mo es pa ço ter ri to ri -
al. Então, a nos sa po pu la ção fica iso la da; não há re-
cur sos. Eu já dis se que só se fala na re gião Nor te
quan do há no tí cia ruim; quan do há no tí cia boa, não
sai nada, e Ron dô nia é um dos ce le i ros do País. Bra-
si le i ros ori un dos de to dos os Esta dos fo ram para lá
con se guir me lho res dias. Ontem, as sis ti ao dis cur so
do ex-Presidente da Re pú bli ca, José Sar ney, dizendo
que a Po lí cia Fe de ral in va diu, no Ma ra nhão, um lo cal
para pe gar a do cu men ta ção. Será que S. Exª se es-
que ceu de que, no seu go ver no, man dou a Po lí cia Fe-
de ral in va dir fa zen das para pe gar o gado dos fa zen -
de i ros para ven der? Pa re ce que ele se es que ceu dis-
so. Se hoje sou Se na dor, foi por que, no Go ver no Sar-

ney, em um mês, hou ve 85% de in fla ção, e o agri cul tor 
que, no mes mo pe río do, con se guia do brar a sua dí vi -
da no Ban co não ti nha con di ções de se man ter. Por
isso, hoje, es tou mo ran do em Ron dô nia.

(O Sr. Pre si den te Edi son Lo bão faz
soar a cam pa i nha.)

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Sr.
Pre si den te, se rei bre ve na mi nha con clu são. Hoje é o
pri me i ro dia de dis cus são da ma té ria, e mu i to ain da
te mos a dis cu tir. Os Se na do res Se bas tião Ro cha e
Wal deck Orne las mu i to têm ba ta lha do por isso. Não
po de mos de i xar, de ma ne i ra al gu ma, que esta ma té -
ria seja apro va da no Se na do da Re pú bli ca.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª me per mi te um apar te?
So li ci to ao no bre Pre si den te em exer cí cio, Se na dor
Edi son Lo bão, que não me tire esta opor tu ni da de.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia não ti ra rá de V.Exª esta opor tu ni da de. Não de-
se jo tam bém ser in to le ran te, mas ape lo a V. Exª que
seja bre ve no seu apar te, por que o ora dor já ex ce deu
o seu tem po em cer ca de 10 mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do o apar te a V. Exª.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª co nhe ce bem a mi nha
opi nião. Infe liz men te, não ouvi o dis cur so pro fe ri do
por V. Exª, mas to mei co nhe ci men to do tema que está
sen do de ba ti do. Re al men te, fa re mos até o im pos sí vel 
para que os dois ex-territórios, hoje Esta dos do Ama-
pá e de Ro ra i ma, não te nham as suas Ban ca das re-
du zi das na Câ ma ra Fe de ral. Não só nós, re pre sen -
tan tes de Ro ra i ma, como to dos os que re pre sen tam o
Nor te, te mos imen sa di fi cul da de para con se guir mais
in ves ti men tos para o de sen vol vi men to da que la re-
gião. Se re du zir mos as Ban ca das, te re mos ain da
mais di fi cul da des, por que se rão me nos vo zes usan do 
da tri bu na no sen ti do de bus car os nos sos ob je ti vos.
Qu an do digo “os nos sos” não são os nos sos ob je ti vos 
pes so a is, mas os da nos sa re gião. Qu e ro, en tão, di zer 
a V.Exª que eu co mun go com a sua idéia e a do no bre 
Se na dor que me an te ce deu, para que esta pro pos ta
re tor ne à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, onde te re mos mais opor tu ni da de de de ba ter o
as sun to e mos trar por que não ace i ta mos a re du ção.
Gos ta ría mos de sen si bi li zar os mem bros da que la Co-
mis são, bem como, pos te ri or men te, to dos os Srs. Se-
na do res, a fim de não per mi tir que isso acon te ça. A
re gião Nor te per ten ce ao Bra sil – so mos bra si le i ros
igual men te como os de ma is –, e pre ci sa mos ter as
mes mas opor tu ni da des para de sen vol ver o nos so tra-
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ba lho. Apro ve i to para so li ci tar ao no bre Se na dor Edi-
son Lo bão, po lí ti co bas tan te ex pe ri en te, que re pre -
sen ta o Esta do do Ma ra nhão, com quem con ver sei
mu i to so bre a po pu la ção do Esta do de Ro ra i ma, que
é com pos ta, hoje, mais de 40%, por ma ra nhen ses ou
fi lhos de ma ra nhen ses. Se na dor Edi son Lo bão, como
vi ce-Presidente des ta Casa – no mo men to exer cen do 
o car go de Pre si den te –, es pe ro que V. Exª nos aju de
nes sa luta, e não só a nós, ro ra i men ses e ama pa en -
ses, mas a todo o povo bra si le i ro, que pre ci sa de mais
vo zes para lu tar em fa vor da Re gião Ama zô ni ca. Mu i -
to obri ga da.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço o apar te da Se na do ra Mar lu ce Pin to.

E ter mi no, Sr. Pre si den te, pe din do que os no-
bres Se na do res e Se na do ras apro vem o re que ri men -
to, subs cri to em pri me i ro lu gar pelo Se na dor Se bas -
tião Ro cha, a quem tive a hon ra de apo i ar, para que a
ma té ria pos sa re tor nar à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia no sen ti do de ser apre ci a da com
ma i or pro fun di da de.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con si -

de ran do a de sis tên cia dos Se na do res José Edu ar do
Du tra, Chi co Sar to ri e Amir Lan do, in da go ao Se na dor 
José Fo ga ça se de se ja fa zer uso da pa la vra.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sim,
Sr. Pre si den te. Como te nho uma po si ção um pou co
di fe ren te, não po de ria de i xar de fa lar.

O SR. PRESIENTE (Edi son Lo bão) – Tem a pa-
la vra V. Exª.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, tal-
vez por ser o úni co a en trar nes ta dis cus são que não
per ten ce aos Esta dos mais atin gi dos, sin to-me à von-
ta de para di zer que voto con tra essa emen da cons ti -
tu ci o nal.

Nes sa nova con ta gem pro por ci o nal, o Rio Gran-
de do Sul per ma ne ce ria mais ou me nos equi li bra do
da for ma como es ta va an tes da Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te. Ou seja, pro por ci o nal men te as co i sas
não mu da ri am mu i to. No en tan to, há um erro na
emen da cons ti tu ci o nal do Se na dor Álva ro Dias.

A re du ção do nú me ro de De pu ta dos, por si só, é
de fen sá vel, pois tem um efe i to po si ti vo, haja vis ta que
não é o nú me ro to tal que vai ga ran tir ma i or ou me nor
re pre sen ta ti vi da de. O sen ti do da re pre sen ta ção e a
for ça de cada se tor re pre sen ta do está na pro por ção.
Por tan to, con si de ro de fen sá vel a re du ção do nú me ro
de par la men ta res – e pen so que isso se pode apli car
tam bém ao Se na do –, mas não é de fen sá vel mu dar a

pro por ção re pre sen ta ti va, por que não há ne nhu ma
mo vi men ta ção, ne nhum mo vi men to po lí ti co no Bra sil, 
não há ne nhu ma de man da de ma i or vul to nes te mo-
men to. É na pro por ção que está a es sên cia, o eixo da
dis tri bu i ção de for ças, da dis tri bu i ção de po der, da ca-
pa ci da de que cada Esta do tem em in ter vir nas de ci -
sões que di zem res pe i to aos des ti nos de cada um e
aos des ti nos da Na ção. Faço, por tan to, essa ob ser va -
ção e esse re gis tro com a ma i or cla re za pos sí vel.

Tam bém cha mo a aten ção para o fato de que a
dis cri mi na ção po si ti va já exis te, já está em vi gor na
Cons ti tu i ção bra si le i ra. Qu an do fi ze mos a nova Cons-
titu i ção, hou ve a in ten ção de li be ra da, pre me di ta da,
acer ta da de fa vo re cer de ter mi na das re giões em vá ri os 
as pec tos, não só na re pre sen ta ção par la men tar, mas
tam bém do pon to de vis ta da re par ti ção pro por ci o nal
dos re cur sos, de tal ma ne i ra que já exis te, sim – e isso
é de fen sá vel; não es tou aqui para con tra ri ar, mas
para ex pli car por que fi ze mos isso e por que de fen do
–, uma dis cri mi na ção po si ti va em fa vor de de ter mi na -
das re giões den tro da Cons ti tu i ção.

Foi cri a do um Fun do Na ci o nal de De sen vol vi -
men to que exis te para um con jun to de re giões e não
exis te, por exem plo, para a Re gião Sul, o que não
con si de ro er ra do, por que é uma dis cri mi na ção ne ces -
sá ria. Ou seja, é pre ci so, sim, que a Cons ti tu i ção fa vo -
re ça os Mu ni cí pi os mais po bres na dis tri bu i ção do
FPM; é pre ci so que a Cons ti tu i ção fa vo re ça os Esta-
dos me nos de sen vol vi dos na dis tri bu i ção do FPE; é
pre ci so que os Esta dos me nos de sen vol vi dos se jam
apo i a dos por um Fun do Cons ti tu ci o nal de De sen -
volvimen to, como esse que exis te hoje e que, in clu si -
ve, foi ob je to de vo ta ção em uma me di da pro vi só ria
ontem.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Dr.
Ulysses Gu i ma rães, que foi Pre si den te da Assem-
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, as si nou ape nas uma
emen da: a que au men ta va de 55 para 70 o nú me ro de
De pu ta dos de São Pa u lo. Com isso, ele que ria mos-
trar que es ta va dan do uma enor me sig ni fi ca ção, uma
enor me im por tân cia para aque la emen da. É pre ci so
re co nhe cer que o Dr. Ulysses ti nha o di re i to de re i vin -
di car e lu tar por seu Esta do, em bo ra fos se um ho mem 
pú bli co na ci o nal. No en tan to, era pre ci so man ter a
pro por ção, e para man tê-la e aten der o Dr. Ulysses,
foi fe i ta uma ou tra mo di fi ca ção.

To dos os Esta dos ti nham um mí ni mo de qua tro
De pu ta dos, sen do os de ma is con ta dos pro por ci o nal -
men te à po pu la ção. Pas sou-se, en tão, para um pa ta -
mar mí ni mo não mais de qua tro, mas de oito, o que
fez au men tar o nú me ro to tal de De pu ta dos. São Pa u lo
fi cou com 70 – ago ra, pela mu dan ça po pu la ci o nal,
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pas sou para 72 –, mas o nú me ro to tal de De pu ta dos
tam bém au men tou.

Por tan to, não vejo como ir ra ci o nal a re du ção do
nú me ro to tal de Par la men ta res. Isso por que, mes mo
re du zin do-o, as mi no ri as ain da con ti nu a ri am re pre -
sen ta das. O que não con si de ro ra ci o nal, pois não
obe de ce a uma re a li da de po lí ti ca já con so li da da na
cons ciên cia pú bli ca do País, é a ten ta ti va de mu dan ça 
da pro por ção re pre sen ta ti va.

Nes se caso, o Se na dor Álva ro Dias co me te um
pe que no en ga no, ou um san to equí vo co, como dis se
o Se na dor Se bas tião Ro cha. Man ten do São Pa u lo
com 70 e vol tan do para o pa ta mar de qua tro, o Se na -
dor Álva ro Dias está re a li zan do o de si de ra to da que la
emen da do De pu ta do Ulysses Gu i ma rães na Assem-
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, pois fa ria São Pa u lo ser
jus ta men te aqui nho a do com uma re pre sen ta ção
mais cor re ta, mas mu da ria de ma ne i ra de se qui li bra -
do ra, de ses ta bi li za do ra po li ti ca men te, de ma ne i ra ab-
so lu ta men te des pro por ci o nal a cor re la ção de for ças
den tro da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Com a emen da do Se na dor Álva ro Dias as co i -
sas fi ca ri am as sim: São Pa u lo, Mi nas Ge ra is e Rio de
Ja ne i ro po de ri am, quan do qui ses sem e as sim que
bem o qui ses sem, co man dar so zi nhos o Con gres so
Na ci o nal.

Por tan to, para aten der o Dr. Ulysses, que lu ta va
por São Pa u lo, mas para im pe dir que a sua emen da
vi es se a ca u sar um de se qui lí brio no es pí ri to de dis cri -
mi na ção po si ti va da Cons ti tu i ção, que é fa vo re cer nu-
me ri ca men te as ban ca das da Re gião Nor te, Nor des -
te e boa par te da Re gião Cen tro-Oeste, hou ve tam-
bém um au men to no nú me ro de De pu ta dos dos ou-
tros Esta dos.

O fa vo re ci men to que exis te é jus to, pois dá equi-
lí brio po lí ti co ao País. É cor re to, por tan to, que as re-
giões me nos de sen vol vi das te nham uma cor re la ção
de po der po lí ti co um pou co ma i or do que a sua sim-
ples re pre sen ta ção nu mé ri ca, caso con trá rio se ri am
es ma ga das pe las for ças mais po de ro sas e cen tra is
do País. Por isso as co i sas têm que ser man ti das
como es tão.

A re du ção do nú me ro de Par la men ta res não im-
pe de que as mi no ri as es te jam re pre sen ta das; o que
não se pode é mu dar a pro por ção. Te ría mos que ba i -
xar de 70 para 55 o nú me ro de De pu ta dos no Esta do
de São Pa u lo, para que se te nha o mí ni mo de qua tro
De pu ta dos por Esta do. E esse é o erro cru ci al da
emen da do Se na dor Álva ro Dias, que me faz vo tar
con tra ela.

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 104, DE 2002

Sr. Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 50/99, a fim de que a
re fe ri da pro po si ção seja re e xa mi na da pela Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2002. –
Mar lu ce Pin to (Jus ti fi ca ção da Tri bu na) – Se na dor
Se bas tião Ro cha – Se na dor Wal deck Orne las –
Se na do ra Mar lu ce Pin to – Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A jus ti -
fi ca ção do re que ri men to já foi fe i ta pelo Se na dor Se-
bas tião Ro cha da tri bu na do Se na do.

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 re tor na à Co mis são de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com os Pro je tos
de Lei do Se na do nº 182 e 196,

de 2000; e 125, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 101, de 2001 (nº 1.733/96,
na Casa de ori gem), que es ten de à mãe ado ti -
va o di re i to à li cen ça-maternidade e ao sa lá -
rio-maternidade, al te ran do a Con so li da ção das
Leis do Tra ba lho, apro va da pelo De cre -
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a
Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, ten do

Pa re cer sob nº 1, de 2002, da Co mis -
são de Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do -
ra Ma ri na Sil va, fa vo rá vel à ma té ria, e pelo
ar qui va men to dos Pro je tos de Lei do Se na -
do nºs 182 e 196, de 2000; e 125, de 2001,
que tra mi tam em con jun to.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, 
pe ran te à Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.
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Pas sa-se à dis cus são dos pro je tos, que tra mi -
tam em con jun to.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
vou ser mu i to bre ve, até pelo adi an ta do da hora.

Este é um pro je to de alta re le vân cia, que a De-
pu ta da Fá ti ma Pe la es, do Ama pá, foi mu i to fe liz em
apre sen tar, as sim como a De pu ta da Jan di ra Feg ha li,
em ofe re cer o subs ti tu ti vo que o aper fe i ço ou.

O pro je to es ta be le ce o prin cí pio cons ti tu ci o nal
de que os fi lhos ado ti vos go zam dos mes mos di re i tos
dos fi lhos bi o ló gi cos e con ce de à mãe ado tan te o
mes mo di re i to da mãe bi o ló gi ca quan do dá à luz seu
fi lho. Até en tão, os pais ado ti vos não são be ne fi ci a dos 
com a li cen ça-maternidade ou com a li cen -
ça-paternidade.

A li cen ça-ma ter ni da de é fun da men tal para a
mãe bi o ló gi ca, não ape nas pelo as pec to da sua re cu -
pe ra ção fí si ca e emo ci o nal, mas so bre tu do pe los cu i -
da dos com o seu bebê, pois esse é um mo men to im-
por tan te da vida da cri an ça, na for ma ção da sua per-
so na li da de, em que ela deve ser nu tri da tam bém sob o
pon to de vis ta afe ti vo. Pode-se acre di tar que a cri an ça
só for ma rá a sua per so na li da de quan do es ti ver numa
fase avan ça da de in te ra ção com o am bi en te. No en tan -
to, isso acon te ce des de o mo men to em que ela vem ao
mun do, de vi do aos la ços de afe ti vi da de es ta be le ci dos
com a mãe. Isso é im por tan te para o ade qua do de sen -
vol vi men to fí si co e psi co ló gi co da cri an ça.

Do ou tro lado, há o caso dos fi lhos ado ta dos,
que ne ces si tam mais ain da da pre sen ça dos pais
ado ti vos, pois já fo ram pri va dos de uma ade qua da
relação afe ti va com o pai e a mãe ou com al guém da
fa mí lia que lhe pos si bi li tas se uma re la ção de afe to e
cu i dado. Sen do as sim, essa cri an ça tem uma car ga
ne ga ti va pela si tu a ção de aban do no a que foi sub me -
ti da, e, ao ser ado ta da, tan to ela como a fa mí lia ne-
ces si tam de mais tem po para a adap ta ção e para a
cri a ção de la ços de afe ti vi da de.

O pro je to es ta be le ce que, até um ano ida de, a li-
cen ça-maternidade será se me lhan te à ofe re ci da à
mãe bi o ló gi ca, ou seja, 120 dias. De um até qua tro
anos de ida de, a mãe e a cri an ça se rão be ne fi ci a das
com uma li cen ça de 60 dias. E de qua tro a oito anos,
uma li cen ça de 30 dias. Con cor dei com tal cro no lo gia
esta be le ci da e com a quan ti da de de dias para as de-
ter mi na das fa i xas etá ri as em fun ção de que se ria

mu i to di fí cil con ven cer nos sos Pa res de que o pro ces -
so in ver so tal vez seja o mais ade qua do.

Na ado ção, quan to ma i or a ida de ma i or a ne ces -
si da de de adap ta ção. Tan to a cri an ça de um ano
quan to a de oito anos te rão di fi cul da des para o novo
mo men to que vi ve rão e para a cri a ção de no vos la ços
de afe ti vi da de. A cri an ça de um ano está numa fase
em que tal vez ain da seja pos sí vel apre sen tar uma ba-
i xa re sis tên cia à nova si tu a ção. A cri an ça de oito anos
en con tra rá um am bi en te que pode ava li ar, por que
tem con di ções de ela bo rar um pro ces so cog ni ti vo em
re la ção à si tu a ção que está vi ven do. Nes se caso, por-
tan to, a ne ces si da de da pre sen ça dos pais se faz até
de uma for ma mais acen tu a da. No en tan to, como a
ma i o ria de nós não pára para pen sar que nem só de
pão vi ve mos, a ten dên cia é achar que, se a cri an ça já
está numa fase em que não re quer mu i tos cu i da dos e
aten ção mais es pe cí fi ca da mãe ou do pai, po de-se
di mi nu ir o nú me ro de dias da li cen ça-maternidade. E
nós, Se na do ras e De pu ta das, aca ba mos nos ren den -
do a essa con clu são. Mas, se per gun tar mos a qual-
quer psi ca na lis ta, psi có lo go ou psi qui a tra, te nho ab-
so lu ta cer te za de que eles con cor da rão co mi go em
que quan to ma i or for a ida de da cri an ça no mo men to
da ado ção, ma i or será a ne ces si da de de aten ção e
adap ta ção, tan to por par te da cri an ça quan to da que -
les que a es tão ado tan do.

