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cIona. A Mesa para decisão Seno Geraldo Cândido . 

Requerimento n° 145, de 2002, solicitando voto 
de congratulações ao Instituto Tancredo Neves do PFL 
na pessoa de seu Presidente, Deputado Vilm~r Roch~ 
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Ata da 34ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 4 de abril 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, Anto nio Car los Va la da res,

Mo za ril do Ca val can ti, Lú dio Co e lho, Mo re i ra Men des

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 – Antonio Car los Va la da res –
Ari Stad ler – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Be ní cio
Sam pa io – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car-
los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner –
Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – 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 – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ger son 
Ca ma ta – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re-
zen de – Jef fer son Pe res – José Agri pi no – José Edu ar -
do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge – José Ser ra –
Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Lind berg
Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio –
Luiz Pon tes – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va –
Mar lu ce Pin to – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val -
can ti – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – 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 nal do Cu nha
Lima – Sér gio Ma cha do – 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 61 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 re i -
ra Men des, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS

RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 8, DE 2002

(Nº 4.493/2001, na Casa de ori gem)

Esta be le ce a No ti fi ca ção Com pul só -
ria da Vi o lên cia Con tra a Mu lher, em todo
o ter ri tó rio na ci o nal, aten di das em Ser vi -
ços de Sa ú de pú bli cos ou pri va dos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Cons ti tui ob je to de No ti fi ca ção Com pul -

só ria, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, a Vi o lên cia Con tra 
a Mu lher aten di da em ser vi ços de sa ú de pú bli cos ou
pri va dos.

§ 1º Para os efe i tos des ta lei deve-se en ten der
por Vi o lên cia Con tra a Mu lher qual quer ação ou con-
du ta, ba se a da no gê ne ro, que ca u se mor te, dano ou
so fri men to fí si co, se xu al ou psi co ló gi co à mu lher, tan-
to no âm bi to pú bli co como no pri va do.

§ 2º Enten der-se-á que Vi o lên cia Con tra a Mu-
lher in clui vi o lên cia fí si ca, se xu al e psi co ló gi ca e que:

1 – te nha ocor ri do den tro da fa mí lia ou uni da de
do més ti ca ou em qual quer ou tra re la ção in ter pes so al, 
em que o agres sor con vi va ou haja con vi vi do no mes-
mo do mi cí lio que a mu lher e que com pre en de, en tre
ou tros, es tu pro, vi o la ção, maus tra tos e abu so se xu al;

II – te nha ocor ri do na co mu ni da de e seja per pe -
tra da por qual quer pes soa e que com pre en de, en tre
ou tros, vi o la ção, abu so se xu al, tor tu ra, maus tra tos de
pes so as, trá fi co de mu lhe res, pros ti tu i ção for ça da,
se qües tro e as sé dio se xu al no lu gar de tra ba lho, bem
como em ins ti tu i ções edu ca ci o na is, es ta be le ci men -
tos de sa ú de ou qual quer ou tro lu gar; e

III – seja per pe tra da ou to le ra da pelo Esta do ou
seus agen tes, onde quer que ocor ra.

§ 3º Para efe i to da de fi ni ção se rão ob ser va dos
tam bém as Con ven ções e Acor dos Inter na ci o na is as-
si na dos pelo Bra sil, que dis po nham so bre pre ven ção,
pu ni ção e er ra di ca ção da Vi o lên cia Con tra a Mu lher.

Art. 2º A au to ri da de sa ni tá ria pro por ci o na rá as
fa ci li da des ao pro ces so de no ti fi ca ção com pul só ria,
para o fiel cum pri men to des ta lei.

Art. 3º A no ti fi ca ção com pul só ria dos ca sos de
vi o lên cia de que tra ta esta lei tem ca rá ter si gi lo so,
obri gan do nes se sen ti do as au to ri da des sa ni tá ri as
que a te nham re ce bi do.

Pa rá gra fo úni co. A iden ti fi ca ção da ví ti ma de vi o -
lên cia re fe ri das nes te ar ti go, fora do âm bi to dos ser vi -
ços de sa ú de, so men te po de rá efe ti var-se, em ca rá ter 
ex cep ci o nal, em caso de ris co à co mu ni da de ou à ví ti -
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ma, a ju í zo da au to ri da de sa ni tá ria e com co nhe ci -
men to pré vio da ví ti ma ou do seu res pon sá vel.

Art. 4º As pes so as fí si cas e as en ti da des, pú bli -
cas ou pri va das, abran gi das fi cam su je i tas às obri ga -
ções pre vis tas nes ta lei.

Art. 5º A inob ser vân cia das obri ga ções es ta be -
le ci das na pre sen te lei cons ti tui in fra ção da le gis la ção 
re fe ren te à sa ú de pú bli ca, sem pre ju í zo das san ções
pe na is ca bí ve is.

Art. 6º Apli ca-se, no que cou ber, à no ti fi ca ção com-
pul só ria pre vis ta nes ta lei o dis pos to na Lei nº 6.259, de
ou tu bro de 1975.

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo, por ini ci a ti va do Mi-
nis té rio da Sa ú de, ex pe di rá a re gu la men ta ção des-
ta lei.

Art. 8º Esta lei en tra rá em vi gor em cen to e vin te
dias, após a sua pu bli ca ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975

Dis põe so bre a or ga ni za ção das
ações de Vi gi lân cia Epi de mi o ló gi ca, so-
bre o Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ções, 
es ta be le ce nor mas re la ti vas à no ti fi ca ção 
com pul só ria de do en ças, e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

(Às 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.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 9, DE 2002

(Nº 6.059/2002, na Casa de Ori gem)

Acres cen ta alí nea ao in ci so I do
art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de
1995, que dis põe so bre o Ser vi ço de TV a

Cabo, para in clu ir ca nal re ser va do ao Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6

de ja ne i ro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se-
guin te dis po si ti vo:

“Art. 23. .................................................
I – .........................................................
..............................................................
h) um ca nal re ser va do ao Su pre mo

Tri bu nal Fe de ral, para a di vul ga ção dos atos
do Po der Ju di ci á rio e dos ser vi ços es sen ci a -
is à Jus ti ça;

....................................................."(NR)
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua

pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 101, de
2002 (nº 214/2002, na ori gem), de 2 do cor ren te, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do § 1º do
in ci so II do art. 6º da Lei nº 9.069, de 1995, en ca mi nha 
a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao se gun do tri mes -
tre de 2002.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, em re gi me de ur gên cia, ten do em vis ta o § 2º do
art. 6º da Lei nº 9.069, de 25 de ju nho de 1995, que pre-
ce i tua: ”O Con gres so Na ci o nal po de rá, com base em
pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se-
na do Fe de ral, re je i tar a pro gra ma ção mo ne tá ria a que
se re fe re o ca put des te ar ti go, me di an te de cre to le gis la -
ti vo, no pra zo de dez dias a con tar do seu re ce bi men to.“

É a se guin te a men sa gem re ce bi da:

MENSAGEM Nº 101, DE 2002
(Nº 214/2002, na ori gem)

Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do § 1º do in ci so II do art. 6º da Lei

nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995, com vis tas ao en ca -

mi nha men to à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
des sa Casa do Con gres so Na ci o nal, en vio a Vos sa
Exce lên cia a Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o 2º tri-
mes tre de 2002.

Bra sí lia, 2 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.
AVISO Nº 164/MF

Bra sí lia, 28 de mar ço de 2002

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Pe dro Pul len Pa ren te
Mi nis tro de Esta do Che fe da
Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca

Se nhor Mi nis tro,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia a ane xa Pro gra -

ma ção Mo ne tá ria para o 2º tri mes tre de 2002, apro va -
da pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal em ses são de
27 de mar ço de 2002, para que seja en vi a da à Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral,
con for me dis pos to no art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de
ju nho de 1995.

Aten ci o sa men te, – Pe dro Sam pa io Ma lan, Mi-
nis tro de Esta do da Fa zen da.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 102, de
2002 (nº 215/2002, na ori gem), de 2 do cor ren te, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha , nos ter-
mos do in ci so II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o
de mons tra ti vo das emis sões do real re fe ren te ao mês
de fe ve re i ro de 2002, as ra zões de las de ter mi nan tes e a
po si ção das re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men-
sa gem nº 90, de 2002, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

É a se guin te a men sa gem re ce bi da:
MENSAGEM Nº 102, DE 2002

(Nº 215/2002, na ori gem)
Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do in ci so II do art. 7º da Lei nº 9.069,

de 29 de ju nho de 1995, en ca mi nho a Vos sa Exce lên -
cia o de mons tra ti vo das emis sões do real cor res pon -
den te ao mês de fe ve re i ro de 2002, as ra zões de las

de ter mi nan tes e a po si ção das re ser vas in ter na ci o na -
is a elas vin cu la das.

Bra sí lia, 2 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.
MF 61 EM EMISSÃO REAL FEV 2002

Bra sí lia, 28 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho à con si de ra ção de Vos sa Exce lên -

cia, de acor do com o que es ta be le ce o in ci so II do
art. 7º da Lei nº 9.069, de 29-6-95, o ane xo de mons -
tra ti vo das emis sões do real re la ti vo ao mês de fe ve re -
i ro de 2002, as ra zões de las de ter mi nan tes e a po si -
ção das re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das,
para que seja o re fe ri do de mons tra ti vo en vi a do tam-
bém aos Exce len tís si mos Se nho res Pre si den tes das
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Res pe i to sa men te, – Pe dro Sam pa io Ma lam,
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu do Pre si den te da Re pú -
bli ca, às se guin tes Men sa gens:

Nº 104, de 2002 (nº 218/2002, na ori gem), de 2
do cor ren te, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos
ter mos do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
so li ci ta seja au to ri za da con tra ta ção de ope ra ção
de cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe-
de ra ti va do Bra sil, no va lor to tal equi va len te a até
US$ 90,000,000.00 (no ven ta mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre o Go-
ver no do Esta do de Per nam bu co e o Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti na da ao fi nan -
ci a men to par ci al do Pro gra ma de Apo io ao De sen vol -
vi men to Sus ten tá vel da Zona da Mata de Per nam bu -
co – Pro ma ta; e

Nº 105, de 2002 (nº 220/2002, na ori gem), de
2 do cor ren te, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca,
nos ter mos do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, so li ci ta seja au to ri za da con tra ta ção de ope ra ção
de cré di to ex ter no, no va lor equi va len te a até US$
68,000,000.00 (ses sen ta e oito mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na -
ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to –
BIRD, des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to 
de Apo io à Implan ta ção e Con so li da ção do Pro gra -
ma de Sa ú de da Fa mí lia no Bra sil. 