De sor te que, Sr. Pre si den te, pa ra be ni zo as De-
pu ta das Fá ti ma Pe la es e Jan di ra Feg ha li e, so bre tu -
do, esta Casa, por que, com isso, es ta mos ofe re cen -
do, pri me i ro, a igual da de pe ran te a Cons ti tu i ção – que
diz que to dos são igua is, que os fi lhos ado ti vos e os fi-
lhos bi o ló gi cos go zam do mes mo di re i to, por tan to, a
mãe ado ti va e a mãe bi o ló gi ca não po dem ter tra ta -
men to di fe ren ci a do – e tam bém con tri bu in do para que
essa re la ção seja es ta be le ci da de for ma sa u dá vel e
me nos tra u má ti ca pos sí vel. Além do mais, es ta mos
es ti mu lan do que mais pes so as con tri bu am com a
ado ção, ti ran do uma gran de quan ti da de de cri an ças
de si tu a ção de ris co, de aban do no e de com ple ta fal ta 
de afe to e aten ção a que são sub me ti das em ins ti tu i -
ções que não cor res pon dem ao pro ces so ade qua do
de sua for ma ção, e dan do-lhes a opor tu ni da de para
que se tor nem ado les cen tes, jo vens sa u dá ve is e
adul tos pro du ti vos, tan to do pon to de vis ta fí si co
quan to do pon to de vis ta psi co ló gi co.

Então, Sr. Pre si den te, ad vo go como sen do da
ma i or im por tân cia a apro va ção des te pro je to.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA SENADORA MARINA SILVA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

PROJETO QUE ESTENDE À MÃE ADOTIVA

O DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE

E AO SALÁRIO-MATERNIDADE

So bre o Pro je to

1. Tra ta-se de Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2001

(de au to ria da de pu ta da Fá ti ma Pe la es) que Esten de à mãe ado-

ti va o di re i to à li cen ça-maternidade e ao sa lá rio-maternidade, al-

te ran do a Con so li da ção das Leis do Tra ba lho.

2. A fi na li da de é, ao dar nova re da ção ao art. 392, da CLT,

adap tar a Le gis la ção tra ba lhis ta ao pre ce i to cons ti tu ci o nal re fe ren -

te à li cen ça-gestante e dis por, ao acres cen tar o art. 392-A à CLT,

so bre a li cen ça-maternidade e sa lá rio-maternidade das mães ado-

tan tes ou que te nham ob ti do guar da ju di ci al de cri an ças.

3. A jus ti fi ca ti va do pro je to:

... o in ci so XVIII do art. 7º de nos sa Car ta Mag-

na, além de ga ran tir a to tal re mu ne ra ção du ran te o

afas ta men to da em pre ga da ges tan te, pro í be pre ju í zos

ao em pre go, cum prin do sua fi na li da de de pro te ção à

ma ter ni da de e à fa mí lia. Faz ne ces sá rio CLT ao es pí ri to 

cons ti tu ci o nal. É esse o ob je ti vo da ini ci a ti va.

Jul ga mos, tam bém, ne ces sá rio es ten der a pro te -

ção da li cen ça-maternidade às em pre ga das ado tan tes

ou res pon sá ve is por guar da de cri an ças me no res de

um ano de vida. Tal dis po si ti vo bus ca pos si bi li tar não

ape nas a adap ta ção re cí pro ca en tre mãe e fi lho, como

tam bém ga ran tir a ma i or as sis tên cia e pre sen ça ma ter -

nas, tão im por tan tes nes sa fase da vida da cri an ça.

O Pro je to Ino va por que:

1 à em pre ga da, que ado tar ou ob ti ver a guar da ju-

di ci al para fins de ado ção de cri an ça, será as se gu ra do

um pe río do de li cen ça de cen to e vin te dias, se a ado ção

ou guar da ju di ci al de cri an ça até um ano de ida de. Se a

cri an ça ti ver de um a qua tro anos de ida de, a li cen ça será

de ses sen ta dias. Qu an do ti ver mais de oito anos de ida-

de, o pe río do de li cen ça será de trin ta dias;

2. é de vi do o sa lá rio-maternidade à em pre ga da

que ado tar ou ob ti ver guar da ju di ci al de cri an ça nas

con di ções do item an te ri or.

O Pro je to tam bém re gu la men ta 

ar ti go da Cons ti tu i ção

A pro po si ção tra ta de ma ne i ra abran gen te a ques tão da li-

cen ça ma ter ni da de, pois, além de re gu la men tar o res pec ti vo dis po -

si ti vo cons ti tu ci o nal, es ten de o mes mo di re i to à em pre ga da que ve-

nha a ado tar uma cri an ça.

A Fun ção da Li cen ça-maternidade

1. Como é sa bi do, a im por tân cia do ins ti tu to da

li cen ça-maternidade não re si de ape nas na re cu pe ra ção 

fí si ca da mãe que deu à luz. Des ti na-se, prin ci pal men -

te, a dar-lhe a opor tu ni da de de dis pen sar to dos aque-

les cu i da dos ne ces sá ri os e in dis pen sá ve is à cri an ça

que aca ba de che gar ao seio fa mi li ar, ze lan do por sua

frá gil con di ção, pela sua cor re ta ali men ta ção, bem

como dar-lhe ca ri nho e amor, tão fun da men ta is para

seu per fe i to de sen vol vi men to.

2. No caso da ado ção, tais cu i da dos são im por -

tan tís si mos, uma vez que a adap ta ção à nova re a li da de, 

tan to da par te da mãe quan to da cri an ça, é mais di fí cil e

tra ba lho sa. A ma ne i ra como um re cém-nas ci do é vis to

pelo adul to no iní cio de sua vida, sem dú vi da al gu ma, in-

flu en ci a rá todo seu com por ta men to fu tu ro no que diz

res pe i to ao es ta be le ci men to de li ga ções afe ti vas.

3. Con cor do com a dou to ra Dir ce Bên guel de Pa u -

ta quan do diz que a li ga ção ini ci al da cri an ça com o adul-

to que dela cu i da exi ge to tal in te gra ção, caso con trá rio, o

adul to não con se gui rá en ten der o com por ta men to ma ni -

fes to da cri an ça, im pe din do que esta en con tre sa tis fa ção

de suas ne ces si da des. Este pri me i ro pe río do do de sen -

vol vi men to in fan til é de ex tre ma im por tân cia no que con-

cer ne às li ga ções afe ti vas fu tu ras es ta be le ci das pela cri-

an ça, tan to no pla no in di vi du al quan to no gru pal. É o pro-

tó ti po da re la ção afe ti va adul ta.

4. Assim, sob o as pec to hu ma no e so ci al da

ques tão, a per ma nên cia da mãe ao lado da cri an ça,

seja ela ado tan te, seja ela mãe na tu ral, é im pres cin dí -

vel e, por tan to, deve a lei fa vo re cê-la.

5. Assim, não é de ma is in sis tir que, se ao fi lho

na tu ral é as se gu ra do o di re i to ao con ví vio da mãe nos

pri me i ros me ses de vida, o mes mo di re i to deve ser atri-

bu í do ao fi lho ado ti vo, pois, do con trá rio, es ta re mos

afron tan do cla ros dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e le ga is.

O que diz a Cons ti tu i ção:

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -

ção de qual quer na tu re za....

Art. 6º São di re i tos so ci a is a edu ca ção, ... a pro-

te ção à ma ter ni da de e à in fân cia, as sis tên cia aos de-

sam pa ra dos...

Art. 227. É de ver da fa mí lia, da so ci e da de e do

Esta do as se gu rar à cri an ça e ao ado les cen te, com ab-

so lu ta pri o ri da de, o di re i to à vida, à sa ú de, à ali men ta -

ção, à edu ca ção...

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

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

§ 6º Os fi lhos, ha vi dos ou não da re la ção do ca-

sa men to, ou por ado ção, te rão os mes mos di re i tos e

qua li fi ca ções, pro i bi das qua is quer de sig na ções dis cri -

mi na tó ri as re la ti vas à fi li a ção.
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Na mes ma di re ção, o Esta tu to da Cri an ça e do

Ado les cen te, ao as se gu rar que a ado ção atri bui a con-

di ção de fi lho ao ado ta do, com os mes mos di re i tos e

de ve res, es ta be le ce:

Art. 20. Os fi lhos, ha vi dos ou não da re la ção do

ca sa men to, ou por ado ção, te rão os mes mos di re i tos e

qua li fi ca ções, pro i bi das qua is quer de sig na ções dis cri -

mi na tó ri as re la ti vas à fi li a ção.

Art. 41. A ado ção atri bui a con di ção de fi lho ao

ado ta do, com os mes mos di re i tos e de ve res, in clu si ve

su ces só ri os, des li gan do-o de qual quer vín cu lo com

pais e pa ren tes, sal vo os im pe di men tos ma tri mo ni a is.

Não res ta, pois, dú vi da al gu ma que, para a

Cons ti tu i ção Fe de ral e o Esta tu to da Cri an ça e do Ado-

les cen te, é in con tes tá vel a igual da de en tre o ado ta do e

o fi lho na tu ral, até por que lhes con fe re di re i tos e obri-

ga ções idên ti cos, além de es ti mu lar, de um modo mu i to 

par ti cu lar, a ado ção de cri an ças aban do na das e ca ren -

tes, por par te da que les que se en con tram em con di ção

de fa zê-lo. Nes se con tex to, in se rem-se a li cen -

ça-maternidade e o sa lá rio-maternidade, que pas sam a

cons ti tu ir, tam bém, ins tru men tos de in cen ti vo à ado ção.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a V.Exª a mi nha ins cri ção para dis-
cu tir o pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V.Exª
será ins cri ta.

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to de mi nha au to ria,
por si nal é o item 11 da pa u ta, que está apen sa do a
esse Pro je to ori gi ná rio da Câ ma ra, na ver da de, não
des toa des se que ora dis cu ti mos. O prin ci pal mé ri to
des se Pro je to ori un do da Câ ma ra é exa ta men te aqui-
lo que a Se na do ra Ma ri na Sil va, que é a Re la to ra aqui
no Se na do, aca bou de di zer: es ten der à mãe ado ti va
o di re i to que tem a mãe bi o ló gi ca. O meu pro je to, na
ver da de, não mo di fi ca essa ques tão, por tan to, con-
tem pla tan to o di re i to da mãe bi o ló gi ca como aca ta a
ex ten são à mãe ado ti va. Ele é fru to da mi nha ob ser -
va ção como gi ne co lo gis ta, como obs te tra e das es ta -
tís ti cas que te mos de que a ma i o ria das mu lhe res tra-
ba lha do ras per ma ne cem tra ba lhan do até o pri me i ro
si nal de par to, ou seja, tra ba lham até o úl ti mo mo-
men to. Isso acon te ce por vá ri as ra zões. A prin ci pal
de las, por que as mu lhe res apro ve i tam a li cen -
ça-maternidade in te gral men te no pe río do pós-parto,
desprezan do o pe río do pré-parto, isto é, aque les dois
úl ti mos me ses – o oi ta vo e o nono – nos qua is a mu lher
está mais vul ne rá vel a um par to pre ma tu ro, a al gum tipo

de in ter cor rên cia que pos sa vir a pre ju di car o feto ou o
re cém-nascido. O meu pro je to ape nas es ta be le cia que
o pe río do da li cen ça-maternidade se ria de oito se ma -
nas an tes, por tan to, oi ta vo e nono mês, e doze se ma -
nas de po is. Essa re gra, no meu en ten der, como mé di co, 
me lho ra ria mais a ques tão da par tu ri en te, não atin gin -
do, en tre tan to, o caso da mãe ado ti va.

Eu ti nha pre pa ra do um des ta que para vo ta ção
em se pa ra do com es sas jus ti fi ca ti vas. Por tan to, não
al te ra ria a in ten ção do pro je to da De pu ta da Fá ti ma
Pe la es, nem o subs ti tu ti vo da De pu ta da Jan di ra Feg-
ha li e mu i to me nos o re la tó rio da Se na do ra Ma ri na
Sil va. Po rém, Sr. Pre si den te, como este mês co me -
mo ra mos o Dia Inter na ci o nal da Mu lher, em ho me na -
gem a elas e con si de ran do que o ob je ti vo do meu pro-
je to era exa ta men te dar ma i or pro te ção as mu lhe res,
vou re ti rar o meu pe di do de des ta que, por que, se ele
vi es se a ser apro va do, este pro je to vol ta ria para a Câ-
ma ra, re tar dan do ain da mais a apre ci a ção da ma té -
ria. Re a pre sen ta rei, opor tu na men te, o meu pro je to
re i te ran do as mi nhas ra zões de que o ob je ti vo do
mes mo é jus ta men te pro te ger a par tu ri en te, ou seja,
que ela te nha a pro te ção de dois me ses an tes do par-
to e tam bém nos ou tros me ses se guin tes, para a
ama men ta ção e para a ques tão do re la ci o na men to
psi co ló gi co ne ces sá rio.

Por tan to, Sr. Pre si den te, não apre sen ta rei o meu
pe di do de des ta que e apro vo o re la to da Se na do ra Ma-
ri na Sil va. Por tan to, apro vo o pro je to como está.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Wal deck Orné las, para dis cu tir.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, é com mu i ta sa tis fa ção que ma ni -
fes to o meu in te gral apo io a este Pro je to de Lei.

Na ver da de, o Pro je to que nos che ga da Câ ma -
ra, sob o nº 101/2001, traz, no seu bojo, a Expo si ção
de Mo ti vos nº 27, que fiz quan do Mi nis tro da Pre vi -
dên cia e Assis tên cia So ci al, no sen ti do de es ten der -
mos o di re i to ao sa lá rio-ma ter ni da de às mães ado ti -
vas em nos so País. Ha via vá ri os pro je tos na Câ ma ra,
o mais an ti go de les era o da De pu ta da Fá ti ma Pe la es, 
que não ca mi nha va. Di an te, con tu do, da de ci são do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que não en ten deu ex ten si -
vo à mãe ado tan te o di re i to ao sa lá rio-ma ter ni da de
que está na le gis la ção tra ba lhis ta e pre vi den ciá ria, to-
mei a ini ci a ti va de pro por, por meio de ex po si ção de
mo ti vos, ao Pre si den te da Re pú bli ca que acla rás se -
mos o di re i to da mãe ado tan te, a ex ten são à mãe
ado tan te do di re i to ao sa lá rio-ma ter ni da de.

Te mos, no Bra sil, que cu i dar mu i to da in fân cia.
O Mi nis té rio da Pre vi dên cia é tam bém o da Assis tên -
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cia So ci al. O Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho
Infan til hoje já aten de a cer ca de 90% das cri an ças
que es tão su je i tas a tra ba lhos de gra dan tes, pe no sos
ou in sa lu bres. E é pre ci so com ba ter cada vez mais a
pre sen ça de cri an ças na rua, a pre sen ça de cri an ças
de sam pa ra das.

De modo que, ao ado tar-se este Pro je to de Lei
que aqui, no Se na do, en con trou vá ri os ou tros, como
os dos Se na do res Mo za ril do, Ca sil do Mal da ner e
Mar lu ce Pin to, que são ago ra in cor po ra dos a ele – in-
clu si ve o Se na dor Mo za ril do aca ba de dar uma de-
mons tra ção mu i to gran de de es pí ri to pú bli co ao re ti rar 
o seu des ta que para per mi tir que este Pro je to, apro-
va do hoje no Se na do, pos sa ir ime di a ta men te à san-
ção pre si den ci al –, es ta mos cri an do, as sim, mais um
me ca nis mo de pro te ção à in fân cia em nos so País, um
es tí mu lo pú bli co que é a con ces são do sa lá -
rio-maternidade às mães ado tan tes.

Por con se guin te, Sr. Pre si den te, agra de ço an te -
ci pa da men te o apo io de to das as Srªs e Srs. Se na do -
res a este Pro je to de Lei.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra a Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res pre sen tes, que ro con gra tu -
lar-me com a Se na do ra Ma ri na Sil va pelo seu belo re-
la tó rio já apre sen ta do, lido e dis cu ti do, para apro va -
ção nes ta Casa, e di zer da mi nha sa tis fa ção, por que,
como já foi re la ta do aqui, um dos pro je tos do Se na do
é de mi nha au to ria, o de nº 196, de 2000, ha ven do,
tam bém, ou tros dois pro je tos dos Se na do res Ca sil do
Mal da ner e Mo za ril do Ca val can ti.

Cre io que o im por tan te é apro var mos este Pro-
je to a fim de que seja san ci o na do o mais bre ve pos sí -
vel, não im por tan do se o que apre sen tei, as sim como
os de ma is, está sen do apen sa do ao da De pu ta da Fá-
ti ma Pe la es, uma vez que este foi apro va do na Câ ma -
ra. O meu pro je to e os dos de ma is Se na do res fi ca ram
aguar dan do a che ga da do mes mo à nos sa Co mis são
de Assun tos So ci a is para se rem apen sa dos a ele.

Esta foi mais uma con quis ta que ob ti ve mos
aqui, no Con gres so Na ci o nal, para as mu lhe res. É
bom que se diga que não há di fe ren ça hoje, em ter-
mos de Có di go Ci vil, en tre os di re i tos do fi lho ado ti vo
e da que le nas ci do do ca sa men to le gí ti mo. Antes ha-
via uma dis cri mi na ção in crí vel, que cri a va pro ble mas
para as cri an ças até na es co la, pois nos pró pri os re-
gis tros cons ta va a ex pres são ”fi lho ado ti vo“. Qu an do
a cri an ça vem ao mun do, não in te res sa se nas ceu de
uma união le gí ti ma, de um re la ci o na men to ex tra con -
ju gal ou se foi ado ta da.

A Cons ti tu i ção de 1988 – V. Exª, Se na dor Edi-
son Lo bão, que pre si de esta ses são, era Se na dor na-
que la oca sião – trou xe avan ços com re la ção ao Di re i -

to de fa mí lia. As De pu ta das ti ve ram um pa pel re le van -
te na apro va ção da que las emen das que me lho ra vam
a si tu a ção da mu lher, que da vam con di ção de igual-
da de à mu lher. Antes dos tra ba lhos da Cons ti tu in te e
da pro mul ga ção da nova Car ta cons ti tu ci o nal em
1988, a mu lher não ti nha di re i to nem de re gis trar os
seus fi lhos, ex ce tu an do-se, ape nas, os ca sos em que
a mãe fos se sol te i ra. Tam bém não ti nha di re i to de re-
ce ber um tí tu lo de fi ni ti vo de ter ra. Não ti nha ain da o
di re i to de pas sar es cri tu ra de um imó vel para fa zer
uma do a ção a um fi lho, mes mo que ti ves se po der
aqui si ti vo. Pe las leis do nos so País, ela só po de ria as-
si nar uma es cri tu ra como co ad ju van te, já que o di re i to 
era con ce di do ape nas aos ho mens.

A apro va ção des te pro je to, hoje, re pre sen ta
mais um avan ço nes se cam po. O ca sal que se dis pu -
ser a ado tar uma cri an ça terá di re to à li cen -
ça-maternidade e ao au xí lio-maternidade e, as sim, a
cri an ça po de rá con tar com a pre sen ça da mãe e re ce -
ber o seu afe to de for ma mais efe ti va, o que con tri bu i -
rá para o equi lí brio emo ci o nal da cri an ça na con vi vên -
cia com sua nova fa mí lia.

Daí, Sr. Pre si den te, con si de ran do-se o as pec to
emo ci o nal, é mais im por tan te con ce der-se a li cen -
ça-maternidade à mãe ado ti va do que mes mo à mãe
bi o ló gi ca. Falo como mu lher por que sei que, quan do
ga nha mos uma cri an ça, pre ci sa mos es tar ao lado
dela, mas não fi ca mos im pos si bi li ta das de exer cer
uma ati vi da de mes mo fora de casa. Por isso, re pi to,
le van do-se em con si de ra ção os sen ti men tos que en-
vol vem a cri an ça e sua mãe, a li cen ça-maternidade é
ain da mais im por tan te para a mãe ado ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, Se na dor Ca sil -
do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, no bres Co le gas, na ver da de, esta pro pos ta, que
apre sen ta mos jun to com a Se na do ra Mar lu ce Pin to e
que teve pa re cer da Se na do ra Ma ri na Sil va, re pre -
sen ta uma con quis ta im por tan te para mi ni mi zar o
gran de dra ma de cri an ças aban do na das no País.
Este é um dra ma so ci al com que es ta mos a con vi ver:
cri an ças jo ga das, aban do na das. 

Ain da há pou co, pela ma nhã, con ver sa va com
Pa u lo Pe dro so Vi tor, Pre fe i to do Bal neá rio Arro io do
Sil va, que fica no sul do meu Esta do de San ta Ca ta ri -
na. S. Exª es ta va em Bra sí lia, jun to com a es po sa e
uma equi pe, e su ge riu-me que en ca rás se mos com
se ri e da de essa pro pos ta. S. Exª sen te o pro ble ma em
seu pró prio Mu ni cí pio. E sa be mos que, as sim como
em Arro io do Sil va, acon te ce tam bém nos de ma is Mu-
ni cí pi os bra si le i ros. 

E essa pos si bi li da de de a mãe ado ti va ter di re i to 
à li cen ça– ma ter ni da de e ao au xí lio-maternidade irá
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pro por ci o nar à cri an ça re ce ber, no iní cio de sua vida,
nos pri me i ros me ses, o ca ri nho, o afe to e a aju da da
mãe em seu pro ces so de adap ta ção. Essa pro pos ta
vem ao en con tro do an se io de to dos de ti rar a cri an ça
aban do na da da rua, essa cri an ça que não tem teto,
não tem mãe, não tem pai, não tem lar. Esta mos ofe-
re cen do, como di zia a Se na do ra Mar lu ce Pin to, um
re ga ço a tan tas cri an ças que pre ci sam.

Con gra tu lo-me com a Se na do ra Ma ri na Sil va
pelo pa re cer dado a essa pro pos ta, que re pre sen ta
um avan ço, pois virá mi ni mi zar um dra ma so ci al exis-
ten te no Bra sil. É, sem dú vi da, um gran de avan ço.
Além de tudo, a pro pos ta tam bém irá mo ti var ou tras
pes so as que têm von ta de de ado tar cri an ças. É uma
mo ti va ção a mais, sem dú vi da ne nhu ma. 

Essa de ci são re pre sen ta um avan ço na so lu ção
para um dra ma so ci al mu i to pre sen te no Bra sil de hoje.

Eram as mi nhas con si de ra ções que gos ta ria de
fa zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ti -
nua em dis cus são o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101,
de 2001. (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.
Apro va do o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de

2001, fi cam pre ju di ca dos os Pro je tos de Lei do Se na -
do nºs 182 e 196, de 2000, e nº 125, de 2001, que tra-
mi ta vam em con jun to. 

A ma té ria vai à san ção pre si den ci al.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2001
(Nº 1.733/96, na Casa de ori gem)

Esten de à mãe ado ti va o di re i to à li-
cen ça-maternidade ao sa lá rio-materni–
dade, al te ran do a Con so li da ção das Leis
do tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº
8.213, de 24 de ju lho de 1991.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 392 da Con so li da ção das Leis do Tra-

ba lho apro va da pelo De cre to-Lei nº5.452, de 1º de maio
de 1943, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 392. A em pre ga da ges tan te tem di re i to à li-
cen ça-maternidade de cen to e vin te dias, sem pre ju í -
zo do em pre go e do sa lá rio.

§ 1º A em pre ga da deve, me di an te ates ta do mé-
di co, no ti fi car o seu em pre ga dor da data do iní cio do

afas ta men to do em pre go, que po de rá ocor rer en tre o
vi gé si mo oi ta vo dia an tes do par to e ocor rên cia des te.

§ 2º Os pe río dos de re pou so, an tes e de po is do
par to, po de rão ser au men ta dos de duas se ma nas
cada um, me di an te ates ta do mé di co.

§ 3º Em caso de par to an te ci pa do, a mu lher terá
di re i to aos cen to e vin te dias pre vis tos nes te ar ti go.

§ 4º Fica au to ri za da, me di an te ates ta do mé di co, 
a mu dan ça pro vi só ria de fun ção à em pre ga da grá vi da 
ou em pe río do de ale i ta men to.

§ 5º O em pre ga dor que, uti li zan do-se de qual quer
es tra té gia, obs tar o ple no gozo, pela em pre ga da, da li-
cen ça-maternidade pre vis ta nes te ar ti go in cor re rá em
mul ta, em fa vor da ges tan te de cin co ve zes o sa lá rio
pago por ele à em pre ga da ges tan te." (NR)

Art. 2º A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho apro-
va da pelo De cre to-Lei nº5.452, de 1º de maio de 1943,
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te dis po si ti vo:

“Art. 392A. À em pre ga da que ado tar ou ob ti ver
guar da ju di ci al para fins de ado ção de cri an ça será
con ce di da li cen ça-maternidade nos ter mos do art.
392, ob ser va do o dis pos to no seu § 5º.

§ 1º No caso de ado ção ou guar da ju di ci al de
cri an ça até um ano de ida de, o pe río do de li cen ça
será de cen to e vin te dias.

§ 2º No caso de ado ção ou guar da ju di ci al de
cri an ça a par tir de um ano até qua tro anos de ida de, o
pe río do de li cen ça será de ses sen ta dias.

§ 3º No caso de ado ção ou guar da ju di ci al de
cri an ça a par tir de qua tro anos até oito anos de ida de,
o pe río do de li cen ça será de trin ta dias.

§ 4º A li cen ça-maternidade só será con ce di da
me di an te apre sen ta ção do ter mo ju di ci al de guar da à
ado tan te ou guar diã."

Art. 3º A Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991,
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te dis po si ti vo:

“Art. 71A. À se gu ra da da Pre vi dên cia So ci al que
ado tar ou ob ti ver guar da ju di ci al para fins de ado ção
de cri an ça é de vi do sa lá rio-maternidade pelo pe río do
de cen to e vin te dias, se a cri an ça ti ver até um ano de
ida de, de ses sen ta dias, se a cri an ça ti ver en tre um e
qua tro anos de ida de, e de trin ta dias, se a cri an ça ti-
ver de qua tro a oito anos de ida de.”

Art. 4º No caso das se gu ra das da pre vi dên cia
so ci al ado tan tes, a alí quo ta para o cus te io das des pe -
sas de cor ren tes des ta lei será a mes ma que cus te ia
as se gu ra das ges tan tes, dis pos ta no in ci so I do art. 22
da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991.

Art. 5º As obri ga ções de cor ren tes des ta lei não
se apli cam a fa tos an te ri o res à sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.
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São os se guin tes os pro je tos pu bli ca -
dos em vir tu de da apro va ção do Pro je to de
Lei da Câ ma ra  nº 101, de 2001.

Item 9:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 182, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com o

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2001,
e os Pro je tos de Lei do Se na do 
nºs 196, de 2000, e 125, de 2001).

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 182, de 2000, de au to -
ria do Se na dor Ca sil do Mal da ner, que
acres cen ta art 392-A à Con so li da ção das
Leis do Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e art. 71-A
à Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, para
dis por so bre a li cen ça-maternidade das
mães ado tan tes ou que te nham ob ti do guar-
da ju di ci al de cri an ças e dá ou tras pro vi dên -
ci as, ten do.

Pa re cer sob nº 1, de 2002, da Co mis -
são de Assun tos So ci a is, Re la to ra:

Se na do ra Ma ri na Sil va, fa vo rá vel ao Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2001, e pelo ar qui va -
men to da ma té ria e dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 196, de 2000; e 125, de 2001, que tra mi tam em
con jun to.

Item 10:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 196, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com o

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2001,
e os Pro je tos de Lei do Se na do 
nºs 182, de 2000, e 125, de 2001).

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº196, de 2000, de au to ria da Se na do ra Mar-
lu ce Pin to, que acres cen ta dis po si ti vos ao De cre -
to-Lei nº 5.452, de 10 de maio de 1943, e à Lei nº
8.213, de 24 de ju lho de 1991, para dis por so bre a li-
cen ça-ma ter ni da de e sa lá rio-ma ter ni da de das mães
ado tan tes ou com guar da ju di ci al de cri an ças e dá ou-
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la to ra:

Se na do ra Ma ri na Sil va, fa vo rá vel ao Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 101, de 2001, pelo ar qui va men to da
ma té ria e dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 182, de
2000; e 125, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

Item 11:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 125, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2001,

e os Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 182 e 196, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 125, de 2001, de au to -
ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que al-
te ra a re da ção do Arti go 392 da Con so li da -
ção das Leis do Tra ba lho que ”es ta be le ce o
tem po da Li cen ça Ma ter ni da de“, ten do

Pa re cer sob nº 1, de 2002, da Co mis são
de Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Ma ri na
Sil va, fa vo rá vel ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
101, de 2001, pelo ar qui va men to da ma té ria e
dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 182 e 196,
de 2000, que tra mi tam em con jun to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, ten do em vis ta
acor do de li de ran ças par ti dá ri as, can ce lou a ses são
con jun ta do Con gres so Na ci o nal con vo ca da para
hoje às 14 ho ras, no ple ná rio do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 12:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to

de Lei da Câ ma ra nº 121, de 2001 (nº
2.431/2000, na Casa de ori gem), que de no -
mi na ”Vi a du to Luiz Phi lip pe Pe re i ra Le i te“ o
vi a du to lo ca li za do no qui lô me tro 404 da ro-
do via BR-364/163, no en tron ca men to com a
ro do via MT-407, Ro do via dos Imi gran tes, no
Mu ni cí pio de Cu i a bá-MT, ten do

Pa re cer sob nº 1.497, de 2001, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo-
nas Pi nhe i ro, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 e 2-CE, de re da ção, que apre sen ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, pe-
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria. 

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do Pro je to e
das emen das em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pro-

je to que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Vo ta ção em glo bo das Emen das nos 1 e 2, de re da -

ção, da Co mis são de Edu ca ção, com pa re cer fa vo rá vel. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e as emen-
das de re da ção apro va dos:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 121, DE 2001

(Nº 2.431/2000, na Casa de ori gem)

De no mi na “Vi a du to Luiz Phi lip pe
Pe re i ra Le i te” o vi a du to lo ca li za do no
qui lô me tro 404 da ro do via BR – 364/163,
no en tron ca men to com a ro do via MT –
407, Ro do via dos Imi gran tes, no Mu ni cí -
pio de Cu i a bá – MT.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O vi a du to cons tru í do no qui lô me tro 404

da BR – 364/163, no en tron ca men to com a ro do via
MT – 407, co nhe ci da como Ro do via dos Imi gran tes,
no Mu ni cí pio de Cu i a bá, ser de no mi na do “Vi a du to
Luiz Phi lip pe Pe re i ra Le i te.”

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

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se a emen ta do Pro je to de Lei nº 121, de
2001, a se guin te re da ção:

“De no mi na ‘Vi a du to Luiz Phi lip pe Pe-
re i ra’ o vi a du to lo ca li za do no Km 404 da ro-
do via BR – 364/163, no en tron ca men to com
a ro do via MT – 407, Ro do via dos Imi gran -
tes, no Mu ni cí pio de Cu i a bá, Esta do do
Mato Gros so.”

EMENDA Nº 2 – CE

Dê-se ao art. 1º do pro je to de Lei nº 121, de
2001, a se guin te re da ção:

“Art. 1º Fica de no mi na do ‘Vi a du to Luiz
Phi lip pe Pe re i ra’ o vi a du to lo ca li za do no km
404 da ro do via BR – 364/163, no en tron ca -
men to com a ro do via MT – 407, Ro do via
dos Imi gran tes, no Mu ni cí pio de Cu i a bá,
Esta do do Mato Gros so.”

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 13:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 292, de 2001, de ini ci -
a ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, 
des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as
as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que re-
gu la men ta a pro fis são de agen te des por ti vo
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, 
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni-
co. (Pa u sa.)

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

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 Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 292, DE 2001

(Da CPI do Fu te bol)

Re gu la men ta a pro fis são de agen te
des por ti vo e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pro fis são de agen te es por ti vo é re co nhe -

ci da e re gu la da por esta lei, sem pre ju í zo das dis po si -
ções não co li den tes con ti das na le gis la ção vi gen te.

Art. 2º O agen te es por ti vo exer ce rá atri bu i ções
re la ci o na das às ati vi da des es por ti vas dis ci pli na das
pela Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, des ta can -
do-se a in ter me di a ção de ser vi ços, a re pre sen ta ção e
a ne go ci a ção da trans fe rên cia de atle tas e de even tos.

Art. 3º So men te po de rão exer cer as fun ções de
agen te es por ti vo as pes so as que cum pram os se-
guin tes re qui si tos:

I – re gis tro para fim es pe cí fi co no Mi nis té rio do
Tu ris mo e dos Espor tes;

II – con tra to des cre ven do as ati vi da des, li mi tes e
atri bu i ções do agen te em re la ção ao clu be ou atle ta
que re pre sen ta;

III – re gis tro no Ban co Cen tral e na Se cre ta ria de
Re ce i ta Fe de ral;

IV – fir ma in di vi du al ou so ci e da de co mer ci al.
Art. 4º Os agen tes com pa tri mô nio ou re ce i tas

anu a is ou ne gó cio de va lor su pe ri or a se is cen tos mil
re a is, a cri té rio da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e do
Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al es tão obri ga dos a
aten der aos se guin tes re qui si tos, sob pena de res-
pon sa bi li da de fis cal e pe nal:

I – ela bo rar as de mos tra ções fi nan ce i ras de
acor do com os pa drões e prin cí pi os con tá be is es ta -
be le ci dos pela Lei das So ci e da des Anô ni mas e pelo
Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de, in clu si ve no que
diz res pe i to ao re la tó rio da ad mi nis tra ção e no tas ex-
pli ca ti vas;
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II – man ter o li vro ra zão ana lí ti co, con ten do os
lan ça men tos con tá be is por con ta;

III – re gis trar de for ma cla ra a fi na li da de dos lan-
ça men tos no Diá rio, bem como a iden ti fi ca ção da ori-
gem e be ne fi ciá ri os de mo vi men ta ções fi nan ce i ras.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 14:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 293, de 2001, de ini ci -
a ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, 
des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as
as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que re-
gu la men ta a ati vi da de re la ci o na da com o fu-
te bol pra ti ca do por pro fis si o na is, es ta be le ce
nor mas or gâ ni cas es pe cí fi cas para a prá ti ca 
e ad mi nis tra ção trans pa ren te das li gas e en-
ti da des e para a res pon sa bi li da de de seus
ad mi nis tra do res.

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 re i ra
Men des.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 105, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do in ci so I do art. 279 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro adi a men to da
dis cus são do Pro je to de Lei do Se na do nº 293, de
2001, a fim de que a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus-
ti ça e a Co mis são de Edu ca ção se ma ni fes tem so bre
a ma té ria.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, como
au tor do re que ri men to.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para de fen der e es-
cla re cer o re que ri men to apre sen ta do, em bo ra re co -
nhe cen do a per ti nên cia da pro po si tu ra apre sen ta da,
ori gi ná ria dos tra ba lhos da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, que in ves ti gou as ações re la ci o na das com
o fu te bol. Mas, por se tra tar de ma té ria re la ci o na da ao
des por to, en ten do que se ria con ve ni en te que essa
ma té ria tam bém fos se dis cu ti da pela Co mis são de
Edu ca ção, que é a apro pri a da para tal.

Ra zão por que apre sen to o re que ri men to, so li ci -
tan do que seja ou vi da tam bém a Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 105, de 2002, do Se na dor Le-
o mar Qu in ta ni lha. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos.

Apro va do. 
A ma té ria sai da Ordem do Dia para a au diên cia

da Co mis são Edu ca ção e da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 15:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 294, de 2001, de ini ci -
a ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, 
des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as
as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que re-
gu la men ta a pro fis são de ár bi tro de fu te bol
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Du ran te o pra zo re gi men tal de 5 dias úte is pe-
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das Emen das à ma té -
ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
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 Co mis são Di re to ra para re da ção

fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 294, DE 2001

(Da CPI do Fu te bol)

Re gu la men ta a pro fis são de ár bi tro
de fu te bol e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pro fis são de ár bi tro de fu te bol é re co nhe -

ci da e re gu la da por esta lei, sem pre ju í zo das dis po si -
ções não co li den tes con ti das na le gis la ção vi gen te.

Art. 2º O ár bi tro de fu te bol exer ce rá atri bu i ções
re la ci o na das às ati vi da des es por ti vas dis ci pli na das
pela Lei nº 9.615, de 1998, des ta can do-se aque las
ine ren tes ao ár bi tro de par ti das de fu te bol e as de
seus au xi li a res.

02826 Sex ta-feira  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

    393MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Art. 3º A ha bi li ta ção e os re qui si tos ne ces sá ri os
para o exer cí cio da pro fis são de ár bi tro de fu te bol se-
rão de fi ni das em re gu la men to pró prio.

Art. 4º É fa cul ta do aos ár bi tros de fu te bol or ga ni -
zar-se em as so ci a ções pro fis si o na is e sin di ca tos.

Art. 5º É fa cul ta do aos ár bi tros de fu te bol pres tar
ser vi ços às en ti da des de ad mi nis tra ção, às li gas e às
en ti da des de prá ti ca da mo da li da de des por ti va fu te bol.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 16:

REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 25, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Re da -
ção Fi nal (apre sen ta da pela Co mis são Di re -
to ra como con clu são de seu Pa re cer nº 101,
de 2002, Re la tor: Se na dor Car los Wil son),
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 25, de 2001
(nº 667/99, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre a as sis tên cia do mi ci li ar no Sis te ma
Úni co de Sa ú de.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, na
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 9 de ou tu bro de
2001, fo ram apro va dos o Pro je to e a Emen da nº 1 da
CAS.