As ma té ri as vão à Co mis são de Assun tos Eco-
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do pos si -
ble.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra-
de, por cin co mi nu tos, pela Li de ran ça do pos si ble.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, faço uma co mu ni ca ção im por tan -
te e ex tre ma men te gra ve. Cha mo a aten ção do Go-
ver no Fe de ral, es pe ci al men te do Pre si den te da Re-
pú bli ca do Bra sil, Fer nan do Hen ri que Car do so, que
fi cou cho ca do com um ato ex ces si va men te gra ve no
Esta do do Pará, quan do 19 sem-ter ra, num con fron -
to com a Po lí cia Mi li tar do Esta do, fo ram as sas si na -

dos. Esse fato re per cu tiu na ci o nal men te, ca u san do
im pres são ne ga ti va para o nos so País.

Cre io que es ta mos vi ven do um novo pro ble -
ma no Esta do do Pará. Subo à tri bu na, nes te mo-
men to, para ape lar ao Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, ao seu Mi nis tro Oví dio de Ange lis,
Se cre tá rio Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no,
no sen ti do de que in ter fe ri ram nes sa sé ria ques tão 
em nos so Esta do. 

No ano pas sa do, cer ca de 2.500 fa mí li as de
tra ba lha do res ocu pa ram uma área de ter ra no Mu-
ni cí pio de Ana nin de ua, no Esta do do Pará, às
mar gens da BR–316. Tra ta-se de cer ca de 60 hec-
ta res de ter ra aban do na da, que não pro du zia ab-
so lu ta men te nada, ter ra que se ria pos si vel men te
des ti na da a um pro je to imo bi liá rio, ter ra que es ta -
va sen do usa da para es pe cu la ção, numa área
con si de ra da no bre, à be i ra de uma ro do via. Duas
mil e qui nhen tas fa mí li as de tra ba lha do res – cer ca 
de dez mil pes so as, con si de ran do uma mé dia de
qua tro pes so as por fa mí lia – ali se ins ta la ram e
cons tru í ram suas ca sas com mu i ta di fi cul da de.
Con se gui ram ex pan dir a ener gia, mes mo que de
ma ne i ra ile gal, por meio dos cha ma dos ”ga tos“. O
fato é que es sas pes so as – que não fo ram pou cas
– se es ta be le ce ram. 

Em fe ve re i ro des te ano, a Po lí cia Mi li tar do
Esta do do Pará foi efe ti var uma ação de des pe jo. É
la men tá vel que o Go ver no do Esta do do Pará só se
faça pre sen te em ações como es sas em que a Po lí -
cia des pe ja fa mí li as de tra ba lha do res, em ocu pa -
ções ru ra is ou ur ba nas. O Go ver no não in ter me dia
nada, não aten de à de man da da po pu la ção. O Go-
ver no do Esta do do Pará não se an te ci pa aos fa tos
para aten der à de man da, evi tan do que as ocu pa -
ções ocor ram. Age como se não ti ves se res pon sa bi -
li da de so bre isso. Esse fato tan to acon te ce na área
ru ral como na ur ba na, onde os tra ba lha do res são
co lo ca dos fren te a fren te com pro pri e tá ri os ru ra is ou
do nos de ter re nos ur ba nos. É como se o Go ver no
não exis tis se.

Afi nal de con tas, Sr. Pre si den te, para que exis-
te o Po der Pú bli co no País? Ele exis te para in ter vir
nas ques tões da so ci e da de, é ele i to e no me a do
para en con trar so lu ções que aten dam às ne ces si da -
des da nos sa po pu la ção e não para se omi tir di an te
dos fa tos, não para de i xar que os con fron tos ocor-
ram en tre pro pri e tá ri os e aque les que an se i am por
um pe da ço de ter ra para tra ba lhar ou por um lote
para cons tru ir a sua casa e de i xar de pa gar alu guel.
O Go ver no age ape nas na bri ga en tre os dois, por-
que a ocu pa ção ocor re pela fal ta de aten di men to do
Po der Pú bli co.

Ao mes mo tem po, o pro pri e tá rio se vê to ma do
do seu di re i to de pro pri e da de por que o Go ver no não
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in ter ve io. A ques tão fica res tri ta, por tan to, ao pro pri -
e tá rio e àque le que pre ci sa da ter ra para tra ba lhar.
O Po der Pú bli co, to tal men te omis so nes sa ques tão,
so men te apa re ce quan do é para man dar po lí cia ti rar 
os tra ba lha do res.

A po lí cia foi a Aurá, no Mu ni cí pio de Ana nin de -
ua, no mês de fe ve re i ro. Hou ve um con fron to ter rí -
vel, bri ga de pe dra, pau, tiro, gás la cri mo gê neo. Um
hor ror. A re a ção da po pu la ção foi tão for te que a
po lí cia re cu ou, re ti rou-se, não con se guiu de sa lo jar
2.500 fa mí li as de tra ba lha do res.

Ora, esse con fron to se tor nou as sun to do
Jor nal Na ci o nal, foi di vul ga do em todo o País e
man che te de to dos os jor na is do nos so Esta do,
bem como de jor na is de cir cu la ção na ci o nal. A
Jus ti ça re pen sou o caso, sus pen deu a sen ten ça
por 30 dias e in di cou o De sem bar ga dor Otá vio
Mar ce li no Ma ci el como uma es pé cie de me di a dor
en tre os pro pri e tá ri os e as 2.500 fa mí li as de tra ba -
lha do res que ocu pa ram a área. S. Exª pro cu rou o
Go ver na dor do Esta do do Pará, Almir Ga bri el, com
quem fa lou pes so al men te. O Go ver na dor afir mou
não ter nada a ver com a ques tão e dis se que não
iria in tro me ter-se na his tó ria. O Dr. Otá vio, en tão,
pro cu rou o Pre fe i to de Ana nin de ua, Sr. Ma no el Pi-
o ne i ro, para ver se o Pre fe i to to ma va a fren te de
um pro ces so de ne go ci a ção e de en ten di men to.
Os pro pri e tá ri os ace i ta ri am ser de sa pro pri a dos,
ace i ta ri am até a ne go ci a ção com os ocu pan tes,
des de que o Go ver no do Esta do ava li zas se a ope-
ra ção para ga ran tir o pa ga men to das pres ta ções
do lote. Não hou ve, no en tan to, aten ção nem do
Go ver na dor Almir Ga bri el e nem do Pre fe i to de
Ana nin de ua, Ma no el Pione i ro, e os tra ba lha do res
fo ram aban do na dos. 

O Sr. De sem bar ga dor do Esta do do Pará, Otá-
vio Mar ce li no Ma ci el, na se ma na pas sa da re ti rou-se
do pro ces so de ne go ci a ção, ale gan do que não po-
dia fa zer ab so lu ta men te mais nada pe los tra ba lha -
do res, já que es ta va fora do pro ces so. E ago ra é
man che te dos Jor na is do Pará: ”Po lí cia pode in va dir
Wa u rá a qual quer mo men to“. Essa foi a man che te
do Jor nal O Li be ral, de on tem, quar ta-fe i ra, 3 de
abril de 2002.

Ima gi ne, Sr. Pre si den te, se o Po der Pú bli co
te ria di fi cul da des em ne go ci ar com o pro pri e tá rio
des sa área, em de sa pro pri ar, em pen sar que está
be ne fi ci an do 2.500 fa mí li as de tra ba lha do res que
não têm onde mo rar, que se es tão su je i tan do a
mo rar em ca sas pre cá ri as, sem água, sem es go to, 
com di fi cul da de de ener gia. Onde está o Po der
Pú bli co des se País? Se o Po der Pú bli co não exis te 
no Esta do do Pará, se o Go ver na dor Almir Ga bri el
é omis so, au sen te, in com pe ten te e ir res pon sá vel,
pelo me nos que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so tome as ve zes do Esta do do Pará, man de 

o seu Mi nis tro Oví dio de Ânge lis, da Se cre ta ria de
Urba nis mo, re sol ver o pro ble ma, con ver sar com os
tra ba lha do res, to mar a fren te des se pro ces so, não
de i xar que a Po lí cia en tre em con fron to com os tra-
ba lha do res, evi tar que ocor ra vi o lên cia e mor te mais
uma vez no nos so que ri do Esta do do Pará.

Por tan to, as so mo à tri bu na para re gis trar o
meu ape lo ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car-
do so: Inter ve nha, Pre si den te. Não o faça no Esta-
do, mas cha me o in sen sí vel Go ver na dor do Esta-
do do Pará e con ver se com S. Exª para que as su -
ma a fun ção de Go ver na dor de Esta do, de ho mem 
pú bli co, a fim de que in ter ve nha, ne go cie e so lu ci -
o ne o pro ble ma des sas 2.500 fa mí li as de tra ba lha -
do res. Isso já ocor reu no pas sa do na área co nhe -
ci da por Che Gu e va ra, re gião mu i to se me lhan te à
do Aurá. O Go ver no re lu tou mu i to, mas fi nal men te
aqui es ceu, es te ve pre sen te e me lho rou o lo te a -
men to e, hoje, no Aurá, três mil fa mí li as de tra ba -
lha do res con quis ta ram sua casa, sem pre ci sar de
fi nan ci a men to da Ca i xa Eco nô mi ca ou do se tor
pú bli co. São pes so as que me lho ra ram a qua li da de 
de suas vi das.

É esse o ape lo que faço da tri bu na do Se na -
do, em nome da Li de ran ça do Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro, para lem brar ao Go ver na dor Almir Ga-
bri el que a obri ga ção do Po der Pú bli co é in ter me -
di ar, fa zer-se pre sen te em ques tões des sa gra vi -
da de, e não se omi tir ver go nho sa men te, como se
vem omi tin do até o pre sen te mo men to. Ele será
res pon sá vel pelo que acon te cer no Aurá, no Mu ni -
cí pio de Ana nin de ua, no Esta do do Pará. E o Pre-
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so não po de rá
di zer que não foi aler ta do por este Se na dor que
re pre sen ta o Esta do do Pará e, nes ta Casa, a Li-
de ran ça do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro so bre
essa gra ve di fi cul da de. 

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que trans cre va
nos Ana is do Se na do todo his tó ri co des ses fa tos do
Aurá, bem como a ín te gra da re por ta gem sa í da no
jor nal O Li be ral de on tem.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no)
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Infor ma ções so bre o caso Aurá

– 14 de fe ve re i ro – ten ta ti va de des pe jo de cer ca de duas mil

fa mí li as da chá ca ra Três de Maio, de no mi na da ocu pa ção Car los

Ma rig he la, no ba ir ro do Aurá, em Ana nin de ua. As fa mí li as ti nham

ocu pa do a área des de no vem bro do ano pas sa do. A or dem de re in -

te gra ção foi dada pelo juiz Ra i mun do das Cha gas Fi lho, da 2ª Vara

Pe nal de Ana nin de ua. A área per ten ce a Su e li Abdel nor, da em pre -

sa Éti ca Imo bi liá ria, e mede 81 hec ta res.

– 150 po li ci a is mi li ta res do Co man do de Mis sões Espe ci a is

(CME) fo ram en vi a dos para de so cu par a área. Eles en tram em vi o -

len to con fron to com cer ca de 1,5 mil fa mí li as que es ta vam na área.

Os sem-teto en fren tam a PM com pe dras e paus. A PM ati ra bom-

bas de efe i to mo ral e usa ba las de bor ra cha. Ou vem-se ti ros. A PM

re cua di an te da fú ria dos sem-teto. Pos te ri or men te, to dos (PM e

sem-teto) ne gam ter uti li za do ar mas de fogo con ven ci o na is, mas há

de nún ci as de pes so as fe ri das por ba las de ver da de. Sem-teto mos-

tra ram à im pren sa cáp su las de ba las de fu zil que eles te ri am re co -

lhi do den tro da área de con fli to. Pa u lo Set te Câ ma ra nega o uso de

mu ni ção le tal, mas o co man dan te da PM, co ro nel Ma u ro Ca lan dri -

ni, ad mi te que “ti ros para o alto po dem ter sido dis pa ra dos”.

– No re la tó rio fe i to pelo co man dan te da ope ra ção, ma jor

Car los Edu ar do Bar bo sa, diz que os PMs fo ram re ce bi dos com

hos ti li da de, “o que im pos si bi li tou que uma co mis são pu des se man-

ter qual quer ne go ci a ção”. “A co mis são foi re ce bi da com vi o lên cia

pe los mo ra do res, sen do re cha ça da com pa u la das, pe dra das, co-

que téis mo lo tov e dis pa ros de ar mas ca se i ras”. O sal do da ope ra -

ção, se gun do o re la tó rio, fo ram 79 po li ci a is mi li ta res fe ri dos – um

em es ta do gra ve: o sol da do Eli clei Alves de Sou za, que per deu a vi-

são do olho es quer do; um ca chor ro da PM mor to; rá di os, co le tes,

es cu dos, ca pa ce tes, duas pis to las ca li bre 4.0 e mu ni ção per di dos.

Par te des se ma te ri al foi de vol vi da à po lí cia.

– A im pren sa diz que o sal do de fe ri dos foi de 82 pes so as, sen-

do 54 po li ci a is e 28 sem-teto. Os fe ri dos fo ram aten di dos nos hos pi ta is 

de Be lém e Ana nin de ua. O sem-teto Pe dro Pa u lo San tos, que le vou

um tiro na ca be ça, foi in ter na do em es ta do gra ve. O mo to ris ta de uma

equi pe de te le vi são foi atin gi do por um tiro no bra ço.

– Nos dias sub se qüen tes vá ri as pes so as fo ram pre sas, to das

fora da área de in va são, quan do se di ri gi am ao tra ba lho ou à es co la:

Eli el son Alan Maia Pe re i ra, a au xi li ar de en fer ma gem Ra quel Du ar te

Te i xe i ra, o fla ne li nha Ji val do Ba tis ta da Sil va e um ex-ve re a dor do PT

de Ana nin de ua, João Amo rim de Mi ran da, en tre ou tros.

– 15 de fe ve re i ro _ o go ver na dor Almir Ga bri el de cla ra não

po der re sol ver o pro ble ma da ha bi ta ção no Esta do por que isto exi-

gi ria um in ves ti men to de 100 mi lhões de re a is.

– 15 de fe ve re i ro – o se cre tá rio Espe ci al de De fe sa So ci al e

Exe cu ti vo de Se gu ran ça Pú bli ca, Pa u lo Set te Câ ma ra, de cla ra ao

jor nal O Li be ral que a or dem de des pe jo será cum pri da en quan to

hou ver de ter mi na ção ju di ci al e que não ha ve rá mais ne go ci a ção

com os sem-teto.

Seis in va so res fo ram pre sos: Antô nio Ba tis ta da Sil va, Lou ri -

van San tos do Ro sá rio, Ra i mun da Oli ve i ra dos San tos, San do val

Cor rêa dos San tos, Wal dir Ta va res da Sil va e Fá bio Nas ci men to

dos San tos, Ra i mun da Oli ve i ra dos San tos es ta ria grá vi da de dois

me ses e fe ri da no seio por uma bala de bor ra cha.

– Qu in ze in va so res ti ve ram pri são pre ven ti va de cre ta da.

– 21 sem-teto fo ram in di ci a dos em in qué ri to po li ci al ci vil por

for ma ção de qua dri lha, ten ta ti va de ho mi cí dio, de so be diên cia à or-

dem ju di ci al, re sis tên cia à pri são, de sa ca to à au to ri da de e rou bo. O

in qué ri to de ve rá ser con clu í do em 16 de mar ço.

– 18 de fe ve re i ro – Nota: “O que para mu i tos re pre sen tou

ape nas mais uma ação fra cas sa da da Po lí cia Mi li tar, na ver da de re-

ve lou a gra vi da de da si tu a ção ha bi ta ci o nal no es ta do. Infe liz men te,

so men te fa tos como este con fir mam que é crí ti ca e pro fun da a des-

qua li fi ca ção e o des cre den ci a men to da PM para as ações que en-

vol vem gru pos so ci a is ex clu í dos dos be ne fí ci os so ci a is”. A nota é

as si na da pela Co mis são Pas to ral da Ter ra (CPT), Con fe rên cia dos

Bis pos do Bra sil (CNBB), Cá ri tas, Fó rum de Luta pela Mo ra dia e

Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem-Ter ra (MST), en tre ou-

tros.

– Essas en ti da des se dis se ram in dig na das com o tipo de tra-

ta men to que o es ta do, atra vés de seus re pre sen tan tes no caso, se-

cre tá rio Pa u lo Set te Câ ma ra e o co man dan te ge ral da PM, co ro nel

Ma u ro Ca lan dri ni, deu às 1,5 mil fa mí li as de de sa bri ga dos do Aurá.

Di zem na nota: ”Em en tre vis tas da das à im pren sa lo cal, am bos de i -

xa ram evi den te que con si de ram os sem-teto como va ga bun dos,

mar gi na is, guer ri lhe i ros e for ma do res de ban dos e qua dri lhas, e,

por tan to, tra ta rão os tra ba lha do res como tais".

– 20 de fe ve re i ro – Os seis in va so res pre sos fo ram li be ra dos

por or dem da ju í za da 6ª Vara Pe nal de Ana nin de ua, Mar gui Gas-

par Bit ten court, que le vou em con ta pa re cer fa vo rá vel dado pelo Mi-

nis té rio Pú bli co do Esta do. Não fo ram com pro va das as acu sa ções

de má con du ta e nem que es ta ri am en vol vi dos em qua tro cri mes.

Ra i mun da Oli ve i ra dos San tos es ta va no Cen tro de Re cu pe ra ção

Fe mi ni no (CRF), dois ou tros na De le ga cia do Co que i ro, dois no

pre sí dio de Ma ri tu ba e ou tro na de le ga cia da Cre ma ção. Este úl ti -

mo, pos te ri or men te, em com pa nhia de um agen te pri si o nal, foi

trans fe ri do para o Hos pi tal da Be ne fi cen te Por tu gue sa, para sub-

me ter-se a uma ci rur gia de hér nia.

– 20 de fe ve re i ro – os de pu ta dos fe de ra is Babá (PT) e So-

cor ro Go mes (PCdoB) anun ci am que pe di rão à vice-pre si den te do

Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do, Ma ria de Na za ré Bra bo, que a jus ti ça 

sus pen da a li mi nar do juiz de Ana nin de ua, Ra i mun do das Cha gas

Fi lho, que de ter mi nou a re in te gra ção de pos se e o des pe jo dos

sem-teto que ocu pam a “Car los Ma rig he la”. Os de pu ta dos tam bém

pe di ri am a de sa pro pri a ção da área.

– 20 de fe ve re i ro – O de pu ta do Iva nil do Alves (PPB) se pro-

põe a apre sen tar re que ri men to à Assem bléia Le gis la ti va para que

a Casa peça aber tu ra de in qué ri to à Po lí cia Ci vil para apu rar “o rou-

bo e o dano pro vo ca dos ao pa tri mô nio pú bli co”, du ran te o con fron to 

en tre PMs e mo ra do res da ocu pa ção. Se gun do o par la men tar, in va -

so res des tru í ram es cu dos e ar mas dos PMs.
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– 20 de fe ve re i ro – O de pu ta do es ta du al Zé Ge ral do (PT)

afir ma que o or ça men to do Iter pa, ór gão res pon sá vel pela re gu la ri -

za ção de ter ras no es ta do, não au men ta há sete anos: é de 3,5 mi-

lhões de re a is. Para ele isto é uma pro va de que o go ver no es ta du al

não se in te res sa por re sol ver pro ble mas so ci a is como a fal ta de

mo ra dia.

– 21 de fe ve re i ro – O ou vi dor agrá rio es ta du al, de sem bar ga dor 

Otá vio Mar ce li no Ma ci el, anun cia que o cum pri men to da li mi nar de re-

in te gra ção de pos se da ”Car los Ma rig he la“ de ve rá per ma ne cer sus-

pen sa por 30 dias. Nes se pe río do, qual quer ação da po lí cia na área

tam bém de ve ria ser adi a da.

– O ou vi dor tam bém anun cia o iní cio de ne go ci a ção de três

pro pos tas en tre os pro pri e tá ri os e ocu pan tes da área:

1. Pos si bi li da de de de sa pro pri a ção da área pelo go ver no do

es ta do.

2. De sa pro pri a ção pela pre fe i tu ra de Ana nin de ua.

3. Urba ni za ção da área, lo te a men to e pa ga men to de acor do

com as con di ções fi nan ce i ras dos ocu pan tes.

– 23 de fe ve re i ro – Até esta data cer ca de 50 pes so as, a ma i -

o ria po li ci a is, fo ram ou vi das du ran te as in ves ti ga ções, 11 pes so as

fo ram pre sas e mais 11 ti ve ram pre ven ti va de cre ta da.