Le van ta da a dú vi da quan to ao ca rá ter re da ci o -
nal da re fe ri da emen da, esta Pre si dên cia en ca mi -
nhou a ma té ria à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia para ma ni fes tar-se nos ter mos do art. 234,
pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia en ca mi nhou à Mesa o Pa re cer nº 75, de 2002, lido
na ses são do dia 1º de mar ço, que con clui pela apro-
va ção da Emen da nº 1 da CAS como de Re da ção.

Fe i tos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à apre-
ci a ção da Re da ção Fi nal da ma té ria.

Ao pro je to po de rão ser ofe re ci das emen das que
não en vol vam o mé ri to até o en cer ra men to da dis cus são.

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.
Encer ra da a dis cus são sem apre sen ta ção de

emen das, a Re da ção Fi nal é con si de ra da de fi ni ti va -
men te apro va da, nos ter mos do dis pos to no art. 324
do Re gi men to Inter no.

O Pro je to vai à san ção. 

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 25, DE 2001

(Nº 667, de 1999, na Casa de ori gem)

Acres cen ta  ca pí tu lo e ar ti go à Lei
nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990, que
dis põe so bre as con di ções para a pro mo -
ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de, a
or ga ni za ção e o fun ci o na men to de ser vi -
ços cor res pon den tes e dá ou tras pro vi -
dên ci as, re gu la men ta do a as sis tên cia do-
mi ci li ar no Sis te ma Úni co de Sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de

1990, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ca pí tu lo
VI e do art. 19-I:

“CAPÍTULO VI
Do Sub sis te ma de Aten di men to

e Inter na ção Do mi ci li ar

Art. 19-I. São es ta be le ci dos, no âm bi to do Sis te -
ma Úni co de Sa ú de, o aten di men to do mi ci li ar e a in-
ter na ção do mi ci li ar.

§ 1º Na mo da li da de de as sis tên cia de aten di -
men to e in ter na ção do mi ci li a res in clu em-se, prin ci -
pal men te, os pro ce di men tos mé di cos, de en fer ma -
gem, fi si o te ra pêu ti cos, psi co ló gi cos e de as sis tên cia
so ci al, en tre ou tros ne ces sá ri os ao cu i da do in te gral
dos pa ci en tes em seu do mi cí lio.

§ 2º O aten di men to e a in ter na ção do mi ci li a res
se rão re a li za dos por equi pes mul ti dis ci pli na res que
atu a rão nos ní ve is da me di ci na pre ven ti va, te ra pêu ti -
ca e re a bi li ta do ra.

§ 3º O aten di men to e a in ter na ção do mi ci li a res
só po de rão ser re a li za dos por in di ca ção mé di ca, com
ex pres sa con cor dân cia do pa ci en te e de sua fa mí lia."

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 17:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de  De cre to Le gis la ti vo nº 325, de 2001
(nº 588/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do de Co o pe ra -
ção Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú -
bli ca do Pa ra guai para Com ba ter o Trá fe go
de Ae ro na ves Envol vi das em Ati vi da des Ilí-
ci tas Trans na ci o na is, ce le bra do em Bra sí lia,
em 10 de fe ve re i ro de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 80, de 2002,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De-
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fe sa Na ci o nal, 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 325, DE 2001

(Nº 588/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do de Co o pe -
ra ção Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca do Pa ra guai para Com ba ter o
Trá fe go de Ae ro na ves Envol vi das em Ati-
vi da des Ilí ci tas Trans na ci o na is, ce le bra -
do em Bra sí lia, em 10 de fe ve re i ro de
2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do de:
Co o pe ra ção Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli -

ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do
Pa ra guai para com ba ter o Trá fe go de Ae ro na ves
Envol vi das em Ati vi da des Ilí ci tas Trans na ci o na is ce-
le bra do em Bra sí lia, em 10 de fe ve re i ro de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que al te rem o re-
fe ri do Acor do, bem como qua is quer ajus tes com ple -
men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com-
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 18:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de  De cre to Le gis la ti vo nº 376, de 2001
(nº 1.007/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são da
Rádio Glo bo de Bra sí lia 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 Bra sí lia, Dis tri to
Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 7, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor 

Lind berg Cury, com abs ten ção dos Se na do -
res Edu ar do Su plicy e Ge ral do Cân di do. 

Em dis cus são o pro je to, 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 376, DE 2001

(Nº 1.007/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são da Rá dio Glo bo de Bra sí lia 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 Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.

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

ta ria nº 210, de 1º de ou tu bro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 7 de agos to de 1995, a per mis -
são da Rá dio Glo bo de Bra sí lia Ltda., para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bra sí lia 
Dis tri to Fe de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 19:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de  De cre to Le gis la ti vo nº 400, de 2001
(nº 742/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Rá dio Pam pa de Gu a í ba Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Gu a í -
ba, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 48, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Emí lia Fer nan des, com abs ten ções
dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do
Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 400, DE 2001

(Nº 742/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Aprova o ato que renova a
permissão outorgada a Rádio Pampa de
Guaíba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Guaíba, Estado
do Rio Grande do Sul.

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

ta ria nº 194, de 26 de no vem bro de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 5 de se tem bro de 1998, a
per mis são ou tor ga da a Rá dio Pam pa de Gu a í ba
Ltda.,, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Gu a í ba, 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 20:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to  Le gis la ti vo nº 405, de 2001
(nº 1.048/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Fun da ção
Rosa Leal a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Bo ca í na,
Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 17, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Fre i tas Neto, com abs ten ção do Se na -
dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e 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 405, DE 2001

(Nº 1.048/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Rosa Leal a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bo ca í -
na, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 400, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Rosa Leal a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Bo ca í na, Esta do do Pi a uí.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 21:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de  De cre to Le gis la ti vo nº 410, de 2001
(nº 973/2001, 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 Rá dio San to Antô nio a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Itu tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, 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 410, DE 2001

(Nº 973/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria da Rá dio San to Antô nio
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Itu tin ga, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira  22 02829

MARÇO 2002396    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 474, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Rá dio San to Antô nio exe-
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Itu tin -
ga, 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 22:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to  Le gis la ti vo nº 411, de 2001
(nº 981/2001, 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 Enge nhe i ro Arco ver de –
ACENAVE a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Con da do,
Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 19, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na -
do ra Mar lu ce Pin 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 411, DE 2001

(Nº 981/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria Enge nhe i ro Arco ver de –
ACENAVE a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Con da do, 
Esta do da Pa ra í ba.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 498, de 23 de agos to de 2000, que au to -
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Enge nhe i ro Arco ver -
de – ACENAVE a exe cu tar, por três anos, sem di re to 
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Con da do, Esta do da Pa ra í ba.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 23:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to  Le gis la ti vo nº 413, de 2001
(nº 1.005/2001, 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 Ro de i ro a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ro de i ro, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 20, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Ma u ro Mi ran da.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 413, DE 2001

(Nº 1.005/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria de Ro de i ro a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Ro de i ro, 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 63, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ro de i ro a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ro de i ro, 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 24

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 41, de 2002, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, con clu in do pelo ar qui va men to
do Ofí cio nº S/32, de 1999, do Ban co Cen-
tral do Bra sil, co mu ni can do que o Go ver no
do Esta do do Mato Gros so do Sul emi tiu, de
24.09.98 a 01.10.98, trin ta e qua tro car tas
de cré di to para seis em pre i te i ras em pa ga -
men to pela pres ta ção de ser vi ços ou exe cu -
ção de obras pú bli cas, to ta li zan do qua tro
mi lhões, no ve cen tos e qua ren ta e três mil,
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tre zen tos e cin qüen ta e um re a is e cin qüen -
ta cen ta vos, sem ob ser var a ve da ção pres-
cri ta no in ci so II do art. 3º da Re so lu ção nº
78, de 1998.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 Ofí cio S-32, de 1999, vai de fi ni ti va men te ao

Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 25:

Pro je to de Re so lu ção nº 56, de 1999,
de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião,
que al te ra o  § 3º do art. 12 da  Re so lu ção
nº 78, de 1998, que ”dis põe so bre as ope ra -
ções de cré di to in ter no e ex ter no dos Esta-
dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de
suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções, in-
clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus li mi tes 
e con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras pro-
vi dên ci as“.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, I, do Re-
gi men to Inter no e do Ofí cio nº 2, de 2002, da Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, de cla ra pre ju di ca do o
Pro je to de Re so lu ção nº 56, de 1999, que as sim vai
ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 26:

Pro je to de Re so lu ção nº 91, de 1999,
de au to ria do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, 
que al te ra a Re so lu ção do  Se na do  Fe de ral
nº 78, de 1998, mo di fi can do a re da ção do in-
ci so II, do art. 6º e dá ou tras pro vi dên ci as.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, e do Ofí cio nº 3, de 2002, da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, de cla ra pre ju di -
ca do o Pro je to de Re so lu ção nº 91, de 1999, que vai
ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 27:

Pro je to de Re so lu ção nº 31, de 2000,
de au to ria do Se na dor Ge ral do Althoff, que
al te ra dis po si ti vos da Re so lu ção nº 78, de
1998, para re gu la men tar as an te ci pa ções
de re ce i ta re a li za das di re ta men te com con-
tri bu in tes.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, e do Ofí cio nº 4, de 2002, da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, de cla ra pre ju di -
ca do o Pro je to de Re so lu ção nº 31, de 2000, que vai
ao Arqui vo.

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 121, de 2001, que, nos ter mos do art. 320 do
Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná -
rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se-
na dor Mo re i ra Men des.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 163, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 121, de 2001 (nº 2.431, de 2001,
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 121, de 2001 (nº
2.431, de 2001, na Casa de ori gem), que de no mi na
“Vi a du to Luiz Phi lip pe Pe re i ra Le i te” o vi a du to lo ca li -
za do no qui lô me tro 404 da ro do via BR-364/163, no
en tron ca men to com a ro do via MT-407, Ro do via dos
Imi gran tes, no Mu ni cí pio de Cu i a bá – MT, con so li dan -
do as Emen das nºs 1 e 2-CE, de re da ção, e pro mo -
ven do al te ra ções re da ci o na is para ade qua ção à Lei
Com ple men tar nº95, 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, 21 de mar ço de
2002. – Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo bão –
Ante ro Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 163, DE 2002

De no mi na “Vi a du to Luiz Phi lip pe
Pe re i ra” o vi a du to lo ca li za do no km 404
da ro do via BR-364/163, no en tron ca men -
to com a ro do via MT-407, Ro do via dos
Imi gran tes, no Mu ni cí pio de Cu i a bá, Esta-
do do Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º E de no mi na do “Vi a du to Luiz Phi lip pe Pe-

re i ra” o vi a du to lo ca li za do no km 404 da ro do via
BR-364/163, no en tron ca men to com a ro do via
MT-407, Ro do via dos Imi gran tes, no Mu ni cí pio de Cu-
i a bá, Esta do do Mato Gros so.
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Art. 2º Esta lei 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 re i ra Men des.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 106, DE 2002

Se nhor Presi den te,
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 121, de 2001 (nº 2.431/2000,
na Casa de ori gem), que de no mi na “Vi a du to Luiz Phi-
lip pe Pe re i ra Le i te” o vi a du to lo ca li za do no qui lô me tro
404 da ro do via BR – 364/163, no en tron ca men to com
a ro do via MT – 407, Ro do via dos Imi gran tes, no Mu ni -
cí pio de Cu i a bá – MT.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2002. –
Se bas tião Ro cha.

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 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 Lei do Se na do nº 291, de
2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí -
cio, Se na dor Mo re i ra Men des.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 164 DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 291, de 2001.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 291, de 2001, que al-
te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998, com a re da ção dada pela Lei nº9.981, de 14 de

ju lho de 2000, e pela Me di da Pro vi só ria nº 2.193, de
23 de agos to de 2001.

Sala de Re u niões, 21 de mar ço de 2002 - Ra-
mez Te bet, Pre si den te - Edi son Lo bão, Re la tor -
Mo za ril do Ca val can ti - Anto nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 164 DE 2002

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998, com a re da ção
dada pela Lei nº 9.981, de 14 de ju lho de
2000, e pela Me di da Pro vi só ria nº 2.193-6,
de 23 de agos to de 2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
“Art. 12-A. ............................................
.............................................................
XI – re pre sen tan te in di ca do pe las Fe-

de ra ções de Atle tas Pro fis si o na is;
...................................................."(NR)
“Art. 27. ...............................................
.............................................................
§ 2º A en ti da de a que se re fe re este

ar ti go po de rá uti li zar seus bens pa tri mo ni a -
is, des por ti vos ou so ci a is para in te gra li zar
sua par ce la de ca pi tal ou ofe re cê-los como
ga ran tia para in te gra li za ção, des de que haja
con cor dân cia da ma i o ria ab so lu ta da as-
sem bléia-ge ral dos as so ci a dos e na con for -
mi da de do res pec ti vo es ta tu to.

..................................................." (NR)
“Art. 27-A. ...........................................
.............................................................
§ 5º As em pre sas de ten to ras de con-

ces são, per mis são ou au to ri za ção para ex-
plo ra ção de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens, bem como de te le vi -
são por as si na tu ra, são im pe di das de pa tro -
ci nar ou ve i cu lar sua pró pria mar ca e aces-
só ri os.

§ 6º A vi o la ção do dis pos to no § 5º im-
pli ca rá a eli mi na ção da en ti da de des por ti va
que lhe deu ca u sa da com pe ti ção ou tor ne io 
em que a mes ma se ve ri fi cou, sem pre ju í zo
da apli ca ção das pe na li da des pre vis tas nos
Có di gos de Jus ti ça Des por ti va." (NR)

“Art. 28. A ati vi da de do atle ta pro fis si o -
nal, de to das as mo da li da des es por ti vas, é
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ca rac te ri za da por re mu ne ra ção pac tu a da
em con tra to de tra ba lho fir ma do com en ti da -
de de prá ti ca des por ti va, pes soa ju rí di ca de
di re i to pri va do, que de ve rá con ter, obri ga to -
ri a men te, cláu su la pe nal para a hi pó te se de
trans fe rên cia de atle ta para ou tra en ti da de
de prá ti ca des por ti va, na ci o nal ou in ter na ci -
o nal, sem pre ju í zo do dis pos to no ca put do
art. 31 des ta lei.

..................................................."(NR)
“Art. 31.  ..............................................
.............................................................
§ 3º Sem pre que a res ci são se ope rar

pela apli ca ção do dis pos to no ca put des te
ar ti go, a mul ta res ci só ria a fa vor do atle ta
será co nhe ci da pela apli ca ção do dis pos to
no art. 479 da CLT." (NR)

“Art. 34. ...............................................
.............................................................
Pa rá gra fo úni co. Qu an do se tra tar de

atle ta pro fis si o nal, uma có pia de cada con-
tra to, de res ci são e de em prés ti mo de ve rá
ser en vi a da para a Fe de ra ção Na ci o nal dos
Atle tas Pro fis si o na is, me di an te pro to co lo,
sob pena de nu li da de con tra tu al." (NR)

“Art. 50. ...............................................
.............................................................

§ 3º As pe nas pe cu niá ri as não se rão
apli ca das a atle tas ou às en ti da des de prá ti -
ca des por ti va, por in fra ções co me ti das pe las 
ou tras ca te go ri as não-pro fis si o na is.

...................................................."(NR)
“Art. 57.................................................
.............................................................
Pa rá gra fo úni co. A Fe de ra ção das

Asso ci a ções de Atle tas Pro fis si o na is –
FAAP pres ta rá con tas, se mes tral men te, à
Se cre ta ria Na ci o nal dos Espor tes do Mi nis -
té rio do Espor te e Tu ris mo, dos va lo res re-
ce bi dos nos ter mos do ca put des te ar ti go,
bem como de suas res pec ti vas des ti na -
ções." (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) – 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 re i ra Men des.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 107, DE 2002

Se nhor Presi den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção, da re da ção fi nal do
Pro je to de Lei do Se na do nº 291, de 2001, de ini ci a ti -
va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, des ti na da
a in ves ti gar fa tos en vol ven do as as so ci a ções bra si le i -
ras de fu te bol, que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998, com a re da ção dada pela Lei
nº 9.981, de 14 de ju lho de 2000, e pela Me di da Pro vi -
só ria nº 2.193, de 23 de agos to de 2001.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

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 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 vale. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a vale.

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 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 do Se na do nº 292,
de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo re i ra Men des.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 165, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 292, de 2001.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de 2001, que re-
gu la men ta a pro fis são de agen te des por ti vo e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 21 de mar ço de
2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mo za ril do
Ca val can ti – Ante ro Paes de Bar ros.
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ANEXO AO PARECER Nº 165, DE 2002

Re gu la a pro fis são de agen te es por -
ti vo e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pro fis são de agen te es por ti vo é re co -

nhe ci da e re gu la da por esta lei, sem pre ju í zo das dis-
po si ções não-co li den tes con ti das na le gis la ção vi-
gen te.

Art. 2º O agen te es por ti vo exer ce rá atri bu i -
ções re la ci o na das às ati vi da des es por ti vas dis ci pli -
na das pela Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998,
des ta can do-se a in ter me di a ção de ser vi ços, a re-
pre sen ta ção e ne go ci a ção da trans fe rên cia de atle-
tas e de even tos.

Art. 3º So men te po de rão exer cer as fun ções de
agen te es por ti vo as pes so as que cum pram os se-
guin tes re qui si tos:

I — re gis tro para fim es pe cí fi co no Mi nis té rio do
Espor te e Tu ris mo;

II — con tra to des cre ven do as ati vi da des, li mi tes
e atri bu i ções do agen te em re la ção ao clu be ou atle ta
que re pre sen ta;

III — re gis tro no Ban co Cen tral do Bra sil e na
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral;

IV — fir ma in di vi du al ou so ci e da de co mer ci al.
Art. 4º Os agen tes com pa tri mô nio ou re ce i tas

anu a is ou ne gó ci os de va lor su pe ri or a R$600.000,00
(se is cen tos mil re a is), a cri té rio da Se cre ta ria da Re-
ce i ta Fe de ral e do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci -
al, es tão obri ga dos a aten der aos se guin tes re qui si -
tos, sob pena de res pon sa bi li za ção fis cal e pe nal:

I — ela bo rar as de mons tra ções fi nan ce i ras de
acor do com os pa drões e prin cí pi os con tá be is es ta -
be le ci dos pela Lei das So ci e da des Anô ni mas e pelo
Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de, in clu si ve no que
diz res pe i to ao re la tó rio da ad mi nis tra ção e no tas ex-
pli ca ti vas;

II — man ter o li vro ra zão ana lí ti co, con ten do os
lan ça men tos con tá be is por con ta;

III — re gis trar de for ma cla ra a fi na li da de dos
lan ça men tos no Diá rio, bem como a iden ti fi ca ção da
ori gem e be ne fi ciá ri os de mo vi men ta ções fi nan ce i -
ras.

Art. 5º Esta lei 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 re i ra Men des.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 108, DE 2002

Se nhor Presi den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção, da re da ção fi nal do
Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de 2001, de ini ci a ti -
va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, des ti na da
a in ves ti gar fa tos en vol ven do as as so ci a ções bra si le i -
ras de fu te bol, que re gu la men ta a pro fis são de agen te 
des por ti vo e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2002. – Ge-
ral do Althoff.