– 23 de fe ve re i ro – O pre si den te do in qué ri to, de le ga do Ne i -

val do Sil va, diz que ne nhum sem-teto pro cu rou a Di vi são de Inves-

ti ga ções e Ope ra ções Espe ci a is (DIOE) para de nun ci ar ter sido ví-

ti ma de vi o lên cia po li ci al. Con tu do, se gun do o jor nal O Li be ral, do

mes mo dia, ha via de nún ci as de que a po lí cia es ta ria pren den do

quem che gas se per to da (DIOE).

– 8 de mar ço – Em re u nião re a li za da no Fó rum Cí vel, sob in-

ter me di a ção do ou vi dor agrá rio es ta du al, de sem bar ga dor Mar ce li -

no Ma ci el, foi anun ci a da a re cu sa do go ver na dor Almir Ga bri el de

de sa pro pri ar a chá ca ra Três de Maio e in ter me di ar a ven da atra vés

da Com pa nhia de Ha bi ta ção do Pará (Co hab). Ma ci el dis se que

Almir teme que a de sa pro pri a ção abra pre ce den tes e que es ti mu le

no vas ocu pa ções. O go ver na dor pre fe re que a ne go ci a ção seja fe i -

ta di re ta men te en tre os pos se i ros e os pro pri e tá ri os. O Mo vi men to

dos Tra ba lha do res Sem-Teto (MTST), a So ci e da de de De fe sa dos

Di re i tos Hu ma nos (SPDDH) e o Fó rum em de fe sa da Mo ra dia nos

Con jun tos Ha bi ta ci o na is, re pre sen ta dos na re u nião, fi ca ram ir ri ta -

dos com a res pos ta do go ver na dor.

– A ne go ci a ção di re ta não foi ace i ta pe los ir mãos Ri car do e

Fá bio Abdel nor, fi lhos da pro pri e tá ria, Su e li Abdel nor. Eles ale gam

não ter ga ran ti as de que re ce be rão os pa ga men tos dos pos se i ros,

a quem acu sam de for ma ção de qua dri lha, de te rem ma ta do duas

pes so as na área e de te rem se apro pri a do de 70 ca be ças de gado,

mó ve is, fer ra men tas e uma bom ba d’água, além de te rem der ru ba -

do cer ca de mil aça i ze i ros.

– Como o go ver na dor não ace i tou de sa pro pri ar, os ir mãos

pro pri e tá ri os pre ten dem lo te ar toda a área (cer ca de 800 lo tes) e

ven der para quem qui ser ou pu der pa gar. Eles se di zem dis pos tos a

ne go ci ar com o go ver no es ta du al um sub sí dio e lo te a men to mais

ba ra to aos pos se i ros.

– O ou vi dor agrá rio dis se que a de sa pro pri a ção pela pre fe i -

tu ra de Ana nin de ua não foi ten ta da por que sou be que o pre fe i to

Ma no el Pi o ne i ro não es ta ria dis pos to a de sa pro pri ar áre as ocu pa -

das.

– No dia 15 de mar ço, o ou vi dor agrá rio, par la men ta res e en-

ti da des so ci a is fo ram no Aurá para ve ri fi car as con di ções da ocu pa -

ção. O ou vi dor dis se que a sus pen são do cum pri men to da or dem

de re in te gra ção, re que ri da por ele, não che gou a ser con ce di da ofi-

ci al men te.

– Das ten ta ti vas de ne go ci a ção en tre pos se i ros e pro pri e tá -

ri os no fi nal de mar ço, in ter me di a das pelo ou vi dor agrá rio, nada re-

sul tou de po si ti vo. Ri car do e Fá bio Abdel nor não ace i ta ram ne go ci -

ar di re ta men te com os ocu pan tes da área. A ex pec ta ti va é que as

ten ta ti vas ju di ci a is de des pe jo se jam re to ma das a qual quer mo-

men to.

– Na área teme-se um con fli to en tre po lí cia e in va so res ma i -

or que o pri me i ro.

Con si de ra ções fi na is:

1. No Pará o dé fi cit ha bi ta ci o nal atin ge 400 mil uni da des, se-

gun do as en ti da des li ga das à luta pela mo ra dia. O go ver no fe de ral

diz que esse dé fi cit é de 233 mil uni da des.

2. Se gun do o Mo vi men to Na ci o nal de Luta pela Mo ra dia

(MNLM), a Re gião Me tro po li ta na de Be lém tem 250 no vas ocu pa -

ções, ain da em fase de con fli to, 78 só em Ana nin de ua. O MNLM faz

uma es ti ma ti va de 1,5 mil fa mí li as em cada uma.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men-
des, por vin te mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há qua se nove
anos, cer ca de 700 fa mí li as ru ra is do meu Esta do vêm
lu tan do pelo tí tu lo da ter ra em que vi vem e tra ba lham
com mu i to es for ço e de di ca ção. Re fi ro-me aos ocu-
pan tes da re ser va Mar tim-Pes ca dor, lo ca li za da no
Esta do de Ron dô nia, en tre os Mu ni cí pi os de Uru pá e
Alvo ra da d’Oeste.

Vale a pena, Sr. Pre si den te, re lem brar um pou co 
a his tó ria des sas 700 fa mí li as de pro du to res ru ra is.
Hou ve uma in ter di ção da que la área pro mo vi da pela
Fu nai, sob a ale ga ção da pre sen ça de ín di os iso la dos 
na que le lo cal, o que ca u sou uma gran de afli ção a es-
sas fa mí li as, que lu ta ram aguer ri da men te pela re gu -
la ri za ção da pos se de suas ter ras. De po is de mu i to
tra ba lho, a re ser va foi fi nal men te de sin ter di ta da, fato
que co mu ni quei às li de ran ças dos dois Mu ni cí pi os en-

03794 Sex ta-fe i ra  5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200246    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



vol vi dos. Então, o as sun to fi cou nas mãos do Incra,
ape nas para cri ar o Pro je to de Assen ta men to Mar-
tim-Pes ca dor, pro vi dên cia essa tão es pe ra da pe los
que ali se en con tram, uma vez que, so men te após a
cri a ção des se pro je to, aque les pro du to res ru ra is po-
de rão re ce ber o tí tu lo de fi ni ti vo e o tão so nha do do cu -
men to da ter ra, além de ou tros be ne fí ci os que a le gis -
la ção pre vê.

O tí tu lo de fi ni ti vo é o que lhes per mi te le van tar
di nhe i ro jun to aos ban cos pú bli cos, para de sen vol ver
as suas ati vi da des. Sem o di nhe i ro e en fren tan do
toda sor te de di fi cul da des para so bre vi ver com suas
fa mí li as, es ses tra ba lha do res são for ça dos a de i xar
tudo para trás, ape nan do, jun to com eles, o pró prio
Esta do, cuja eco no mia está cen tra da na pro du ção ru-
ral, como tan tas ve zes fa lei des ta tri bu na. Os mais co-
ra jo sos fi cam, en fren tan do toda sor te de di fi cul da des
por sua con ta e ris co.

Em ju nho de 1999, logo após as su mir o Se na do
da Re pú bli ca, to mei co nhe ci men to des se pro ble ma e
sur pre en di-me com as in for ma ções so bre o tra ba lho
que lá vem sen do de sen vol vi do por aque las fa mí li as
que pa ci en te men te es pe ram ser aten di das no que
mais an se i am: a re gu la ri za ção de suas ter ras. Mes mo 
sem o apo io ofi ci al, es ta vam pro du zin do le i te, grãos e
to can do a pe cuá ria.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, da qui em di an te, a
sor te des sas fa mí li as co me ça a mu dar. Con for me re-
la tei no dis cur so que fiz des ta tri bu na em 27 de agos-
to do ano pas sa do, des de agos to de 1999 ve nho lu-
tan do em fa vor da de sin ter di ção da Re ser va Mar-
tim-Pes ca dor. Fi nal men te, como já dis se, ao fi nal de
três anos de con ta to di re to com as prin ci pa is au to ri -
da des en vol vi das nes sa ques tão – a co me çar pelo
Mi nis té rio da Jus ti ça , che gou ao fim a afli ção de toda
aque la gen te. A área foi de sin ter di ta da, e ali de ve rá
ser im plan ta do o Pro je to de Co lo ni za ção Mar tim-Pes -
ca dor.

O mo ti vo de eu ocu par a tri bu na nes ta ma nhã é
tra zer a boa no tí cia para aque las pes so as. Está em
mi nhas mãos a Por ta ria do Incra nº 008, de 28 de
mar ço de 2002, subs cri ta pelo Su pe rin ten den te Re gi -
o nal do Incra do Esta do de Ron dô nia, Antô nio Re na to 
Ro dri gues. Esta é a por ta ria que cria, fi nal men te, o
Pro je to de Assen ta men to Mar tim-Pes ca dor, ins tru -
men to que fal ta va para que aque las se te cen tas fa mí li -
as pu des sem, da qui para fren te, ob ter os seus tí tu los
de fi ni ti vos e to das as van ta gens que a le gis la ção hoje

per mi te para os as sen ta dos dos pro je tos ofi ci a is de
co lo ni za ção. 

É mais uma con quis ta; é o res ga te de uma pro-
mes sa fe i ta no lo cal. Lem bro-me de que em ou tu bro
do ano pas sa do es ti ve na que la re gião e pro me ti aos
agri cul to res que, no má xi mo, em me a dos des te ano
te ría mos em mão a Por ta ria de cri a ção do pro je to de
as sen ta men to em mãos, o que re al men te acon te ceu
– aliás, até an tes do tem po, uma vez que a por ta ria foi
da ta da em 17 de mar ço. Essa é a no tí cia que eu que-
ria tra zer para aque las pes so as que, da qui por di an te, 
po de rão ob ter o seu tí tu lo de fi ni ti vo.

Va mos, ago ra, par tir para ou tra bri ga, para ou tra 
luta, para ou tra con quis ta, Sr. Pre si den te, que é con-
se guir a ele tri fi ca ção ru ral para aque las po pu la ções.
Nes se sen ti do, já es ta mos tra ba lhan do em Por to Ve-
lho, jun to ao Go ver no do Esta do, no Pro je to Luz do
Cam po. Espe ra mos, mu i to em bre ve, con se guir le var
mais esse be ne fí cio da ele tri fi ca ção ru ral para aque la
co mu ni da de.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro re gis trar que essa vi tó ria não é só mi nha. Não
pos so omi tir o em pe nho de vá ri as pes so as que con-
tri bu í ram para o des fe cho sa tis fa tó rio des sa ques-
tão. Res sal to a par ti ci pa ção das au to ri da des da Fu-
nai, do Mi nis té rio da Jus ti ça e tam bém do De pu ta do 
Fe de ral Expe di to Jú ni or, do Su pe rin ten den te do
Incra, Dr. Anto nio Re na to Ro dri gues, que aca bou
por as si nar a por ta ria, além dos Pre fe i tos de Uru pá
e de Alvo ra da d’Oeste e dos Ve re a do res das duas
ci da des. Des ta co, ain da, a par ti ci pa ção do Ve re a -
dor Lou ri val Ca su la, do meu Par ti do, e do Ve re a dor
Didi, de Alvo ra da d’Oeste.

Enfim, Sr. Pre si den te, de i xo o re gis tro de mais
essa con quis ta da co mu ni da de que vive na Re ser va
Mar tin-Pes ca dor e a cer te za do meu de ver cum pri do.
De po is de qua se três anos e meio de lu tas, con se gui -
mos fi nal men te trans for mar aque la área, que era de
ocu pa ção não-re co nhe ci da, num pro je to de as sen ta -
men to re co nhe ci do pelo Incra, con for me por ta ria que
tra go nes te mo men to, cuja trans cri ção nos Ana is
peço, para efe i to de re gis tro.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOREIRA MENDES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do de acor do com o Re gi men -
to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di -
do. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Ri be i -
ro, por 20 mi nu tos.

O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA. 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 mo ti vo que
hoje me traz à tri bu na des ta Casa é a apre sen ta ção
de uma PEC, que foi lida on tem no Expe di en te, de au-
to ria des te Se na dor e dos de ma is Se na do res pelo
Esta do do Pará, Luiz Otá vio e Ade mir Andra de, meus
com pa nhe i ros de Ban ca da. 

Espe ra mos que esse pro je to, que já tra mi ta na
Câ ma ra dos De pu ta dos, sen si bi li ze a gran de ma i o ria
dos Srs. Se na do res, por que visa a cor ri gir a in jus ti ça
fis cal que so frem os Esta dos que apre sen tam su pe rá -
vit nas suas ba lan ças de ex por ta ção, aque les cujo
sal do po si ti vo con tri bui para o equi lí brio e o su pe rá vit
da ba lan ça de ex por ta ção bra si le i ra e, en tre tan to, não
au fe rem ne nhum be ne fí cio de for ma di re ta, pois não
há tri bu ta ção para ex por ta ções no âm bi to es ta du al.

Esse pro je to foi tra zi do a esta Casa por um emi-
nen te ho mem pú bli co do Pará, o ex-Se cre tá rio da Fa-
zen da e ex-Su pe rin ten den te da Re ce i ta Fe de ral na-
que le Esta do Dr. Cló vis Má cu la, que pro cu rou as li de -
ran ças pa ra en ses para de mons trar que, ha ven do a
mo bi li za ção de toda a clas se po lí ti ca, tan to o Pará
quan to ou tros Esta dos se rão be ne fi ci a dos com a im-
ple men ta ção da me di da. Ain da no pe río do em que o
Se na dor Ja der Bar ba lho ocu pa va esta ca de i ra que
hoje ocu po na re pre sen ta ção do Pará, ini ci a ram-se as
tra ta ti vas no sen ti do da apre sen ta ção da pro pos ta.

Pro cu ra rei ex pli cá-la, len do a jus ti fi ca -
ção:

A ba lan ça co mer ci al bra si le i ra re la ti va
ao ano de 2001 (ane xo I) evi den cia que de-
zes se te Esta dos pro du zi ram, em con jun to, o
mon tan te de di vi sas lí qüi das, isto é, um su-
pe rá vit co mer ci al com o ex te ri or su pe ri or a
US$12 bi lhões. Expor ta ram US$26,2 bi lhões 
e im por ta ram US$14,2 (ane xo II).

Enquan to isso, as de ma is uni da des da
Fe de ra ção, por ou tro lado, apre sen ta ram um
dé fi cit su pe ri or a US$11,4 bi lhões. So men te
São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e Ama zo nas
(este em ra zão da Zona Fran ca de Ma na us )
fo ram res pon sá ve is por mais de 80% des se
va lor ne ga ti vo. Foi, por tan to, gra ças à con tri -

bu i ção dos Esta dos su pe ra vi tá ri os que a ba-
lan ça co mer ci al do País apre sen tou, no ano
pas sa do, um sal do po si ti vo de US$2,6 bi-
lhões. Sem essa con tri bu i ção o re sul ta do
se ria um dé fi cit de US$9,3 bi lhões. 

(...........................................................)
Com efe i to, caso os Esta dos su pe ra vi -

tá ri os, em vez de apre sen ta rem sal do po si ti -
vo, apre sen tas sem equi lí brio nas suas tran-
sa ções com o ex te ri or (...), o dé fi cit no pe-
río do, que foi de US23,2 bi lhões, ele-
var-se-ia à es tra tos fé ri ca im por tân cia de
US$104,3 bi lhões. Não é di fí cil ima gi nar as
gra ves con se qüên ci as que daí re sul ta ri am
para a so ci o e co no mia da Na ção.

Essa con tri bu i ção, po rém, cons ti tui um
de ci si vo apor te de di vi sas para o or ça men to 
cam bi al da União, ca paz de mi ni mi zar as
de sas tro sas con se qüên ci as apon ta das, e
re pre sen ta uma se ve ra pri va ção da re ce i ta
tri bu tá ria para os Esta dos que a pro du zem.
É que, por ra zões co nhe ci das, a le gis la ção
atu al veda, de modo ge ral, a co bran ça de
tri bu tos so bre a ex por ta ção de pro du tos
para o ex te ri or.

Essa per da de re ce i ta não ocor re ria se
es ses Esta dos im por tas sem pelo me nos na
pro por ção que ex por tam, pois, nes se caso,
o im pos to que não é pago na sa í da do pro-
du to para o ex te ri or se ria com pen sa do, pos-
te ri or men te, pelo im pos to (ICMS) de vi do na
en tra da do pro du to im por ta do. Nes sa hi pó -
te se, po rém, a União fi ca ria pri va da das di vi -
sas lí qui das que pre sen te men te os Esta dos
su pe ra vi tá ri os re pas sam para seu or ça men -
to cam bi al.

Mas não é só do pon to de vis ta cam bi -
al que o sa cri fí cio fi nan ce i ro dos Esta dos
su pe ra vi tá ri os re sul ta em ga nhos para a
União. O mes mo ocor re no que se re fe re à
re ce i ta tri bu tá ria. É que os pro du tos es tran -
ge i ros – in clu si ve os ad qui ri dos com as di vi -
sas lí qui das ge ra das pe los Esta dos su pe ra -
vi tá ri os – são tri bu ta dos, na sua en tra da no
País, pe los im pos tos de im por ta ção e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, de com pe tên cia
fe de ral, e, res sal ta-se, pelo ICMS de vi do do
Esta do onde tem do mi cí lio o im por ta dor.

Com o ob je ti vo de cor ri gir essa in ques -
ti o ná vel in jus ti ça fis cal (e so ci al), a emen da
adi ti va, cuja jus ti fi ca ti va ora se exa mi na,
apre sen ta a se guin te pro pos ta:
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- Entre ga, por par te da União, de par-
ce la equi va len te a vin te por cen to do im pos -
to de im por ta ção aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral, a ser ra te a da pro por ci o nal men te ao
sal do po si ti vo da res pec ti va ba lan ça co mer -
ci al, li mi ta da a par ti ci pa ção de cada uni da de 
fe de ra da a dez por cen to do sal do que pro-
du zi rem.

Con si de re-se ain da que não é ape nas
a União que se be ne fi cia das di vi sas lí qui -
das ge ra das pe los Esta dos su pe ra vi tá ri os,
em de tri men to des tes. Os Esta dos de fi ci tá ri -
os, es pe ci al men te as duas ma i o res eco no -
mi as do país – São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro –
tam bém são be ne fi ci a dos e, de igual modo,
de duas ma ne i ras: eco nô mi ca e fi nan ce i ra -
men te.

No pri me i ro caso, por que suas im por -
ta ções, in dis pen sá ve is à ma nu ten ção e,
mais do que isso, à ele va ção do ní vel de
suas ati vi da des eco nô mi cas, são vi a bi li za -
das, em boa par te, pe las di vi sas lí qui das ge-
ra das pe los Esta dos su pe ra vi tá ri os. Sem
essa de ci si va con tri bu i ção, tais ati vi da des
se ri am se ri a men te afe ta das, pois a al ter na ti -
va, para man ter o ní vel das atu a is im por ta -
ções, im pli ca ria agra var ain da mais a já in-
qui e tan te si tu a ção das con tas ex ter nas, o
que atro pe la ria o per sis ten te es for ço que se
de sen vol ve ob je ti van do re du zir nos so dé fi cit 
em tran sa ções cor ren tes, es ti ma do pre sen -
te men te em US$ 23,0 bi lhões.

E, do pon to de vis ta fi nan ce i ro, por que
o ICMS que in ci de so bre os pro du tos im por -
ta dos é de vi do, se gun do a le gis la ção atu al,
à uni da de da fe de ra ção onde tem do mi cí lio
o im por ta dor. Como o ma i or vo lu me das im-
por ta ções do país (bens de ca pi tal, ma té -
ria-pri ma, pe ças e com po nen tes para fa bri -
ca ção de bens di ver sos etc.) se re a li zam
por meio dos por tos e ae ro por tos de São
Pa u lo e Rio de Ja ne i ro, pois lá es tão ins ta la -
das (têm do mi cí lio) as em pre sas que com-
põem o ma i or par que in dus tri al bra si le i ro,
para o te sou ro da que les Esta dos são car re -
ga das as re ce i tas de cor ren tes do ICMS vin-
cu la do à im por ta ção – in clu si ve as que de-
cor rem de pro du tos cuja aqui si ção só é pos-
sí vel gra ças às di vi sas ge ra das pe los Esta-
dos su pe ra vi tá ri os. (...)

Tal dis tor ção con duz ao se guin te pa ra -
do xo: um país que ado ta o lema ‘ex por tar é

a so lu ção’, subs ti tu í do, aliás, atu al men te por
‘ex por tar é a sal va ção’, man tém, numa fla-
gran te con tra di ção, uma le gis la ção ana crô -
ni ca e in co e ren te que pre mia ge ne ro sa men -
te os Esta dos que apre sen tam dé fi cit nas
res pec ti vas ba lan ças co mer ci a is e pe na li -
zam du ra men te os que con tri bu em com pre-
ci o sos sal dos po si ti vos de di vi sas para o or-
ça men to cam bi al da Na ção.