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 vale. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a vale.
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 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 do Se na do nº 294, de
2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí -
cio, Se na dor Mo re i ra Men des.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 166, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 294, de 2001.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 294, de 2001, que re-
gu la men ta a pro fis são de ár bi tro de fu te bol e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 21 de mar ço de
2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mo za ril do
Ca val can ti – Ante ro Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 166, DE 2002

Re gu la a pro fis são de ár bi tro de fu-
te bol e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pro fis são de ár bi tro de fu te bol é re co nhe -

ci da e re gu la da por esta lei, sem pre ju í zo das dis po si -
ções não co li den tes con ti das na le gis la ção vi gen te.
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Art. 2º O ár bi tro de fu te bol exer ce rá atri bu i ções
re la ci o na das às ati vi da des es por ti vas, dis ci pli na das
pela Lei nº9.615, de 24 de mar ço de 1998, des ta can -
do-se aque las ine ren tes ao ár bi tro de par ti das de fu-
te bol e as de seus au xi li a res.

Art. 3º A ha bi li ta ção e os re qui si tos ne ces sá ri os
para o exer cí cio da pro fis são de ár bi tro de fu te bol se-
rão de fi ni das em re gu la men to pró prio.

Art. 4º É fa cul ta do aos ár bi tros de fu te bol or ga ni -
zar-se em as so ci a ções pro fis si o na is e sin di ca tos.

Art. 5º É fa cul ta do aos ár bi tros de fu te bol pres tar 
ser vi ços às en ti da des de ad mi nis tra ção, às li gas e às
en ti da des de prá ti ca da mo da li da de des por ti va de fu-
te bol.

Art. 6º Esta lei 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 re i ra Men des.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 109, DE 2002

Se nhor Presi den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro-
je to de Lei do Se na do nº294, de 2001, de ini ci a ti va da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, des ti na da a in-
ves ti gar fa tos en vol ven do as as so ci a ções bra si le i ras
de fu te bol, que re gu la men ta a pro fis são de ár bi tro de
fu te bol e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Ge ral do Althoff.

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 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) – Pas-

sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 103,

de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro-
je to de Lei da Câ ma ra nº 05, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter-
mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 101,
de 2002, lido no Expe di en te, de au to ria do Se na dor
Ro meu Tuma e de ou tros Srs. Se na do res, so li ci tan -
do que o tem po des ti na do aos ora do res da Hora do
Expe di en te da ses são do dia 11 de abril pró xi mo
seja de di ca do a re ve ren ci ar a me mó ria de Gi net ta
Ca li a ri, re pre sen tan te ex po nen ci al do Mo vi men to
Fo co la res do Bra sil, pelo trans cur so do pri me i ro ano
de sua mor te.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 68,
de 2002, lido em ses são an te ri or, da Se na do ra Ma-
ria do Car mo Alves, so li ci tan do, nos ter mos re gi -
men ta is, a in ser ção em Ata de voto de pro fun do pe-
sar pelo as sas si na to da Se na do ra co lom bi a na Mar ta 
Ca ta li na Da ni els, ocor ri do no dia 2 do cor ren te mês.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que ri am per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Na ses-
são do úl ti mo dia 12 foi lido e de i xou de ser apre ci a -
do, em vir tu de de obs tru ção de cla ra da por Lí de res
Par ti dá ri os, o Re que ri men to nº 67, de 2002, do Se-
na dor Edu ar do Su plicy e de ou tros Srs. Se na do res,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a in ser ção em
Ata de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do
eco no mis ta e No bel de eco no mia em 1981, Ja mes
To bin, ocor ri do no dia 11 do cor ren te mês.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 64, de
2002, lido em ses são an te ri or, da Se na do ra Emi lia
Fer nan des e de ou tros Srs. Se na do res, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, a in ser ção em Ata de voto de
pro fun do pe sar e apre sen ta ção de con do lên ci as à fa-
mí lia, ao Go ver no do Esta do do Rio Gran de do Sul e à
Assem bléia do Esta do pelo fa le ci men to do Sr. Luiz
Car los Bar bo sa Les sa, es cri tor, tra di ci o na lis ta e his to -
ri a dor ga ú cho, ocor ri do no dia 11 do cor ren te mês, na
ci da de de Ca ma quã, Rio Gran de do Sul.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 47,
de 2002, lido em ses são an te ri or, do Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti e de ou tros Srs. Se na do res, so li ci -
tan do que o tem po des ti na do aos ora do res da Hora
do Expe di en te da ses são do dia 20 de agos to pró xi -
mo seja de di ca do a ho me na ge ar a Ma ço na ria bra si -
le i ra pelo trans cur so do Dia do Ma çom. 

Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em
ses são an te ri or, foi lido o Re que ri men to nº 76, de
2002, do Se na dor Ro ber to Re quião, so li ci tan do, nos
ter mos dos arts. 70 e 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
se jam pres ta das pelo Tri bu nal de Con tas da União
in for ma ções so bre au di to ri as e ins pe ções re a li za das 
por aque le Egré gio ór gão em pro ces sos re fe ren tes a
obras no Esta do de Go iás, às cons tru to ras Ca i a pó e
Gu i ma rães Cas tro, à Fun da ção Pró-Edu car, a pa-
ren tes ou ser vi do res da que le Tri bu nal que es ta ri am
en vol vi dos em ir re gu la ri da des e có pia in te gral do
Pro ces so do Tri bu nal de Con tas nº 008.044/96-6.

Có pi as do re que ri men to 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.

Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -
ri as para fa zer cum prir a de li be ra ção do Ple ná rio.

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

É lido o se guin te:

OF. Nº 27/2002 – GLPSB

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em aten di men to ao Of. nº SF/94/2002, in di co os

Se na do res do PSB que irão com por a Co mis são Par-
la men tar de Inqué ri to, cri a da pelo Re que ri men to nº3,
de 2002, des ti na da a “in ves ti gar as dis cre pân ci as en-
tre as pes qui sas ele i to ra is re a li za das du ran te o pro-
ces so ele i to ral do ano 2000 e os re sul ta dos das res-
pec ti vas ele i ções, nos mu ni cí pi os que in di ca”.

Ti tu lar Su plen te
Ade mir Andra de Pa u lo Har tun g

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre-
si dên cia de sig na os Srs. Se na do res Ade mir Andra-
de, como ti tu lar, e Pa u lo Har tung, como su plen te,
para com po rem a Ban ca da do PSB na Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, cri a da nos ter mos do Re-
que ri men to nº 3, de 2002, des ti na da a in ves ti gar as
dis cre pân ci as en tre as pes qui sas ele i to ra is re a li za -
das du ran te o pro ces so ele i to ral do ano de 2000 e
os re sul ta dos das res pec ti vas ele i ções, nos mu ni cí -
pi os que men ci o na.

O SR.  MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo re i ra Men des,
como Lí der.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, fa rei uma rá pi da co mu ni ca ção
para que tam bém o Se na dor Se bas tião Ro cha pos-
sa usar a tri bu na. Peço a V. Exª que, se ne ces sá rio,
pror ro gue a ses são para que S. Exª faça seu dis cur -
so.

Co mu ni co ao Ple ná rio des ta Casa que, há pou-
cos mi nu tos, re ce bi uma li ga ção da Pre fe i ta Lú cia Te-
re sa, do Mu ni cí pio Espi gão do Oes te, no meu Esta do, 
dan do-me con ta de uma pos sí vel in va são na re ser va
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in dí ge na da tri bo dos Cin tas-Lar gas, no rio Ro o se velt, 
na que le Mu ni cí pio, pela Po lí cia Fe de ral. Infor mou-me
a Pre fe i ta que cer ca de 80 ho mens da Po lí cia Fe de ral
es ta ri am se des lo can do para o lo cal com a fi na li da de
de re ti rar da re ser va cer ca de 3 mil ga rim pe i ros que lá
es tão ex plo ran do ouro. Pen so que a Po lí cia Fe de ral
tem que cum prir com sua mis são. Os ga rim pe i ros,
ver da de i ra men te, não po dem atu ar den tro de uma re-
ser va in dí ge na. Mas de se jo fa zer duas re fle xões.

A pri me i ra de las é que é ur gen te, ur gen tís si mo,
que o Con gres so Na ci o nal vote o Pro je to de Lei do
Se na dor Ro me ro Jucá, que pro põe a re gu la men ta ção 
das ati vi da des mi ne ra do ras den tro das re ser vas in dí -
ge nas. O que está acon te cen do em Ron dô nia se deve
ao fato de este pro je to de lei ain da não ter sido dis cu ti -
do e apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos. No Se na do 
Fe de ral, ele já foi apro va do. É esse o meu ape lo.

Ima gi nem o dra ma ca u sa do hoje àque les 3 mil
ga rim pe i ros que lá es tão por que hou ve, no mí ni mo,
omis são da Fu nai. Se rão ca u sa dos sé ri os pro ble mas
para o Mu ni cí pio de Espi gão do Oes te, para a Pre fe i ta 
e para a co mu ni da de, tan to para os ga rim pe i ros
quan to para os ín di os.

Por tan to, faço essa co mu ni ca ção e esse ape lo
ve e men te aos Co le gas da Câ ma ra dos De pu ta dos
para que vo tem esse pro je to de lei, a fim de que a ati-
vi da de de ga rim po, que hoje se re a li za na re ser va dos
Cin tas-Lar gas de for ma ile gal, pos sa ser re a li za da
den tro da le ga li da de. 

Fica aqui a re fle xão. 

Sr. Pre si den te, gos ta ria tam bém de pe dir à Po lí -
cia Fe de ral que te nha todo o cu i da do pos sí vel – e sei
que vai ter – no tra to des sa ques tão para se evi tar
ma i or con fron to com os ga rim pe i ros. Que os da nos
não se jam ma i o res do que os já ca u sa dos ao meio
am bi en te. 

Obri ga do, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Se bas tião Ro cha,
como úl ti mo ora dor ins cri to. 

S. Exª dis põe de seis mi nu tos para o seu pro-
nun ci a men to. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
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, hoje, no
mun do todo se co me mo ra o Dia de Luta pela Eli mi na -
ção da Dis cri mi na ção Ra ci al. 

Di zem que a Áfri ca é o ber ço da Hu ma ni da de.
Eu di ria que a Áfri ca é a pá tria-mãe da Hu ma ni da de.
E que o Bra sil e os bra si le i ros mu i to de vem à Áfri ca e
ao povo afri ca no. 

Sr. Pre si den te, faço esta ho me na gem, nes ta tar-
de, em meu nome e em nome do meu Esta do, o Ama-
pá, e tam bém na con di ção de Re la tor do Pro je to do
emi nen te Se na dor José Sar ney, a quem cum pri men to 
nes te mo men to pela ini ci a ti va de apre sen tar o pro je to
que es ta be le ce quo tas para in gres so da po pu la ção
ne gra nas uni ver si da des e nos con cur sos pú bli cos. 

Como Re la tor des ta ma té ria, já in for mei ao Ple-
ná rio que con cluí o meu re la tó rio e o apre sen tei na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do
Se na do Fe de ral. Eu es ta va num es for ço para que
este pro je to pu des se ser vo ta do no dia de on tem,
quar ta-fe i ra, exa ta men te às vés pe ras do dia de hoje,
que é o Dia de Luta pela Eli mi na ção da Dis cri mi na ção 
Ra ci al. Infe liz men te, uma au diên cia pú bli ca, na Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, in vi a bi li -
zou a vo ta ção des te im por tan te pro je to para o Bra sil e
para os bra si le i ros.

Em subs ti tu i ção ao Pro je to do Se na dor José
Sar ney, apre sen to um subs ti tu ti vo, que es ta be le ce o
prin cí pio das ações afir ma ti vas para a po pu la ção bra-
si le i ra afro-des cen den te, mo di fi can do a no men cla tu -
ra apre sen ta da pelo emi nen te Se na dor José Sar ney,
que pre vê quo tas para a po pu la ção ne gra no Bra sil. O
pro je to, além de es ta be le cer ações afir ma ti vas nas
áre as do en si no e do em pre go pú bli co, avan ça tam-
bém na área da po lí ti ca, quan do pre vê que os par ti -
dos de ve rão cri ar me ca nis mos para fa ci li tar a par ti ci -
pa ção de afro-des cen den tes. 

Cam pa nhas edu ca ti vas, por in ter mé dio dos go-
ver nos, so bre tu do o Fe de ral, para que o povo bra si le i -
ro as si mi le as idéi as das ações afir ma ti vas e pos sa
tam bém o Go ver no, por meio do Po der Exe cu ti vo,
con tri bu ir para a re ver são dos ín di ces que en tris te -
cem a to dos nós, que nos en ver go nham a to dos, os
ín di ces da de si gual da de en tre a po pu la ção afro-des-
cen den te ou po pu la ção ne gra e o res tan te da po pu la -
ção bra si le i ra. 

É bom que se diga que a po pu la ção bra si le i ra
afro-des cen den te re pre sen ta hoje, no con tin gen te de
bra si le i ros, apro xi ma da men te de 45% a 48%, se gun -
do da dos do Ipea.

E as des van ta gens, as de si gual da des so ci a is e
ra ci a is es tão per ma nen te men te pre sen tes no
dia-a-dia, seja na hora que a jo vem ou o jo vem ne gro
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bus ca um em pre go num shop ping, ou numa in dús -
tria, ou num co mér cio de qual quer na tu re za, ou numa
em pre sa de qual quer na tu re za, pela sua cor, não é
raro os ca sos em que es ses jo vens são dis cri mi na -
dos. Essa dis cri mi na ção, em bo ra ve la da, em bo ra não
se pos sa di zer que no Bra sil te nha mos ódio ra ci al,
mas a dis cri mi na ção está ex pres sa nos ín di ces ofi ci a -
is do Go ver no, quer seja na área, por exem plo, do
Ensi no Su pe ri or, onde ape nas 2% do con tin gen te uni-
ver si tá ri os, ou do nú me ro de uni ver si tá ri os são ne-
gros. De toda a po pu la ção ne gra, so men te 5% al can -
çam a uni ver si da de. Esses ín di ces se re pe tem quan-
do se fala de mo ra dia, quan do se fala de mor ta li da de
in fan til, quan do se fala de sa lá rio, quan do se fala
numa com pa ra ção de gê ne ro, por exem plo, en tre a
mu lher bran ca e a mu lher ne gra. 

Então, o Pro je to do Se na dor José Sar ney, por
mim re la ta do, tem esta vir tu de, tem este con dão de
ser um mar co na his tó ria do Bra sil, para que, da qui
por di an te, a par tir da apro va ção des te pro je to – e es-
pe ro que ele te nha uma tra mi ta ção rá pi da na Câ ma ra
dos De pu ta dos, já que não foi tão rá pi do aqui no Se-
na do, pois tra mi ta nes ta Casa des de 1999, em bo ra eu
te nha as su mi do a re la to ria so men te em abril do ano
pas sa do –, este pro je to pos sa, de fato, de li mi tar a
fase an te ri or a ele, no qual, como eu dis se, em bo ra
sem o ódio ra ci al evi den te, os ín di ces ates tam os ní-
ve is de de si gual da des ra ci a is e so ci a is gri tan tes en tre 
a po pu la ção ne gra afro-des cen den te e a po pu la ção
bran ca.

Sr. Pre si den te, a ex pec ta ti va que te nho é que
nos pró xi mos quin ze dias, pas sa da a Se ma na San ta,
pos sa mos vo tar de fi ni ti va men te esse pro je to na Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na -
do. Será uma luz no fim do tú nel para que as eqüi da -
des ra ci a is e so ci a is pos sam es tar mais pró xi mas no
con tex to de nos sa po pu la ção. Há inú me ras mo di fi ca -
ções no con tex to da le gis la ção bra si le i ra, a par tir des-
ta lei. La men ta vel men te, em vir tu de da ex ten são da
pa u ta, não te rei tem po su fi ci en te para de ta lhar um
pou co mais o meu re la tó rio e tam bém dis cu tir um
pou co mais essa ques tão das pro fun das de si gual da -
des ra ci a is e so ci a is que de mar cam bem as di fe ren -
ças en tre a po pu la ção ne gra e o res tan te da po pu la -
ção bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, con cluo pe din do a V. Exª a trans-
cri ção nos Ana is da Casa, na ín te gra, do meu pro nun -
ci a men to.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR SEBASTIÃO
ROCHA:

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, mi nha pre sen ça na tri bu na do Se na do Fe de -
ral, nes ta opor tu ni da de, tem como ob je ti vo pres tar
ho me na gens à po pu la ção afro -des cen den te de todo
mun do, par ti cu lar men te à po pu la ção bra si le i ra
afro-des cen den te. O mun do todo já acor dou para a
ne ces si da de de jus ti ça que pre ci sa mos ter para com
es tes po vos, re pa ran do os da nos ca u sa dos ao lon go
de vá ri os sé cu los, com a es cra vi dão. Hoje, 21 de mar-
ço, co me mo ra-se o Dia da Luta pela Eli mi na ção da
Dis cri mi na ção Ra ci al, mais uma data que nos con vi -
da a re pen sar so bre esta ques tão.

E o Con gres so Na ci o nal não pode se es qui var
des te con vi te. E por este mo ti vo gos ta ria de pa ra be ni -
zar o Exce len tís si mo Se na dor José Sar ney, pela ini ci -
a ti va do Pro je to de Lei do Se na do nº 650, de 1999, o
qual tive a hon ra de ser o Re la tor. Este pro je to visa
ins ti tu ir ações afir ma ti vas em prol da po pu la ção bra si -
le i ra afro-des cen den te. Como Re la tor, tive a opor tu ni -
da de de es tar em con ta to com va ri as or ga ni za ções,
go ver na men ta is e não-go ver na men ta is que se de bru -
çam so bre a ques tão, o que me per mi tiu ir mais além
em meu voto, apre sen tan do um subs ti tu ti vo, no úl ti mo 
dia 13 à Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da -
nia, que vai além da ins ti tu i ção de co tas de vin te por
cen to para aces so aos car gos e em pre gos pú bli cos,
uni ver si da des pú bli cas e pri va das e para o Fun do de
Fi nan ci a men to ao Estu dan te do Ensi no Su pe ri or
(FIES). Este subs ti tu ti vo pre vê es for ços em con jun to
com o Po der Exe cu ti vo para de sen vol ver cam pa nhas
edu ca ti vas e in for ma ti vas; para re ver o con te ú do dos
li vros di dá ti cos; para pro mo ver me ca nis mos de in cen -
ti vo para a par ti ci pa ção dos afro-des cen den tes no ce-
ná rio po lí ti co na ci o nal; e, para es ta be le cer pla nos de
in clu são des ta po pu la ção em em pre sas pri va das que
se dis po nham a par ti ci par de pro ces sos de li ci ta ção,
com a al te ra ção da Lei nº 8.666/93. Ou tra pre vi são do
pro je to con sis te na for ma de aces so. Para aces so às
ações, pre va le ce o prin cí pio da au to de cla ra ção, sen-
do con si de ra dos be ne fi ciá ri os os afro-des cen den tes
de cor pre ta ou par da. E para ga ran tir a pa dro ni za ção
do re cor te ra ci al, a ins cri ção da cor e das ca rac te rís ti -
cas ét ni co-cul tu ra is nos as sen tos de nas ci men to, com
a al te ra ção da Lei nº 6.015/73, que re gu la men ta os
re gis tros pú bli cos. Tam bém está sen do pre vis ta a
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aver ba ção gra tu i ta dos do cu men tos de iden ti fi ca ção
dos can di da tos e a aná li se da si tu a ção so ci o e co nô mi -
ca dos afro-des cen den tes nos cen sos e pes qui sas
es ta tís ti cas.