Acres cen te-se ain da que a im por tân cia 
e a opor tu ni da de da pre sen te pro pos ta não
se li mi ta a cor ri gir a in jus ti ça fis cal que no
mo men to pe na li za os Esta dos su pe ra vi tá ri -
os. Ela se cons ti tui, além dis so, num vi go ro -
so es tí mu lo ao in cre men to de nos sas ex por -
ta ções ao en ga jar mais fir me men te nes se
es for ço, ao lado da ini ci a ti va pri va da, o Po-
der Pú bli co es ta du al, que, como vi mos, ao
in vés de re ce ber um in cen ti vo pela sua per-
for man ce no cam po do co mér cio ex te ri or, é
pe na li za do no que há de mais im por tan te
para as se gu rar o bom de sem pe nho de sua
pró pria ra zão de ser: a dis po ni bi li da de de
re cur sos fi nan ce i ros.

É o Estado que tem de arcar com a
infra-estrutura que possibilita as exportações – a
infra-estrutura de estradas, a infra-estrutura urbana
-, infra-estrutura essa que é deteriorada pela
movimentação dos produtos de exportação. As
estradas do Pará, por exemplo, sofrem um grande
desgaste devido às cargas de madeira, um dos
componentes da nossa pauta de exportações. E o
Governo do Estado, que tem que arcar com a
manutenção dessas estradas, com a construção de
estradas vicinais que possibilitem o acesso ao local
onde é produzida ou extraída a matéria objeto da
exportação, não recebe a compensação para
manter essa infra-estrutura, para investir na
promoção de produtos do Estado que possam
ampliar o leque de exportações do Estado, e,
conseqüentemente, ampliar a possibilidade de
superávit na balança comercial do País.

Obser va-se, fi nal men te, que ne nhum
im pe di men to ju rí di co ou in con ve ni en te eco-
nô mi co há em se des ta car par te da re ce i ta
do im pos to de im por ta ção para las tro fi nan -
ce i ro da com pen sa ção que ora se pro põe.

Com efe i to, a fun ção de ins tru men to
de po lí ti co eco nô mi ca da que le tri bu to não
so fre rá, com a apro va ção da pro pos ta qual-
quer tipo de res tri ção. Isso por que, ba si ca -

03800 Sex ta-fe i ra  5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200252    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



men te, essa fun ção se efe ti va ora di fi cul tan -
do, ora fa ci li tan do a en tra da de pro du to es-
tran ge i ro no ter ri tó rio na ci o nal, me di an te a
ele va ção ou a re du ção (até mes mo a eli mi -
na ção) de suas alí quo tas, res pe i ta das, ob vi -
a men te, as con di ções es ta be le ci das nos
acor dos in ter na ci o na is.

Essa fa cul da de le gis la ti va, in dis pen sá -
vel à di nâ mi ca do co mér cio ex te ri or, não so-
fre rá qual quer li mi ta ção em de cor rên cia das
dis po si ções pre vis tas na pro pos ta. O le gis la -
dor in fra cons ti tu ci o nal po de rá li vre men te al-
te rar, eli mi nar ou cri ar alí quo tas para aten-
der aos in te res ses da eco no mia na ci o nal.
Des se modo, a efi cá cia do tri bu to como ins-
tru men to re gu la dor do co mér cio ex te ri or não
pa de ce rá a me nor res tri ção.

Pelo con trá rio, com a ins ti tu i ção da
com pen sa ção de que se tra ta, uma nova e
im por tan te di men são ga nha rá ao apo i ar,
com re du zi da par te da re ce i ta que pro duz, o
as pec to mais im por tan te de nos so co mér cio 
ex te ri or, que é o in cre men to das nos sas ex-
por ta ções, e, des se modo, re du zir a de pen -
dên cia ex ter na do País.“

Tenho a obrigação de procurar todos os
Senadores desta Casa, aqueles que representam
Estados que são superavitários nas suas balanças
de exportação e mesmo aqueles que não são
superavitários, pois não terão nenhum prejuízo, uma
vez que a retirada do recurso que contemplará esse
fundo será, como eu já disse aqui, proveniente de
uma alíquota do Imposto de Importação, que
pagamos toda vez que importamos um bem do
exterior.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Fer nan do Ri-
be i ro, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. 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 Ge ral do Cân di do, por per mu ta com a Se na do ra
Ma ri na Sil va.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go a
esta tri bu na um as sun to da mais alta im por tân cia, da

ma i or se ri e da de, que foi, in clu si ve, ob je to de de ba te
nes te ple ná rio na tar de de on tem: o con fli to no Ori en -
te Mé dio.

Te mos acom pa nha do o dia-a-dia des se con fli to
pela im pren sa e ve mos au men tar a nos sa pre o cu pa -
ção, por que ele agra va-se a cada dia. A te le vi são tem
mos tra do ce nas ter rí ve is, de tan ques de guer ra es-
ma gan do pes so as, ocu pan do ci da des, bom bar de an -
do re si dên ci as, igre jas. Enfim, é uma si tu a ção mu i to
de li ca da, e, a nos so ver, os pa í ses oci den ta is es tão
ca la dos, de bra ços cru za dos, as sis tin do ao apro fun -
da men to da cri se na que la re gião.

É bom lem brar que, quan do hou ve o con fli to em
Ko so vo, a Otan in ter ve io com tro pas em gran de quan-
ti da de, jus ti fi can do que era para im pe dir o mas sa cre
dos ko so va res pe los sér vi os. Ko so vo é uma pro vín cia
sér via, em bo ra sua po pu la ção seja de ma i o ria al ba -
ne sa.

Os Esta dos Uni dos, jun ta men te com os pa í ses
eu ro pe us que fa zem par te da Otan – Ale ma nha, Fran-
ça, Itá lia –, bom bar de a ram a Sér via di zen do que era
para im pe dir um mas sa cre e que aque la era uma
guer ra hu ma ni tá ria. No en tan to, em re la ção ao Ori en -
te Mé dio, os Esta dos Uni dos não têm a mes ma po si -
ção, a Otan não se po si ci o nou, e o con fli to con ti nua
cada vez mais san gren to, com o mas sa cre do povo
pa les ti no.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
acha mos de fun da men tal im por tân cia, pela se ri e da -
de do as sun to, que esta Casa se po si ci o ne. Não dá
para os pa í ses li vres do mun do as sis ti rem ao mas sa -
cre de um povo sem que se po si ci o nem.

Qu e ro ex pres sar a mi nha pre o cu pa ção e a do
meu Par ti do, o Par ti do dos Tra ba lha do res.

Ini ci al men te, devo fri sar que o povo pa les ti no
está sob ocu pa ção, con fi na do a gue tos – si tu a ção até
mu i to pa re ci da com o ho lo ca us to na zis ta –, e sob vi gi -
lân cia de Isra el há 50 anos. São dois mi lhões de pes-
so as vi ven do den tro das fron te i ras e à mar gem de um
país que se de cla rou ini mi go des ses ci da dãos, so ma -
dos a mais de dois mi lhões de re fu gi a dos que fo ram
ex pul sos de seus ter ri tó ri os e são hoje im pe di dos de
vol tar.

São jus tas as re i vin di ca ções pelo re co nhe ci -
men to do di re i to do povo pa les ti no a um Esta do, a
exem plo do que foi es ta be le ci do para Isra el após a
Se gun da Gu er ra Mun di al, a ter ri tó ri os con tí nu os, à
vol ta de re fu gi a dos para seus ter ri tó ri os his tó ri cos.
Fo ram mor tos 1.148 pa les ti nos e 403 is ra e len ses na
se gun da Inti fa da pa les ti na, ini ci a da em se tem bro de
2000. So men te na pri me i ra quin ze na do mês de mar-
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ço mor re ram 166 pa les ti nos e 64 is ra e len ses. É ur-
gen te uma so lu ção pa cí fi ca para a re gião.

No en tan to, a si tu a ção no país pi o rou com o
con ge la men to do pro ces so de ne go ci a ção. A in va são
de Isra el aos ter ri tó ri os con tro la dos pela Au to ri da de
Pa les ti na só agra va a si tu a ção já pre cá ria. Ao con fi nar 
o Pre si den te pa les ti no Yas ser Ara fat a um es cri tó rio, o
go ver no de Ari el Sha ron de mons tra in to le rân cia com
seus ad ver sá ri os po lí ti cos. E po lí ti ca se faz com de ba -
te, e não com tan ques, mís se is e me tra lha do ras.

Di plo ma tas es tran ge i ros fo ram im pe di dos de
en trar em Ra mal lah, onde Ara fat está iso la do há cin-
co dias. Os pa í ses ára bes es tão de mãos ata das por
medo de que uma ação de de fe sa do povo pa les ti no
seja to ma da como um ato de guer ra con tra Isra el e,
por ex ten são, con tra seu ma i or ali a do: os Esta dos
Uni dos da Amé ri ca. E mes mo o go ver no re pu bli ca no
dos EUA con de na a atu al ação is ra e len se con tra a
Pa les ti na.

Já há con se qüên ci as des se novo con fli to. O gru-
po Hez bol lah in ten si fi cou os ata ques nas fron te i ras
en tre o Lí ba no e Isra el, e a vi o lên cia ten de a au men -
tar.

Mas a pior for ma de vi o lên cia tem sido a pra ti ca -
da pelo Esta do de Isra el, com o uso do exér ci to con tra 
os pa les ti nos. Com o pre tex to de com ba ter ter ro ris tas, 
sol da dos ater ro ri zam ci vis, in va dem hos pi ta is e nes ta
ma dru ga da che ga ram a ma tar uma en fer me i ra.

As seis prin ci pa is ci da des pa les ti nas – Be lém,
Ra mal lah, Je nin, Na blus, Qal qil ya e Tul ka rem – es tão
ocu pa das por tro pas is ra e len ses. Mais de mil pa les ti -
nos fo ram pre sos pelo exér ci to de Isra el. Sob bom bar -
de i os, igre jas e mes qui tas têm sido pro fa na das. Be-
lém, a mais sim bó li ca ci da de cris tã, está sen do des-
tru í da pelo con fli to, e a pró pria Igre ja da Na ti vi da de
ser ve de re fú gio para sol da dos pa les ti nos em fuga.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Ilus tre Se-
na dor Ge ral do Cân di do, V. Exª me con ce de um apar-
te?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Con ce do o apar te, com todo pra zer, ao Se na dor Mo-
re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Ge ral do Cân di do, es tou ou vin do com aten ção o dis-
cur so de V.Exª e que ro so mar a ele, fa zen do, de onde
es tou, o meu pro tes to con tra essa vi o lên cia des ca bi -
da que to dos es ta mos vi ven ci an do por in ter mé dio dos
me i os de co mu ni ca ção. Di ria que es ta mos ver da de i -
ra men te, como dis se V. Exª, pre sen ci an do um ho lo ca -
us to às aves sas. Os is ra e len ses es tão fa zen do com
os pa les ti nos exa ta men te a mes ma co i sa que foi fe i ta

com seu povo na épo ca da Se gun da Gu er ra. Essa é
uma ati tu de de ab so lu ta in to le rân cia, com a qual o
mun do ci vi li za do não pode con cor dar. E que ro, mu i to
mo des ta men te, de i xar tam bém aqui la vra do o meu
pro tes to, fa zer um ape lo às au to ri da des is ra e len ses
para que vol tem ao diá lo go, para que ces sem es sas
ar bi tra ri e da des, para que sus pen dam esse ver da de i -
ro mor ti cí nio que es tão pra ti can do con tra a po pu la ção 
ci vil. E os pa les ti nos são uma po pu la ção de sar ma da,
que não tem como se de fen der. É um ab sur do. E la-
men to pro fun da men te a omis são de li be ra da do go-
ver no ame ri ca no, que não mexe uma pa lha para im-
pe dir essa si tu a ção. Eles, os ame ri ca nos, são mu i to
áge is quan do se tra ta de seus in te res ses, mas quan-
do é com seus ali a dos, fa zem como es tão fa zen do,
numa ati tu de ver go nho sa para o mun do todo. De
modo que que ro so mar meu apar te ao dis cur so de V.
Exª, ma ni fes tan do meu pro tes to cla ro e di zen do que é
pre ci so aca bar com essa vi o lên cia, que te mos que
en con trar o ca mi nho da paz e vol tar ao diá lo go.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Se na dor Mo re i ra Men des, agra de ço o apar te de V.
Exª e o in cor po ro ao meu pro nun ci a men to. Espe ro
que ou tros Se na do res te nham a mes ma sen si bi li da de 
que V. Exª está ten do em re la ção a es ses con fli tos
san gren tos, e que nós – o Con gres so Na ci o nal, a Câ-
ma ra dos De pu ta dos, o Se na do Fe de ral, o Go ver no
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, o Mi nis -
té rio das Re la ções Exte ri o res – to me mos po si ção fir-
me con tra esse con fli to e exi ja mos, in clu si ve, que o
Esta do de Isra el se re ti re do ter ri tó rio ocu pa do, po nha 
fim à vi o lên cia e res pe i te a re so lu ção da ONU que exi-
ge que Isra el de so cu pe os ter ri tó ri os pa les ti nos. Mu i to 
obri ga do, agra de ço o apar te de V. Exª.

Tudo isso ocor re sob os olhos da co mu ni da de
in ter na ci o nal. Ape sar dos ape los dos pa í ses ára bes
por uma in ter ven ção e dos avi sos da co mu ni da de is-
lâ mi ca in ter na ci o nal de que a luta dos pa les ti nos con-
tra as for ças de ocu pa ção não pode ser con fun di da
com ter ro ris mo, nada acon te ce. Aliás, é im pe ra ti vo
que Isra el cum pra a Re so lu ção nº 1.402 da Orga ni za -
ção das Na ções Uni das que de ter mi na um ces-
sar-fogo en tre is ra e len ses e pa les ti nos e a re ti ra da
das for ças de ocu pa ção de Isra el de Ra mal lah, cen tro 
ad mi nis tra ti vo da Pa les ti na.

Acre di to que a ONU tem uma boa opor tu ni da de
de de mons trar que ain da exis te e tem al gu ma im por -
tân cia. Para isso, é ne ces sá rio que o Con se lho de Se-
gu ran ça se re ú na ra pi da men te e im pe ça a ex pan são
do con fli to, es ta be le cen do san ções con tra Isra el caso
o go ver no des se país não se re ti re das áre as ocu pa -
das e as se gu re as con di ções ne ces sá ri as para que
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seja res pe i ta da a au to de ter mi na ção do povo pa les ti -
no.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Caro Se na -
dor Ge ral do Cân di do, que ro cum pri men tá-lo pela
apre sen ta ção do re que ri men to e pelo voto de cen su -
ra a Isra el nes te mo men to de li ca do da vida no pla ne -
ta. A si tu a ção do Ori en te Mé dio atin ge to dos nós, por-
que não está en vol vi do ape nas o com po nen te po lí ti co 
– o in te res se bé li co, a afir ma ção de po der –, mas até
a re la ção cul tu ral en tre os po vos, a his tó ria das ci vi li -
za ções e a his tó ria das re li giões. Na con di ção de cris-
tãos, es ta mos as sis tin do ao bom bar de io da ci da de de
Be lém. A des tru i ção da Igre ja da Na ti vi da de por for-
ças mi li ta res que aten dem ape nas um com po nen te
fun da men ta lis ta é imi nen te. Tudo isso é trá gi co para
toda a hu ma ni da de. Não vejo dis tân cia en tre a sel va -
ge ria e a bar bá rie pra ti ca das pelo gru po ta li bã quan do 
des tru iu as es tá tu as de Buda e ou tras ima gens san ti -
fi ca das que es ta vam no Afe ga nis tão, por ra zões fun-
da men ta lis tas, e a ati tu de as su mi da por Isra el no pre-
sen te mo men to. Qu e ro in cor po rar o mais ab so lu to
res pe i to ao re que ri men to de V. Exª, ao voto de cen su -
ra e, ao mes mo tem po, fa zer um ape lo para que as
au to ri da des do Esta do bra si le i ro co brem da ONU que
seja mais atu an te e efe ti va. Esta mos gas tan do US$3
bi lhões para a ma nu ten ção das ações da Orga ni za -
ção das Na ções Uni das to dos os anos. Assim, não é
pos sí vel ima gi nar por que os con fli tos têm cres ci do
tan to. Eric Hobs bawn dis se que o sé cu lo XX foi o mais
as sas si no da his tó ria das ci vi li za ções. Será que va-
mos se guir o mes mo cur so no sé cu lo XXI? A Liga das
Na ções, cri a da em 1919, ti nha como pro pó si to a pa ci -
fi ca ção. De po is, na dé ca da de 40, foi cri a da a Orga ni -
za ção das Na ções Uni das, com a fi na li da de de con ter 
as guer ras e pa ci fi car as na ções. Ape sar dis so, os
con fli tos con ti nu am au men tan do. Por tan to, é ne ces -
sá rio que esse or ga nis mo faça uma re fle xão avan ça -
da e de con te ú do, para que se te nha, de fato, a con so -
li da ção de um mun do me lhor, onde haja res pe i to en-
tre as re li giões e en tre os Esta dos. Pa ra béns a V. Exª
por sua ati tu de par la men tar.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT  RJ) –
Se na dor Tião Vi a na, agra de ço a V. Exª pelo apar te.

V. Exª re fe riu-se à mo ção de cen su ra apre sen ta -
da por mim à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De-
fe sa Na ci o nal, que V. Exª re la tou. Espe ro que V. Exª
dê pa re cer fa vo rá vel a ela para que pos sa mos apro-

vá-la na que la Co mis são, bem como no ple ná rio do
Se na do, en ca mi nhan do-a en tão ao Go ver no bra si le i -
ro, a fim de que o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res
tome po si ção efe ti va con tra o go ver no is ra e len se,
cen su ran do-o pela fal ta de sen si bi li da de para fa zer
um ces sar fogo. Isra el pre ci sa res pe i tar a vida do povo
pa les ti no e os seus mo nu men tos his tó ri cos, como as
igre jas que es tão sen do des tru í das.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Ge ral do
Cân di do?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT  RJ) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Amir Lan do e, de po -
is, ao Se na dor José Fo ga ça.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor Ge ral do Cân di do, V. Exª, nes ta ma nhã, abor da um
tema que de ve ria pre o cu par a hu ma ni da de, não ape-
nas este Se na do Fe de ral. A mo ção de cen su ra pro-
pos ta por V.Exª tem o meu apo io pré vio e, com cer te -
za, de ve ria ter o apo io do Con gres so bra si le i ro, do
Go ver no bra si le i ro, do povo bra si le i ro em ge ral. Infe-
liz men te – e esse era o pon to no qual eu que ria to car
–, esse con fli to do Ori en te Mé dio es ten de-se por dé-
ca das e cada vez mais de se nha o mas sa cre do povo
ára be, as sis ti do de ma ne i ra com pla cen te, de for ma
até anes te si a da, pela po pu la ção mun di al, que ago ra
des per ta. Ontem, os me i os de co mu ni ca ção trou xe -
ram à luz ma ni fes ta ções pelo mun do in te i ro con trá ri as 
a esse con fli to e à agres são que se re a li za, às ve zes
pelo de ses pe ro, como úl ti ma ati tu de do ter ro ris mo,
dos ho mens e das mu lhe res bom bas. Mas é pre ci so
di zer que o povo ára be, so bre tu do os pa les ti nos, es-
tão per den do a pers pec ti va de vida. Por isso, como úl-
ti mo ato da re sis tên cia e da ex pres são de vida, en tre -
gam-se à mor te e le vam con si go os cir cuns tan tes, so-
bre tu do nes ses aten ta dos ter ro ris tas em que os in di -
ví du os le vam con si go os ex plo si vos para ex plo dir os
ou tros. Esse é um fato me re ce dor de pro fun da re fle -
xão. Como a hu ma ni da de ci vi li za da do ter ce i ro mi lê -
nio pode per mi tir a ex tin ção da vida de po pu la ções,
que es tão per den do a pers pec ti va e até o de se jo de
vi ver? É la men tá vel, mas tal vez os me i os de co mu ni -
ca ção te nham ba na li za do tan to esse con fli to, que
hoje nin guém mais se co mo ve, nin guém mais se api e -
da des sas po pu la ções, que so frem hu mi lha ções de-
su ma nas e agres sões em suas pró pri as ati tu des ter-
ro ris tas. Será que não po de mos en con trar o ca mi nho
da paz, da so bre vi vên cia, do con ví vio pa cí fi co e har-
mô ni co? Será que nos sa in ca pa ci da de che gou a tal
pon to que es ta mos de acor do com o ex ter mí nio de et-
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ni as que têm o di re i to à vida como to dos? Esta é a
gran de in da ga ção que de ve mos fa zer a todo o mun do 
e que V. Exª faz com mu i ta pro pri e da de nes ta ma nhã,
no Se na do Fe de ral. Pa ra béns pela ini ci a ti va, no bre
Se na dor Ge ral do Cân di do! V. Exª mos tra que tem
sen ti men to, tem so li da ri e da de com a raça hu ma na,
com o povo pa les ti no, com o mun do ára be e tam bém
com os ju de us, por que a paz be ne fi ci a rá os dois la-
dos. O ca mi nho da sal va ção é a paz, não a guer ra,
que é o ca mi nho do ex ter mí nio. Mu i to obri ga do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT  RJ) –
Agra de ço-lhe pelo apar te, Se na dor Amir Lan do.
Como V. Exª dis se, são mais de 50 anos de luta. Des-
de 1948, quan do o Esta do de Isra el foi re co nhe ci do
pela ONU, o con fli to es ta be le ceu-se na re gião e, ago-
ra, em ma i o res pro por ções. O que que re mos é a paz
na re gião, paz para is ra e len ses e pa les ti nos, por que o
con fli to pode se es ten der e to mar pro por ções in con -
tro lá ve is. Con se qüen te men te, ce i fam-se vi das de
pes so as ino cen tes, mu lhe res, cri an ças e re li gi o sos. E
to dos os se res hu ma nos têm di re i to à vida. Tan to os
is ra e len ses como os pa les ti nos têm o di re i to de ter
sua na ção. Mu i to obri ga do.