E se foi pos sí vel che gar a es tas ações, a meu ver,
mais efe ti vas, não pos so es que cer da co la bo ra ção de
vá ri as or ga ni za ções: O IBGE. nas pes so as do Se nhor
Sér gio Bes ser man Vi a na, pre si den te do ins ti tuo e da
Se nho ra Ana Sa bo ia o Con se lho Na ci o nal de De fe sa da
Mu lher, ór gão vin cu la do ao Mi nis té rio da Jus ti ça, na
pes soa da Se nho ra Wâ nia Sant’Anna; o IPEA, na pes-
soa do Se nhor Ri car do Hen ri ques; a Fun da ção Cul tu ral
Pal ma res, e seu pre si den te Se nhor Car los Mou ra: o
MEC; a Se nho ra Cle i de de Oli ve i ra Le mos, con sul to ra
le gis la ti va do Se na do; e tan tas ou tras or ga ni za ções
com as qua is es ti ve em con ta to, como o Escri tó rio Na ci -
o nal Zum bi dos Pal ma res; o Cen tro de Estu dos das Re-
la ções do Tra ba lho e De si gual da de, a Co mu ni da de Ba-
há’I e o Insti tu to Axé Ilê Obá.

Tam bém não pos so es que cer da va li o sa con tri -
bu i ção pres ta da pe los Exce len tís si mos Se nho res,
Se na dor Ge ral do Cân di do, Se na dor Edu ar do Su plicy,
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra e Se na dor Jef fer son Pé-
res, que apre sen ta ram pro pos tas e emen das im por -
tan tes para que o pro je to al can ças se a ple ni tu de no
aten di men to e na me lho ria das con di ções de vida da
po pu la ção ne gra no Bra sil. Uma po pu la ção que, con-
for me já afir mei nes ta tri bu na, e de acor do com os nú-
me ros do IBGE, re pre sen tam 48% da po pu la ção bra-
si le i ra. Con tu do, in fe liz men te, a so ci e da de bra si le i ra,
sob um ra cis mo ve la do, não cria opor tu ni da des para
a in te gra ção dos afro-des cen den tes. Enquan to um
ho mem bran co re ce be, em mé dia, 6,3 sa lá ri os mí ni -
mos e uma mu lher bran ca, 3,6 mí ni mos, o ho mem ne-
gro re ce be 2,9 sa lá ri os e a mu lher ne gra, 1,7. Se nhor
Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do res, essa
mes ma so ci e da de que não se diz ra cis ta tem 79%
das mu lhe res ne gras ocu pan do ati vi da des ma nu a is.
Essa mes ma so ci e da de que se diz igua li tá ria mar gi -
na li za a po pu la ção bra si le i ra afro des cen den te à con-
di ções de po bre za, ve tan do o aces so des ta po pu la -
ção à sa ú de, à edu ca ção, des ti nan do-a à car gos para
ser vir os 52% res tan tes da po pu la ção bra si le i ra, que
é com pos ta de ín di os, eu ro pe us e asiá ti cos, e com al-
tís si mos ín di ces de mis ci ge na ção. E isso tan to é ver-
da de que es ta tís ti cas so bre a vi o lên cia e so bre a mor-
ta li da de no Bra sil apon tam os afro-des cen den tes
como as ma i o res ví ti mas, mes mo quan do ato res. As
es ta tís ti cas são tão alar man tes que, tor nou-se obri-
ga tó ria a ins cri ção da cor nas cer ti dões de óbi to, des-
ta for ma, o bra si le i ro nas ce sem cor, mas mor re com
cor.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, eu per gun to, será que, como re pre sen tan tes 
do povo, po de mos es que cer 48% da po pu la ção bra si -
le i ra? Será que po de mos con ti nu ar nos es qui van do
da res pon sa bi li da de de a eles for ne cer con di ções dig-
nas de vida e a in te gra ção com a so ci e da de, de for ma
jus ta? Por di ver sas ouvi que co tas são po lí ti cas dis cri -
mi na tó ri as. Mas é pre ci so en ten der que exis te dis cri -
mi na ção e dis cri mi na ção. Uma é ne ga ti va e pre ju di ca
a par ti ci pa ção des te seg men to na so ci e da de. A ou tra
é po si ti va. Re co nhe ce que exis te um se tor, ca ren te,
que pre ci sa ser aten di do. As co tas são uma dis cri mi -
na ção po si ti va, uma ação po si ti va. O ob je ti vo não é
pri vi le gi ar qual quer seg men to, mas sim, dar con di -
ções jus tas de com pe ti ção, por que os de ma is se to res 
es tão vi ci a dos e pre ci sa mos to mar ati tu des mais ur-
gen tes. Para que a edu ca ção em suas ba ses aten de
para a re a li da de de que cri an ças bran cas tem mais
aces so à edu ca ção do que as cri an ças ne gras e re a li -
ze as re for mas ne ces sá ri as para mo di fi car tal re a li da -
de; para que a sa ú de per ce ba que a po pu la ção
afro-des cen den te tem ca rên ci as es pe cí fi cas, como a
ane mia fal ci for me que não é tra ta da da for ma ade-
qua da, prin ci pal men te pela sa ú de pú bli ca.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, es pe ro que nes te dia de luta pos sa mos re-
fle tir so bre to das es tas ques tões e ou tras tan tas so bre 
as qua is po de ria pas sar ho ras fa lan do a res pe i to.
Aten te mos que é uma obri ga ção da so ci e da de re pa -
rar os da nos que nós mes mo ca u sa mos, ao ace i tar -
mos a es cra vi dão no pas sa do e ao ace i tar mos as po-
lí ti cas ex clu den tes do pre sen te.

Re lem bre mos Rui Bar bo sa e tra te mos com
igual da de os igua is e com de si gual da de os de si gua is, à
me di da que se de si gua lam. Pen se mos nas con tri bu i -
ções cul tu ra is dos afri ca nos à re a li da de bra si le i ra, que
nos pre sen te ou com um povo for te, que não foge à luta
e é belo por na tu re za. Mos tre mos ao mun do que es ta -
mos lu tan do em bus ca da pro mo ção da igual da de e
apli can do ações afir ma ti vas, não só nas Con fe rên ci as
mun di a is, mas tam bém nas ações do nos so dia-a-dia. A
so ci e da de e pri mor di al men te ao Esta do, cabe a ta re fa
da pro mo ção dos ho mens e das mu lhe res, de re a li zar
ações vol ta das para uma cres cen te me lho ria da qua-
li da de de vida, es tan do sem pre a ser vi ço da co mu ni -
da de, cons ci en ti zan do a to dos os in di ví du os de par ti -
ci pa ção de cada um nes ta me lho ria.

Fa ça mos jus a este 21 de mar ço, Dia da Luta
pela Eli mi na ção da Dis cri mi na ção Ra ci al, e lu te mos.
Con vo co aqui não só os Exce len tís si mos Se na do res,
mas à so ci e da de como um todo a mo vi men tar-se em
prol de um Bra sil sem pre con ce i to, sem dis cri mi na -
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ção. Aos que já es tão nes ta luta, meus pa ra béns! Aos
que es tão acor dan do para ela, meus pa ra béns! Con-
tem com o meu apo io, e com cer te za com o apo io
des ta Casa. Aos que ain da não per ce be ram a re a li da -
de, ati tu de! Aos ne gros, aos afro-des cen den tes, re a -
fir mo mi nhas ho me na gens por to das as con quis tas e
por esta data.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -

ri men to de V. Exª será aten di do com a pu bli ca ção, na
ín te gra, do dis cur so.

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá, Ade mir

Andra de, Car los Be zer ra, Ge ral do Cân di do e João
Alber to Sou za en vi a ram dis cur sos à Mesa para se-
rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pro po nho a to-
dos os que me ou vem nes te mo men to fa zer mos uma
pa u sa no cor re-cor re de hoje, na su ces são in ter mi ná -
vel dos afa ze res diá ri os, na lis ta dos com pro mis sos
re gis tra dos na agen da, para abrir mos um pe que no
es pa ço – pe que no mes mo, não mais do que 10 mi nu -
tos! –, em que ire mos tra tar de um as sun to da mais
alta re le vân cia, do qual de pen de o su ces so das no vas 
ge ra ções. Mais ain da: do qual de pen dem os ca mi -
nhos da hu ma ni da de no fu tu ro. O as sun to de que
que ro tra tar é a cri an ça, a si tu a ção da in fân cia no
mun do, tal como se apre sen ta hoje. O trans cur so do
Dia da Infân cia, que se co me mo ra no dia 21 de mar-
ço, nada mais é do que um mero pre tex to de opor tu ni -
da de, já que o tema in fân cia é da or dem de má xi ma
gra vi da de, e não pode se con ter nas ho me na gens de
um úni co dia no ano.

Pro po nho que pen se mos jun tos so bre a si tu a -
ção das cri an ças na face da Ter ra e ten te mos des co -
brir, cada um de nós, não im por ta onde e quan do,
uma for ma de nos en ga jar mos em fa vor da cri an ça,
de seu di re i to sa gra do de cres cer em paz, de de sen -
vol ver in te gral men te suas ca pa ci da des, de tor nar-se
um adul to pre pa ra do para os mais di ver sos em ba tes
da vida.

Digo isso, Se nho res, mo ti va do pela le i tu ra de
um re la tó rio do Fun do das Na ções Uni das para a
Infân cia, o UNICEF, in ti tu la do “Si tu a ção Mun di al da
Infân cia 2002”. Tal do cu men to des ta ca como pa la vra
de or dem a ”li de ran ça“. Ele con cla ma as li de ran ças de
to dos os con ti nen tes e de to dos os se to res da so ci e -

da de para se en ga ja rem em ações em prol da cri an -
ça. Enfa ti za a ne ces si da de de pro por ci o nar às cri an -
ças o me lhor co me ço de vida pos sí vel. Além dis so, o
re la tó rio for ne ce exem plos de como as pes so as po-
dem de mons trar seu com pro mis so para com o
bem-es tar da cri an ça.

De cer ta for ma, pre ten do fa zer de meu pro nun -
ci a men to tam bém uma con cla ma ção. Uma con cla ma -
ção a to dos os que es ti ve rem me ou vin do e, par ti cu -
lar men te, às li de ran ças que as so mam nos qua tro
can tos de nos so País. Uma con cla ma ção para que
bus quem uma for ma de tam bém se com pro me te rem
com o di re i to da cri an ça de cres cer com sa ú de, paz e
dig ni da de. 

Não po de mos es pe rar que os go ver nos, os
man da tá ri os, os po de res cons ti tu í dos pos sam, ape-
nas em seu âm bi to de ação, fa zer va ler os di re i tos das
cri an ças. É evi den te que po lí ti cas pú bli cas bem pla-
ne ja das e ori en ta das são fer ra men tas es sen ci a is
para re u nir re cur sos e ala van car ações vi san do o
bem-es tar da cri an ça. Mas sem o em pe nho ge ne ra li -
za do da so ci e da de, de suas or ga ni za ções e de cada
pes soa em par ti cu lar, não con se gui re mos dar às cri-
an ças a qua li da de de vida ne ces sá ria ao seu de sen -
vol vi men to in te gral.

Bas ta dar uma olha da à nos sa vol ta para ver-
mos quan to tem de ser fe i to pela cri an ça. Qu an tos
me ni nos e me ni nas não vão à es co la? Qu an tos es tão
do en tes? Qu an tos vi vem nas ruas, pe din do aqui e
aco lá? Qu an tos já se ini ci a ram no mun do da cri mi na li -
da de? Qu an tos já se en vol ve ram com dro gas? Qu an -
tas me ni nas já se pros ti tu í ram, se quer che ga das à
pu ber da de?

Pelo mun do todo, há tam bém mu i to a fa zer. Já
trans cor reu mais de uma dé ca da da re a li za ção da
Cú pu la Mun di al pela Cri an ça, de 1990. Mu i tos de nós
es pe rá va mos que esse pe río do de tem po fos se su fi ci -
en te para al te rar subs tan ci al men te a si tu a ção da cri-
an ça. Qu e ría mos vê-la en trar no novo mi lê nio os ten -
tan do as con quis tas e os avan ços com pas so se gu ro
e face er gui da. Mas mu i tas cru za ram o um bral da
nova épo ca ca bis ba i xas e com an dar he si tan te... O
pro gres so foi de si gual. 

Às evi dên ci as de re a li za ções vi to ri o sas, so-
mam-se fra cas sos de sa ni ma do res. Pa re ce que a dis-
tri bu i ção do pro gres so no uni ver so in fan til acom pa -
nhou a ti ra nia dos pa í ses ri cos e suas gran des cor po -
ra ções fi nan ce i ras: san gram os pa í ses po bres com dí-
vi das mons tru o sas para que as cri an ças do lado rico
te nham o luxo e o su pér fluo! 

Vou fa zer um ba lan ço rá pi do da si tu a ção mun di -
al da in fân cia, Se nhor Pre si den te! Ve re mos que, na
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úl ti ma dé ca da, os re sul ta dos fo ram di ver sos. Os da-
dos cons tam do re la tó rio men ci o na do, em pa la vras
do se nhor Kofi Annan, Se cre tá rio-Ge ral das Na ções
Uni das.

“Hoje, 3 mi lhões de cri an ças me no res
de 5 anos de i xam de mor rer a cada ano,
gra ças, em gran de par te, aos pro gra mas de
imu ni za ção e es for ços em pre en di dos pe las
fa mí li as e co mu ni da des. Nos pa í ses em de-
sen vol vi men to, 28 mi lhões de cri an ças até
os 5 anos de i xa ram de so frer os efe i tos de-
bi li tan tes da des nu tri ção. Em mais de 175
pa í ses, a po li o mi e li te foi er ra di ca da. Em
104, o té ta no ne o na tal foi eli mi na do. Ain da
as sim, a des pe i to des ses pro gres sos, mais
de 10 mi lhões de cri an ças ain da mor rem
por fal ta de pre ven ção de do en ças, apro xi -
ma da men te 600 mi lhões ain da vi vem na po-
bre za e mais de 100 mi lhões – a ma i o ria de-
las me ni nas – es tão fora das es co las.”

A Cú pu la Mun di al re fle tiu as es pe ran ças do
mun do para as cri an ças. Foi es ta be le ci do um gran de
con tin gen te de me di das a se rem im ple men ta das até
o ano 2000. Eram me tas am bi ci o sas vi san do re du zir a
mor ta li da de in fan til, au men tar a co ber tu ra imu no ló gi -
ca, for ne cer edu ca ção bá si ca, uni ver sa li zar o aces so
à água po tá vel, en tre ou tras. O mun do pas sou a ver
as ações di ri gi das à so bre vi vên cia, o de sen vol vi men -
to, a pro te ção e a edu ca ção in fan tis não mais como
ob je to de ca ri da de, mas como uma im po si ção le gal,
ra ti fi ca da por lí de res go ver na men ta is do mun do todo.
A ca u sa da cri an ça, tal vez pela pri me i ra vez na his tó -
ria da hu ma ni da de, en con tra va-se no cen tro da pa u ta
mun di al.

Onze anos de po is, es ta mos nós a nos per gun -
tar: as me tas fo ram atin gi das? A si tu a ção das cri an -
ças me lho rou? As pro mes sas fo ram cum pri das? Va-
mos fa zer uma pro je ção para ter mos as res pos tas a
tais in da ga ções. To me mos o gru po das cri an ças nas-
ci das em 1990, ano da Cú pu la Mun di al pela Cri an ça.
Va mos re du zi-lo pro por ci o nal men te a um gru po de
100 cri an ças, para tor nar a vi su a li za ção mais com-
pre en sí vel. Como se rão es sas cri an ças e o que te rão
vi vi do nos úl ti mos 10 anos? Os da dos cons tam do re-
la tó rio do Unicef Si tu a ção Mun di al da Infân cia 2000.

Des sas 100 cri an ças, 55 te ri am nas ci -
do na Ásia, sen do 19 na Índia e 18 na Chi-
na. Oito te ri am nas ci do na Amé ri ca La ti na e
Ca ri be, sete no Ori en te Mé dio e Nor te da
Áfri ca, 16 nos pa í ses afri ca nos ao sul do Sa-
a ra, seis na ECO/CEI e Esta dos Bál ti cos e

oito em pa í ses in dus tri a li za dos. Trin ta e três
des sas cri an ças não te ri am sido se quer re-
gis tra das no mo men to do nas ci men to: como
re sul ta do, ofi ci al men te elas não exis ti ri am
nem pos su i ri am na ci o na li da de re co nhe ci da.
Sem um do cu men to ofi ci al pro van do ida de e
iden ti da de, mu i tos não te ri am qual quer
aces so a sis te ma de sa ú de ou es co la.

Cer ca de 32 cri an ças me no res de 5
anos so fre ri am de des nu tri ção e 27 não te ri -
am sido va ci na das con tra qua is quer do en -
ças. Nove mor re ri am an tes dos 5 anos. Das
91 cri an ças re ma nes cen tes, 18 não fre qüen -
ta ri am a es co la; des sas, 11 se ri am me ni nas.
De zo i to não te ri am aces so à água por tá vel e
39 vi ve ri am sem sa ne a men to bá si co.“ 

Ve jam por que dis se an te ri or men te que mu i tos
de nós nos frus tra mos ao es pe rar mais do que
acon te ceu nes ses úl ti mos 10 ou 11 anos. A di fe ren -
ça en tre as ex pe riên ci as de vida e con di ções de so-
bre vi vên cia des se gru po de 100 cri an ças, com pa ra -
do com um gru po de cri an ças que es ta vam com 11
anos em 1990 não é tão gran de quan do es pe ra va a
co mu ni da de in ter na ci o nal, ao se re u nir na Cú pu la e
fir mar tan tas me tas am bi ci o sas!

Não  que ro di zer com isso que o tra ba lho da
Cú pu la fra cas sou. Ou que foi em vão. Mu i ta co i sa me-
lho rou, como re la tei em pas sa gem an te ri or. O que se
deve apro ve i tar des se ba lan ço é que os es for ços em
prol do bem-es tar das cri an ças não po dem ser aban-
do na dos. Se quer ar re fe ci dos. Há mu i to por fa zer.

É por isso que, se cun dan do o cha ma men to do
UNICEF às li de ran ças do mun do todo, faço aqui mi-
nha mo des ta, po rém fir me e sin ce ra con cla ma ção
aos lí de res de meu País e a to dos os que pu de rem
das mi nhas pa la vras to mar co nhe ci men to. A in fân cia
ain da está no cen tro da pa u ta mun di al. Ain da está no
cen tro da pa u ta na ci o nal. Ain da deve cons tar da
agen da dos mais gra ves as sun tos de nos so País.

É ba nal e cor ri que i ra, mas vale a pena re pe tir a
idéia mais uma vez, dada sua for ça de ver da de. So-
mos res pon sá ve is pela ge ra ção que vai nos su ce der
ama nhã. Se não cu i dar mos da in fân cia hoje, a his tó -
ria nos co bra rá mais adi an te o que de i xa mos de fa zer
ago ra. Aliás, não pre ci sa re mos es pe rar que a in qui si -
ção nos ve nha dos li vros de his tó ria. Nos sos fi lhos e
ne tos mes mos se rão os pri me i ros a nos in qui rir acer-
ca de nos sa omis são ou de nos sa co ni vên cia com a
si tu a ção in jus ta das cri an ças de hoje!

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do a to dos. 
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O SR ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta opor tu ni da de,
que ro te cer al guns co men tá ri os so bre a vi si ta ao Bra-
sil do Sr. Jean Zi e gler, re la tor-es pe ci al da Co mis são
de Di re i tos Hu ma nos das Na ções Uni das para o Di re i -
to à Ali men ta ção.

A im pren sa deu gran de des ta que às ob ser va -
ções do en vi a do es pe ci al da ONU que se pro nun ci ou
so bre as de su ma nas con di ções so ci a is em que vive
sig ni fi ca ti va par ce la da po pu la ção bra si le i ra.

Idên ti co des ta que tam bém foi dado às re a ções
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e de sua
equi pe, que re fu ta ram as opi niões emi ti das pelo Sr.
Zi e gler, que, vale res sal tar, é pro fes sor de so ci o lo gia
na Sor bon ne.

É de es tra nhar, Sr. Pre si den te, a re a ção apa ren -
te men te in dig na da do Pre si den te e seus au xi li a res,
pois as in for ma ções tra zi das pelo re pre sen tan te da
ONU não são pro pri a men te no vi da des. A ma i o ria de-
las foi ex tra í da de do cu men tos ofi ci a is, ela bo ra dos
por ór gãos do pró prio Go ver no.

Tudo in di ca que a ori gem da in dig na ção go ver -
na men tal fica por con ta do au tor dos co men tá ri os e
não dos ver go nho sos in di ca do res so ci a is. Des sa vez,
o Go ver no pa re ce ter sen ti do o gol pe. Afi nal de con-
tas, a crí ti ca ob je ti va e con tun den te foi pro fe ri da por
re pre sen tan te de res pe i ta do or ga nis mo in ter na ci o nal
como a ONU.

Não é no vi da de para nin guém o fato de que 25
mi lhões de bra si le i ros vi vem em con di ções de ab so lu -
ta mi sé ria, pas san do fome e toda sor te de ne ces si da -
des. Esse qua dro mos tra-se ain da mais ter rí vel, quan-
do nos lem bra mos que esse con tin gen te po pu la ci o nal 
vive em um País que pro du ziu, no ano pas sa do, a sa-
fra re cor de de 100 mi lhões de to ne la das de grãos.
Como ex pli car para nos sa gen te e para a co mu ni da de 
in ter na ci o nal que um dos ”ce le i ros do mun do“ pos sui
um exér ci to de fa min tos. 

Em es pe ci al, um co men tá rio do Pro fes sor su í ço
ca u sou mu i to mal-es tar aos in ter lo cu to res do Go ver -
no bra si le i ro. Pa la vras do Sr. Zi e gler: “um País como o
Bra sil, com ri que za cul tu ral, eco no mia ex tre ma men te
avan ça da e onde a de mo cra cia exis te, mor rer de
fome é um ato de vi o lên cia”. 

Fiel a seu dis cur so, o re pre sen tan te da ONU in-
for mou que, em seu re la tó rio, irá re co men dar a cri a -
ção de uma co mis são de con tro le de di re i tos hu ma -
nos, fo ca li za da na ali men ta ção. Dis se que a vi o la ção
dos di re i tos hu ma nos deve ser con si de ra da cri me fe-
de ral, para que “mas sa cres” como o de Eldo ra do de
Ca ra jás – onde fo ram ce i fa das as vi das de qua se vin-

te tra ba lha do res ru ra is – não fi quem im pu nes. Além
dis so, ma ni fes tou opi nião de que os sem-ter ra acam-
pa dos de vam re ce ber tí tu los de pro pri e da des, e que
seja fe i ta a re for ma agrá ria, com a ela bo ra ção de uma
lei que li mi te a con cen tra ção da pro pri e da de da ter ra
nas mãos de pou cos. Impor tan te des ta car que o pro-
fes sor Zi e gler foi en fá ti co ao re co men dar a im ple men -
ta ção de uma po lí ti ca de ren da mí ni ma para ga ran tir o
bem-es tar do tra ba lha dor e de sua fa mí lia. 

O re pre sen tan te da ONU tam bém se ocu pou do
tema vi o lên cia. To man do por base o re la tó rio do SUS
(Sis te ma Úni co de Sa ú de), que con ta bi li zou 135 mil
mor tes vi o len tas por ano no País, e o re la tó rio di vul -
ga do pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, que re ve lou a ocor-
rên cia  de  mais de 40 mil  as sas si na tos  por ano, o
Sr. Zi e gler afir mou que há uma guer ra so ci al no Bra sil. 
E dis se mais ”Para a ONU, 15 mil mor tos por ano são
in di ca dor de guer ra". 

Sr. Pre si den te, o as som bro so nú me ro de as sas -
si na tos e de mor tes vi o len tas no País não é no vi da de.
Está fun ci o nan do nes ta Casa, em ca rá ter de ur gên -
cia, uma Co mis são Espe ci al para abor dar a ques tão
da vi o lên cia pú bli ca, que é gra vís si ma, es pe ci al men te 
nas gran des ci da des. To dos sa be mos que a vi o lên cia
tem suas ra í zes mais pro fun das na mi sé ria. Se gun do
pes qui sas de opi nião, a vi o lên cia é con si de ra da o
prin ci pal pro ble ma do País pela po pu la ção bra si le i ra.
Por isso, são in con ce bí ve is as re a ções de mem bros
do Go ver no que clas si fi cou o re la tor da ONU como
”lou co“ ou ”de se qui li bra do“. De se qui li bra do é quem
dis tor ce a re a li da de. E a re a li da de mos tra como es tão
acu a das as pes so as nas gran des ci da des, si ti a das
pelo cri me or ga ni za do.

De fato, as pa la vras pro fe ri das pelo re pre sen -
tan te da ONU, que vi si tou gro tões do Pais por 18 dias,
fo ram du ras. Du ras, po rém ver da de i ras. Não é mo ti vo
de or gu lho, falo como bra si le i ro, ver o Bra sil com pa ra -
do às mais po bres na ções da Áfri ca. É ver go nho so
ou vir que ”no Bra sil a fome é um ge no cí dio, não uma
fa ta li da de, por que a res pon sa bi li da de é de or dem so-
ci al e não da na tu re za“.

Ape sar dis so, Sras e Srs. Se na do res, te mos que
ad mi tir: está é a pura re a li da de. Em vez de re ba ter as
crí ti cas e ten tar des qua li fi car aque le que aqui es te ve
em mis são ofi ci al, o Go ver no de ve ria agir. Ti rar do pa-
pel, por exem plo, o Pla no de Se gu ran ça Pú bli ca, cri a -
do há cer ca de dois anos, e que até ago ra não foi con-
ve ni en te men te pos to em prá ti ca.

Em vez de ace i tar as im po si ções do FMI, de pro-
mo ver um su pe rá vit ab sur do nas con tas pú bli cas para
pa gar ju ros ex tor si vos a ban que i ros in ter na ci o na is, o
Go ver no de ve ria fa zer in ves ti men tos ma ci ços em po-
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lí ti cas so ci a is con ti nu a das, em sa ne a men to, em sa ú -
de e não en ga nar o povo com pro gra mas ele i to re i ros,
vi san do ma qui ar a re a li da de.

O que o Re pre sen tan te da ONU dis se não é di-
fe ren te da qui lo que te mos dito e re pe ti do por vá ri as
ve zes. Não é di fe ren te do que têm dito inú me ras en ti -
da des que es tão ver da de i ra men te pre o cu pa das com
os pro ble mas do País, como a CNBB, o MST, en tre
vá ri as ou tras que já fo ram ta xa das de re tró gra das, ju-
rás si cas e ”ne o bo bas“, para usar ex pres sões do vo-
ca bu lá rio co mum do Pre si den te da Re pú bli ca, quan-
do quer fu gir ao de ba te.

O Bra sil pre ci sa de um go ver no sé rio, cons ci en -
te dos pro ble mas in ter nos e com co ra gem para en-
fren tá-los. O povo bra si le i ro pre ci sa es tar aten to para
os de ba tes que ocor re rão ao lon go des te ano, em tor-
no das ele i ções. É pre ci so pres tar mu i ta aten ção aos
pro gra mas de go ver no, que se rão apre sen ta dos pe-
los vá ri os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca e
tam bém aos Go ver nos dos Esta dos, pois, a opor tu ni -
da de de mu dar mos para me lhor, pas sa pe las ele i -
ções de ou tu bro. E, quem sabe, a par tir do pró xi mo
ano, como o País nas mãos de um go ver no sé rio vol-
ta do para os nos sos pro ble mas in ter nos, não te nha -
mos de ou vir, en ver go nha dos, crí ti cas so bre nos sos
in di ca do res so ci a is, pro fe ri das pela ONU e pela co-
mu ni da de in ter na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer.
O  SR.  CARLOS  BEZERRA  (PMDB – MT) –

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, com base nas
pes qui sas do Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta-
tís ti ca, o es pe ci a lis ta do IPEA, Luiz Par re i ras, mos tra
que o re cuo da taxa de ati vi da de mé dia na dé ca da
pas sa da foi pres si o na do pe los mais jo vens. Entre os
in di ví du os de 15 a 17 anos, ela des pen cou de 35,8%,
em 1991, para 19,4%, em 2000 – uma que da de 16
pon tos per cen tu a is! Na fa i xa etá ria de 18 a 24 anos, o
re cuo foi me nor, de 5 pon tos per cen tu a is. A par tir des-
sa fa i xa de ida de, a taxa co me ça a su bir e só vol ta a
cair quan do se che ga ao gru po das pes so as com
mais de 60 anos.

Isso sig ni fi ca que nos so jo vem está en fren tan do
mais en tra ves e di fi cul da des para in gres sar no mer-
ca do de tra ba lho. O País pa re ce não es tar pre pa ra do
para dar con ta dos jo vens que pas sam a ter ma tu ri da -
de para tra ba lhar. Essa é a face per ver sa da re a li da de 
que es ses nú me ros nos per mi tem ver.

Exis te uma face po si ti va, con tu do, que pode ex-
pli car, ao me nos par ci al men te, a re tra ção de tal fa i xa
etá ria no gru po da po pu la ção em ati vi da de. Os bra si -
le i ros mais jo vens es tão adi an do a en tra da no mer ca -

do de tra ba lho para es tu dar. Re pa re mos que, de 1991
a 1999, a co ber tu ra do en si no mé dio su biu de 66%
para 84% na po pu la ção de 15 a 17 anos.

Se ob ser var mos o grá fi co da ati vi da de mé dia no
pe río do de 1991 a 2000, va mos ve ri fi car que a evo lu -
ção das ta xas vem ca in do, ao lon go da dé ca da, do pa-
ta mar de 61% para pou co mais de 58%. E pior: até ju-
lho de 2001, o ín di ce ca í ra mais um pou co e já es ta va
por vol ta de 56%.

Esses nú me ros fo ram ob ti dos pela Pes qui sa
Men sal de Empre go do IBGE. A taxa é cal cu la da di vi -
din do-se a Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati va (PEA)
pela Po pu la ção em Ida de Ati va (PIA). Inte gra a PEA a
po pu la ção ocu pa da, além da que les que pro cu ra ram
em pre go na se ma na an te ri or à pes qui sa, clas si fi ca -
dos como de sem pre ga dos. A PIA é com pos ta por to-
dos os bra si le i ros com mais de quin ze anos.

O que está ocor ren do, por tan to, no Bra sil? É
cada vez me nor a pro por ção de pes so as que tra ba -
lham em re la ção ao to tal da po pu la ção bra si le i ra em
ida de ati va. O nú me ro de pes so as que in te gram a for-
ça de tra ba lho está cres cen do me nos do que o con tin -
gen te com ma tu ri da de para in gres sar no mer ca do. 

Se nos so jo vem está tar dan do mais a in gres sar
no mer ca do de tra ba lho por que está se de mo ran do
mais na es co la, ocu pan do-se pre fe ren ci al men te com
sua qua li fi ca ção pro fis si o nal, am pli an do seus co nhe -
ci men tos, aper fe i ço an do sua for ma ção, en tão nos sa
pre o cu pa ção deve mu dar de foco. Todo país, nes se
alu ci na do mun do da com pe ti ção glo ba li zan te, quer –
e pre ci sa! – ter um con tin gen te de tra ba lha do res que
igua le sua qua li fi ca ção pro fis si o nal à dos de ma is pa í -
ses con cor ren tes no mer ca do. Nos so País está, nes-
se pon to, mu i to atrás. O tra ba lha dor bra si le i ro, com
seus par cos 4 ou 5 anos de es co la ri da de, em mé dia,
não co lo ca o País em con di ções van ta jo sas de com-
pe ti ção em ce ná rio al gum do mun do. Tal qua dro pre-
ci sa ser mu da do, e ra pi da men te!

Mas, se nos so jo vem com ple ta sua es co la ri da -
de obri ga tó ria, se gue para o en si no mé dio ou pro fis si -
o na li zan te, qua li fi ca-se para o tra ba lho, e não ob tém
em pre go, aí já é de ma is! Isso não pode acon te cer e
nem po de mos to le rar que acon te ça. 

Os jo vens, no Bra sil, não po dem fi car à mer cê
dos tra di ci o na is se to res de ofer ta de ocu pa ção, com-
pe tin do de si gual men te com pro fis si o na is que con tam
anos de ex pe riên cia no tra ba lho. Daí en tram numa
roda viva na qual se apri si o nam e da qual não en xer -
gam a sa í da. Não são con tra ta dos por que não têm ex-
pe riên cia. Não têm ex pe riên cia por que nun ca ti ve ram
a chan ce de se rem con tra ta dos. 
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Nos sos jo vens ne ces si tam de apo io ofi ci al para
sair des se cír cu lo vi ci o so! Eles ne ces si tam de po lí ti -
cas pú bli cas que in cen ti vem e pro mo vam seu in gres -
so no mer ca do de tra ba lho, que lhes fa vo re çam a pri-
me i ra con tra ta ção, que os fa çam che gar ao tão so-
nha do pri me i ro em pre go!

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do a to dos! 
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o dia 21 de
mar ço é um dia para ava li ar avan ços e pre pa rar
ações. O Dia Inter na ci o nal da Eli mi na ção da Dis cri mi -
na ção Ra ci al ho me na ge ia 69 pes so as ne gras que fo-
ram mor tas em Shar pe vil le na Áfri ca do Sul en quan to
pro tes ta vam pa ci fi ca men te con tra leis dis cri mi na tó ri -
as que as obri ga vam a por tar pas sa por tes den tro de
seu pró prio país e obri ga va o en si no de uma só lín gua 
nas es co las sul-afri ca nas, a da mi no ria bran ca. Um
dia im por tan te prin ci pal men te para os ne gros, por que 
nos lem bra que se um re gi me tão for te e opres sor
quan to o Apart he id pôde ser ven ci do, te mos for ças
para der ru bar a dis cri mi na ção em qual quer lu gar. 

Este é um dia para re a fir mar a hu ma ni da de
como uma só fa mí lia, para ce le brar as mu i tas me di -
das que o mun do to mou para eli mi nar o ódio ra ci al.
Mas tam bém é um dia de re fle xão so bre o que ain da
fal ta com ba ter, e o mu i to que há para fa zer. No Bra sil,
nós ne gros so mos mais po bres, me nos es co la ri za -
dos, mais ex pos tos à vi o lên cia, so mos os que mais
con tra em AIDS, a ma i o ria dos de sem pre ga dos, en-
fim, cam peões em to das as ma ze las que nos so país
tris te men te apre sen ta.

Tam bém so fre mos uma dis cri mi na ção que, de
modo di fu so e re in ci den te, nos des qua li fi ca, es tig ma -
ti za e ri di cu la ri za, nos me i os de co mu ni ca ção e no
com por ta men to co mum do dia-a-dia. So mos ape li da -
dos, xin ga dos, não nos dão em pre gos, nos pa gam
me nos. Ape sar de leis que qua li fi cam a dis cri mi na ção
e o ra cis mo como cri me, qua se não há con de na ções,
e por quê? Qu an do em 31 de ja ne i ro o go ver na dor do
Dis tri to Fe de ral Jo a quim Ro riz in ci tou a po pu la ção a
va i ar o apo sen ta do Ma ri nal do Nas ci men to, o cha mou
de ”cri ou lo pe tis ta“ e nada acon te ceu. O go ver na dor
des cul pou-se, di zen do que es ta va usan do a lin gua -
gem do povo.

Quem co nhe ce o des res pe i to do go ver na dor por
meu par ti do em Bra sí lia, não pode acre di tar que ele
es ta va di zen do cri ou lo ape nas para cons ta tar que Ma-
ri nal do era ne gro, era uma ten ta ti va de des qua li fi cá-lo
por que ele es ta va pro tes tan do con tra o go ver no. Mes-
mo com leis que ten tam co i bir o ra cis mo, ve mos ve xa -

mes como esse de um go ver na dor que, não sa ben do
res pon der a crí ti cas, dis cri mi na seus opo si to res. 

So men te ago ra o país está dis cu tin do uma re-
ser va de va gas para ne gros em uni ver si da des, gran-
des con tra ta ções, con cur sos pú bli cos e ele i ções.
Como for ma de cor ri gir as dis tor ções exis ten tes, po-
de mos se pa rar co tas ra ci a is, que pro por ci o nam ma i or 
par ti ci pa ção dos ne gros em to dos os as pec tos da
vida bra si le i ra. Mas bas tam es sas me di das? Por en-
quan to o de ba te está li mi ta do às uni ver si da des que
co me çam por si mes mas a dis cus são den tro de seus
co le gi a dos. Embo ra o Se na do te nha um pro je to pron-
to para vo ta ção que es ta be le ce co tas para afro-des-
cen den tes. 

Nes ta Casa, tra mi ta tam bém um pro je to de mi-
nha au to ria que es ta be le ce um fun do cons ti tu ci o nal
para a pro mo ção da ci da da nia dos afro-des cen den -
tes, que deve im ple men tar ações afir ma ti vas ten tan -
do cor ri gir as dis tor ções. Para que em vez de co tas,
por exem plo, nos sos jo vens ne gros pos sam con cor rer 
em igual da de de con di ções por va gas em uni ver si da -
des pú bli cas.

Va mos ob ser var ape nas um dos da dos do úl ti -
mo re la tó rio so bre a ques tão ra ci al do IPEA: dos 23
mi lhões de bra si le i ros que vi vem em ex tre ma po bre -
za, 70% são ne gros. São 16 mi lhões de ne gros na si-
tu a ção que se de fi ne como in di gên cia ou mi sé ria, que
não con se guem se quer seu sus ten to diá rio, so bre vi -
ven do de ma ne i ra pri mi ti va e pre cá ria. Dos 10% mais
ri cos, por ou tro lado, os ne gros são ape nas 15%. Fa-
lar so bre a eli mi na ção da dis cri mi na ção ra ci al no Bra-
sil, Se nho res Se na do res, é fa lar so bre o fim des sas
de si gual da des so ci a is. Ali está a raiz de to das as ma-
ze las que atin gem tan to ne gros quan to bran cos, his-
to ri ca men te mais os ne gros. 

Fa lar so bre dis cri mi na ção ra ci al no Bra sil é fa lar
so bre 300 anos de es cra vi dão ne gra em nos so ter ri tó -
rio. A ori gem da de si gual da de ain da mais de si gual
para os ne gros bra si le i ros é sua con di ção es cra va. E
gos ta ria de cha mar a aten ção dos Se nho res Se na do -
res para um fato li ga do di re ta men te a este pe río do
ver go nho so de nos sa his tó ria. 

Essa se ma na de mos um pas so im por tan te no
res ga te da dí vi da que o país tem com seus ne gros,
apro van do na Co mis são de Assun tos So ci a is des ta
Casa um pro je to que tive a hon ra de re la tar e que re-
gu la men ta os pro ces sos de ti tu la ção de pro pri e da de
das ter ras para os re ma nes cen tes de qui lom bos. Des-
de 1995 este pro je to tra mi ta no Con gres so, en quan to
os des cen den tes de es cra vos con ti nu am des pro te gi -
dos. Sete anos é mu i to tem po para um país que se diz
com pro me ti do com o fim da dis cri mi na ção e do ra cis -
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mo. E en quan to isso, as co mu ni da des re ma nes cen -
tes aguar da vam des pro te gi das.

Na úl ti ma se ma na, veio à tona mais um des res -
pe i to aos di re i tos de des cen den tes de es cra vos. O
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral de nun ci ou a Ma ri nha Bra-
si le i ra que há mais de um ano vem des pe jan do ju di -
ci al men te mo ra do res da Ilha de Ma ram ba ia, uma co-
mu ni da de de pes ca do res ne gros re ma nes cen tes do
co mér cio de es cra vos na re gião. Des de 1971, a Ma-
ri nha pas sou a ad mi nis trar a ilha e a per se guir seus
mo ra do res. Eles não po dem mais cul ti var hor tas de
sub sis tên cia, nem re for mar ou cons tru ir ca sas sem
au to ri za ção.

O Mi nis té rio Pú bli co exi giu que a Fun da ção Pal-
ma res, bra ço go ver na men tal para a ques tão dos qui-
lom bos, ini cie ime di a ta men te a iden ti fi ca ção dos des-
cen den tes de es cra vos e a ti tu la ção das ter ras ocu pa -
das pela co mu ni da de ne gra da ilha. Embo ra a Fun da -
ção já te nha iden ti fi ca do 743 co mu ni da des re ma nes -
cen tes de qui lom bos, a ins ti tu i ção ti tu lou ape nas 29,
so men te duas no es ta do do Rio de Ja ne i ro e, mes mo
com os pa re ce res fa vo rá ve is, Ma ram ba ia está no fi nal 
de uma lis ta ex ten sa e bu ro crá ti ca.

O an tro pó lo go Fá bio Mota, da Uni ver si da de Fe-
de ral Flu mi nen se, es tu dou a re gião e afir ma com con-
vic ção que as fa mí li as re si den tes em Ma ram ba ia são
des cen den tes de es cra vos. Mes ma opi nião do an tro -
pó lo go José Ma u rí cio Arru ti, co or de na dor do pro je to
Egbé – Ter ri tó ri os Ne gros, para quem não res tam dú-
vi das de que a co mu ni da de é re ma nes cen te de qui-
lom bo. Des de 1999, a Fun da ção Pal ma res já ha via
re ce bi do um pe di do de la u do so bre a co mu ni da de re-
si den te em Ma ram ba ia, e mes mo as sim não há se-
quer pre vi são para que o tra ba lho seja con clu í do. 

Mas pior que a mo ro si da de do Go ver no Fe de ral
em ga ran tir os di re i tos des sa co mu ni da de é o pa pel
da Ma ri nha, que além de per se guir os mo ra do res co-
me çou a ex pul sá-los, com o ar gu men to de que a ilha
se ria de pro pri e da de da União. Ora, a União, que in-
clui a Ma ri nha, “re co nhe ce a pro pri e da de de fi ni ti va
aos re ma nes cen te das co mu ni da des dos qui lom bos
que es te jam ocu pan do suas ter ras”, e aqui cito par te
do tex to do Ato das Dis po si ções Transi tó ri as da Cons-
ti tu i ção de 88.

Se não bas tas se a dú vi da le van ta da por mo vi -
men tos po pu la res, duas leis es ta du a is re co nhe cem o
di re i to da co mu ni da de ne gra de Ma ram ba ia so bre
suas ter ras, re co nhe ci dos não como qui lom bo las,
mas como pes ca do res tra di ci o na is pe las leis flu mi -
nen ses. A Ma ri nha ig no rou não ape nas a dig ni da de
des sa co mu ni da de, mas fe riu leis.

Esse fato nos faz lem brar da fi gu ra his tó ri ca do
ne gro João Cân di do, lí der da Re vol ta da Chi ba ta, que
exi giu que a cons ti tu i ção de 1889 fos se cum pri da, e
os cas ti gos cor po ra is fos sem abo li dos das prá ti cas de
Ma ri nha Bra si le i ra. 22 anos de po is da abo li ção da es-
cra vi dão, a Ma ri nha ain da con ser va va o pen sa men to
es cra vo cra ta, que ren do pu nir no tron co a ma i o ria ne-
gra de seus ma ru jos.

Va mos es pe rar que a Ma ri nha te nha se mo der -
ni za do. E que o pro ces so mo vi do pelo Mi nis té rio Pu-
bli co ga ran ta os di re i tos dos qui lom bo las de meu es-
ta do. Mas va mos tam bém ser vi gi lan tes, para ga ran tir
que a cons ti tu i ção se cum pra, para con ce der ver bas
para o pro ces so de ti tu la ção, e co brar ma i or ra pi dez
da Fun da ção Pal ma res nos pro ces sos que já ini ci ou.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aná li se da re-
cen te cri se de ener gia so fri da pelo País apon tou
como prin ci pal mo ti vo o pro ble ma da in su fi ciên cia do
ar ma ze na men to de água nos re ser va tó ri os das hi dre -
lé tri cas bra si le i ras, ao lado da fal ta de im ple men ta ção
das obras pla ne ja das. Se gun do os es tu dos re a li za dos, 
ve ri fi cou-se que a exe cu ção des sas obras te ria pro por -
ci o na do uma eco no mia de 26% da água ar ma ze na da
no Su des te, Cen tro-Oes te e Nor des te do Bra sil. Além
dis so, o atra so nas obras des ti na das à ge ra ção e
trans mis são ina u gu ra das du ran te o pe río do de 1998
a 2001 oca si o nou um des per dí cio de apro xi ma da -
men te 15% na ca pa ci da de atu al de ar ma ze na men to.

Anun cia-se ago ra que a pró xi ma cri se, não mu i -
to dis tan te, será a da água para con su mo hu ma no
nas ci da des, não ape nas no Bra sil, mas no mun do
todo. A po pu la ção mun di al cres ceu ver ti gi no sa men te
e os es to ques de água doce con ti nu a ram os mes mos
e cada vez mais ex plo ra dos, des per di ça dos e agre di -
dos por inú me ros fa to res. 

Ape nas 2,7% da água da Ter ra é doce. Des se
per cen tu al, 75% es tão nas ge le i ras e ca lo tas po la res.
Vi sões mais afo i tas, ou mais re a lis tas, pre vê em, para
2020, guer ras por ca u sa da água. O Bra sil e o Ca na dá 
são os pa í ses mais ri cos de água – o Bra sil so zi nha é
dono de 20% da água po tá vel do Pla ne ta – por tan to,
não será sur pre sa se na vi os es tran ge i ros fo rem vis tos 
abas te cen do-se de água na foz dos nos sos rios.

Já na atu a li da de al guns pa í ses do mun do apre-
sen tam es cas sez hí dri ca alar man te. Assim acon te ce
no Ku wa it, Egi to, Ará bia Sa u di ta, Bar ba dos, Cin ga pu -
ra e Cabo Ver de. Bu run di, Argé lia e Bél gi ca so frem
com seca crô ni ca. Con fli tos de cor ren tes do de se qui lí -
brio en tre de man da e dis po ni bi li da de acon te ce ram e
vem acon te cen do en tre Sí ria e Isra el, por ca u sa da
pou ca água do rio Golã; Sí ria e Tur quia por ca u sa do
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Rio Eu fra tes; Ira que e Tur quia, tam bém por ca u sa do
rio Eu fra tes; Ta i lân dia e Laos, por ca u sa do rio Me-
kong. De sen ten di men tos aflo ram en tre Ma dri e Lis-
boa, que dis pu tam o pre ci o so lí qui do do rio Tejo; Bar-
ce lo na e Ali can te, por ca u sa do rio Ebre. No Bra sil,
não há ne ces si da de de co men tar o pe re ne e do lo ro so 
pro ble ma do semi-ári do nor des ti no.

Ses sen ta por cen to dos se res hu ma nos vi vem
hoje em re giões onde a água é es cas sa e a si tu a ção
ten de rá a pi o rar ao lon go do pre sen te sé cu lo, au men -
tan do essa por cen ta gem. Ana lis tas cal cu lam que
den tro de pou cas dé ca das a água será um bem es tra -
té gi co mais im por tan te do que o pe tró leo hoje.

Por mu i to tem po, pen sou-se que a água se ria
um re cur so in fi ni to, auto-sus ten tá vel, cons tan te men te 
re pos to na ter ra por gra ci o sa en ge nha ria da na tu re za. 
Dois sé cu los de ex plo são po pu la ci o nal ur ba na, in ten -
si va in dus tri a li za ção, des co nhe ci men to e des ca so no
cam po da eco lo gia vem re ve lan do a ilu são des sa
cren ça. Os ma nan ci a is hí dri cos, se não res pe i ta dos,
des vi go ram-se, de gra dam-se e per dem a ca pa ci da de 
de ir ri gar a vida.

Ou tra cons ta ta ção tam bém a me re cer ime di a ta
e mais in ci si va pre o cu pa ção é o des per dí cio de água.
No Bra sil, des per di ça-se água na la vou ra, nas ci da -
des, nos sis te mas de abas te ci men to e nos la res. A
per da no fa tu ra men to das com pa nhi as de sa ne a men -
to de mons tra esse fato de for ma ine xo rá vel. No Bra sil, 
se gun do es tu dos da Se cre ta ria de De sen vol vi men to
Urba no da Pre si dên cia da Re pú bli ca, a di fe ren ça en-
tre a água tra ta da e a co bra da atin ge mon tan tes que
po dem ser qua li fi ca dos como de sa len ta do res: 39,2%.
No Dis tri to Fe de ral, 21,5%. Na Re gião Nor te, 48,9%.
No Nor des te, 46,1%. No Su des te, 37,5%. No Sul,
36%. No Cen tro-Oes te, 35,9%. As ra zões para ta ma -
nho ní vel de ocor rên cia são as mais di ver sas: re des
en ve lhe ci das e che i as de va za men tos, des cu i do na
exe cu ção de li ga ções no vas, li ga ções clan des ti nas,
tor ne i ras pú bli cas sem con ser va ção e li vres para os
mais va ri a dos e des com pro mis sa dos usos.

De acor do com o Cen so de 2000 do Insti tu to
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE – 34 mi lhões e
900 mil de do mi cí li os bra si le i ros dis põem de água
en ca na da, o que cor res pon de a 78% do to tal dos
do mi cí li os exis ten tes. Como es ten der o aten di men -
to a to dos – uma ne ces si da de pri má ria para o
bem-es tar e a sa ú de? A ques tão não diz res pe i to
ape nas ao mon tan te dos re cur sos fi nan ce i ros ne-
ces sá ri os, mas, so bre tu do, à pró pria dis po ni bi li da -
de de água na na tu re za e ao pro ble ma das per das
da que está dis po ní vel e tra ta da.

Em bre ve, não res ta dú vi da, o País de ve rá co-
me çar a uti li za ção dos ma nan ci a is sub ter râ ne os para
aten der às suas ne ces si da des. Se gun do es ti ma ti vas,
há no sub so lo bra si le i ro apro xi ma da men te 192 mil
qui lô me tros cú bi cos de água. É uma ri que za fan tás ti -
ca, no en tan to, é pri o ri tá rio um es for ço de mo der ni za -
ção da in fra-es tru tu ra de abas te ci men to e de edu ca -
ção pú bli ca para o usu fru to e re no va ção do pre ci o so
lí qui do exis ten te na su per fí cie.

A im pren sa bra si le i ra tem no ti ci a do com ben fa -
ze jo âni mo a ini ci a ti va de co bran ça da água re ti ra da
do rio Pa ra í ba do Sul que cor ta uma das re giões mais
den sa men te po vo a das do País. Tam bém cre io que o
co brar é um bom ins tru men to para re e du car es tru tu -
ras pro du ti vas e po pu la ção para o uso com ra ci o na li -
da de da água. É pre ci so agir ime di a ta men te, abran-
gen do in clu si ve os vá ri os as pec tos en vol vi dos no pro-
ble ma, para evi tar o co lap so pre vi sí vel. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, não ouso
di zer que o si nal ver me lho já está ace so. As pers pec ti -
vas, no en tan to, cor res pon dem a um pis ca-pis ca
ama re lo, exi gin do re fle xão e ações pre ven ti vas. Do
con trá rio, não é ab sur do an te ver, após a ”lei do apa-
gão“ im plan ta da para pou par ener gia elé tri ca, uma
”lei seca“ para res trin gir o con su mo da água po tá vel. 

For ma li zo meus vo tos de su ces so à Agên cia
Na ci o nal de Águas – ANA que aca ba de com ple tar
um ano de exis tên cia. O Bra sil mu i to es pe ra dos res-
pon sá ve is pela exe cu ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Re-
cur sos Hí dri cos.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre-
si dên cia re ce beu dos Srs. Se na do res Ju vên cio da
Fon se ca e Re nan Ca lhe i ros os Re que ri men tos nºs
67 e 68, de 2002-M, so li ci tan do au to ri za ção para,
aten den do a con vi te des ta Pre si dên cia, par ti ci par,
em mis são ofi ci al, de en con tros na Re pú bli ca The ca 
e na Fran ça, com au to ri da des do Exe cu ti vo e do Le-
gis la ti vo da que les Pa í ses, no pe río do de 22 a 31 de
mar ço. 

Em vo ta ção os re que ri men tos.
As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va dos.

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 a re a -
li zar-se ama nhã, dia 22 do cor ren te, às 9 ho ras, a
se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 2
mi nu tos.)

(OS. 11934/02)

–––––––––––––––

ATA DA 23ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA,  REALIZADA

EM 19 DE MARÇO DE 2002

(Pu bli ca da no Diá rio do  Se na do Fe de ral
de 20 de mar ço de 2002)

RETIFICAÇÕES

No Su má rio da Ata, item 1.2.9 – Co mu ni ca ções
da Pre si dên cia, à pá gi na nº 02422, 1ª co lu na,

Onde se lê:
Tér mi no de pra zo, on tem, com apre sen ta ção

das Emen das nºs 1 e 2, de Ple ná rio, ao Pro je to de Re-
so lu ção nº 5, de 2002,

Leia-se:
Tér mi no de pra zo, on tem, com apre sen ta ção da

Emen da nº 1, de Ple ná rio, ao Pro je to de Re so lu ção nº
5, de 2002,...

À pá gi na nº 02452, 2ª co lu na, na Co mu ni ca ção
da Pre si dên cia re fe ren te ao tér mi no de pra zo para re-
ce bi men to de emen das ao Pro je to de Re so lu ção nº 5,
de 2002,

Onde se lê:

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) -...O Pro-
je to de Re so lu ção nº 5, de 2002, re ce beu duas
emen das, e re tor na à Co mis são de Assun tos Eco-
nô mi cos para exa me.

Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) -...O Pro-
je to de Re so lu ção nº 5, de 2002, re ce beu uma
emen da, e re tor na à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos para exa me
....................................................................................

Às pá gi nas nºs 02453 a 02461, ex clua-se, por
pu bli ca ção in de vi da, a Emen da nº 1-PLEN ofe re ci da
ao Pro je to de Re so lu ção nº 5, de 2002 (apre sen ta do

pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con-
clu são de seu Pa re cer nº 110, de 2002), que au to ri za
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der ga ran tia
à ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo
Ban co do Nor des te do Bra sil S.A, no va lor equi va len te 
a até du zen tos e qua ren ta mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co dos Esta-
dos Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to – BID, des ti na do ao fi nan ci a -
men to par ci al do Pro gra ma de De sen vol vi men to do
Tu ris mo no Nor des te – PRODETUR/NE II
....................................................................................

A pá gi na nº 02462, 1ª co lu na, na pu bli ca ção de
emen da de Ple ná rio ofe re ci da ao Pro je to de Re so lu -
ção nº 5, de 2002,

Onde se lê:

EMENDA Nº 2-PLEN

Acres cen te-se o art. 4º ao Pro je to de Re so lu ção
nº 5, de 2002, re nu me ran do-se o ar ti go pos te ri or.

”Art. 4º Dos re cur sos alo ca dos no Pro de tur/NE
II, em face des ta au to ri za ção, pelo me nos 50% (cin-
qüen ta por cen to) de ve rão ser dis tri bu í dos igua li ta ri a -
men te en tre to dos os es ta dos que in te gram o Pla no
do De sen vol vi men to do Nor des te, con for me art. 2º da
Me di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de 24 de agos to de
2001.“

Leia-se:

EMENDA Nº 1-PLEN

Acres cen te-se o art. 4º ao Pro je to de Re so lu ção
nº 5, de 2002, re nu me ran do-se o ar ti go pos te ri or.

”Art. 4º Dos re cur sos alo ca dos no Pro de tur/NE
II, em face des ta au to ri za ção, pelo me nos 50% (cin-
qüen ta por cen to) de ve rão ser dis tri bu í dos igua li ta ri a -
men te en tre to dos os es ta dos que in te gram o Pla no
do De sen vol vi men to do Nor des te, con for me art. 2º da
Me di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de 24 de agos to de
2001.”

PARECER Nº 1 DE 2002 — CN

Da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, so bre o
Pro je to de Lei nº 1, de 2002-CN, que
“Abre ao Orça men to Fis cal da União cré-
di to su ple men tar no va lor de
R$26.000.000,00, em fa vor da Jus ti ça Ele-
i to ral para re for ço de do ta ção cons tan te
do or ça men to vi gen te”.

Re la tor: De pu ta do João Co ser
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