Con ce do um apar te ao Se na dor José Fo ga ça. 
O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -

dor Ge ral do Cân di do, que ro cum pri men tar V. Exª pela
sua gran de sen si bi li da de e ca pa ci da de de per ce ber a
enor me im por tân cia do tema para toda a hu ma ni da -
de, in clu si ve para nós, bra si le i ros. Há, no Bra sil, uma
gran de co mu ni da de pa les ti na e uma gran de co mu ni -
da de ju da i ca. Aqui se de sen vol veu o exer cí cio do mul-
ti cul tu ra lis mo, da li ber da de re li gi o sa, do res pe i to mú-
tuo, e es sas co mu ni da des vi vem em paz. O as sun to
que V. Exª traz à tri bu na me re ce todo o nos so re co -
nhe ci men to e apo io. O Con gres so Na ci o nal ou o Se-
na do Fe de ral de ve ri am ter um po si ci o na men to ma ni -
fes to em re la ção a essa ques tão. De ve ría mos re i vin -
di car e exi gir, em pri me i ro lu gar, o ime di a to ces-
sar-fogo e, em se gun do lu gar, a re ti ra da das for ças
mi li ta res da área con fla gra da da re gião que se en con -
tra em es ta do de guer ra, para, de po is, ini ci a rem-se as
ne go ci a ções de paz que ve nham a per mi tir a cri a ção
do Esta do Pa les ti no e a de li mi ta ção dos res pec ti vos
ter ri tó ri os. Acom pa nho essa ques tão há mu i to tem po,
im pres si o na do sem pre pelo fato de que foi um ga ú -
cho, Osval do Ara nha, que, em 1948, pre si diu a ses-
são da Assem bléia-Ge ral da Orga ni za ção das Na-
ções Uni das em que se re co nhe ceu o di re i to à exis-
tên cia do Esta do de Isra el. Ana li san do a his tó ria ter ri -
to ri al da re gião, os ma pas de 1947, que an te ce de ram
a cri a ção do Esta do de Isra el, ve ri fi ca mos que as pro-
pos tas fe i tas pe las Na ções Uni das eram ex tre ma -

men te ra zoá ve is. Fa zen do uma ava li a ção ter ri to ri al da
cha ma da Fa i xa de Gaza e de West Bank – o lado oci-
den tal do rio Jor dão –, per ce be mos cla ra men te que,
tan to na Cis jor dâ nia quan to na Fa i xa de Gaza, ha via
uma ex ten são de ter ri tó rio ga ran ti da aos pa les ti nos
que se equi li bra va ra zo a vel men te com a ex ten são ter-
ri to ri al con ce di da a Isra el. Entre tan to, a in to le rân cia, a
in tran si gên cia e a in ca pa ci da de para o acor do le va -
ram a es sas su ces si vas dé ca das de guer ra, de con-
fron to e de prá ti ca de ter ro ris mo por ação de gru pos
que mu i tas ve zes não se iden ti fi cam e por ação do
Esta do. A po si ção do Bra sil, do Con gres so Na ci o nal,
do Se na do Fe de ral e da Co mis são de Re la ções Exte-
ri o res e De fe sa Na ci o nal não pode ser ou tra se não a
de exi gir o ime di a to ces sar-fogo e a re ti ra da das tro-
pas mi li ta res. Entre tan to, é pre ci so lem brar sem pre
que há uma li ção que se en cer ra nes sa his tó ria: os
po vos que não sa bem con tro lar seus ex tre mis tas, os
ra di ca is in con se qüen tes e ir res pon sá ve is, são, mu i -
tas ve zes, le va dos a esse ní vel de es tu pi dez e de de-
su ma ni da de que es ta mos ven do no Ori en te Mé dio.
Tudo isso ocor re por que tan to Yas ser Ara fat quan to os
is ra e len ses não con se gui ram man ter sob o con tro le
de mo crá ti co das ma i o ri as os gru pos ra di ca is e ex tre -
mis tas. Se ana li sar mos com cla re za as fi gu ras ex tra -
or di ná ri as de Yas ser Ara fat, Yitz hak Ra bin e Shi mon
Pe res, que re ce be ram o Prê mio No bel da Paz em
1994 pelo iní cio do acor do de paz na re gião, po de mos 
nos per gun tar: onde es tão es ses ho mens hoje? Yas-
ser Ara fat está pre so, con fi na do em sua re si dên cia,
no edi fí cio da Au to ri da de Pa les ti na; Yitz hak Ra bin
está mor to, e Shi mon Pe res tem uma pre sen ça ex tre -
ma men te re du zi da e apa ga da no pro ces so po lí ti co
atu al. Isso mos tra o tri un fo do ra di ca lis mo es tú pi do,
do ex tre mis mo in con se qüen te e, dos dois la dos, a in-
ca pa ci da de de mo crá ti ca de con tro lar es ses ex ces -
sos. O ex tre mis mo, a es tu pi dez e a vi são de su ma na
fi ze ram mu dar o mapa ter ri to ri al. Hoje, se olhar mos o
mapa da Cis jor dâ nia ocu pa do pe los pa les ti nos e o
mapa da Fa i xa de Gaza, ve re mos que hou ve per das
enor mes e vi sí ve is de ter ri tó rio. Quem le vou à per da
fo ram os ra di ca is. Não é pos sí vel cul par so men te os
Go ver nos, por que o ra di ca lis mo dos gru pos mi no ri tá -
ri os que pra ti cam ter ro ris mo, evi den te men te agin do
às som bras, tam bém é cul pa do. A essa al tu ra, di an te
da ur gên cia dos fa tos, das mor tes e da vi o lên cia inu si -
ta da a que es ta mos as sis tin do, de ve mos exi gir o ime-
di a to ces sar-fogo e, é cla ro, a ime di a ta re ti ra da das
for ças mi li ta res da área con fla gra da, para que se pos-
sam re a brir ne go ci a ções de paz que mar gi na li zem os
ex tre mis tas de am bos os la dos e para que se pos sa
jus ti fi car, pe ran te a His tó ria, o mar tí rio de ho mens
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como Yitz hak Ra bin, que foi mor to por um ex tre mis ta
is ra e len se. Mu i to obri ga do, Se na dor Ge ral do Cân di -
do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Se na dor José Fo ga ça, 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 traz uma
con tri bu i ção im por tan tís si ma com a sua bela in ter -
ven ção e com a sua vi são de Par la men tar ex pe ri en te
que acom pa nha toda a po lí ti ca in ter na ci o nal.

As ma ni fes ta ções dos Se na do res José Fo ga ça,
Tião Vi a na, Amir Lan do e Mo re i ra Men des, bem como
as dos de ma is que se pro nun ci a ram, de mons tram a
sen si bi li da de dos nos sos Par la men ta res em re la ção
a essa gra ve ques tão. Por tan to, agra de ço aos Se na -
do res pelo apar te.

To dos sa be mos que essa ação de Isra el co in ci -
diu com a de ci são to ma da na se ma na pas sa da, du-
ran te a Cú pu la Ára be em Be i ru te, em que os pa í ses
ára bes fo ram unâ ni mes em apo i ar a pro pos ta sa u di ta
de um pla no de paz. Se gun do a pro pos ta, os pa í ses
ára bes re co nhe ce ri am o Esta do pa les ti no e tam bém
Isra el, mas su ge ri ri am a re ti ra da da pre sen ça is ra e -
len se dos ter ri tó ri os ocu pa dos por di ver sas guer ras e
agres sões, como a que ora se de sen ro la.

Des ta co a pre sen ça tí mi da da po lí ti ca ex ter na
bra si le i ra em re la ção ao con fli to. Como País pa cí fi co
que so mos, lar de des cen den tes de pa les ti nos e is ra -
e len ses, de ve ría mos agir em to das as es fe ras di plo -
má ti cas para ini bir as ações de Isra el. O Bra sil abri ga
uma co mis são pa les ti na que fun ci o na como em ba i xa -
da e tem boas re la ções com a Au to ri da de Pa les ti na.
Mas pre ci sa mos ser mais con tun den tes na aju da que
po de mos dar para sa nar essa in jus ti ça his tó ri ca. Tam-
bém já fo mos co lo ni za dos, ocu pa dos e blo que a dos.
Nos sa his tó ria ce le bra gran des lí de res que se le van -
ta ram con tra in jus ti ças des sa na tu re za.

Essa não é uma hora para ul ti ma tos, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, mas para en ten di men -
to. Si ti an do ci da des, blo que an do ter ri tó ri os, bom bar -
de an do, ati ran do e sus pen den do ne go ci a ções, Isra el
toma a con tra mão do com ba te ao ter ro ris mo in ter na -
ci o nal, que só pode ser ven ci do pela to le rân cia e paz
nos ter ri tó ri os do Ori en te Mé dio ain da ocu pa dos ou
sob dis pu ta.

Pe ran te a gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mí ni mo que se
pode exi gir é que as po tên ci as oci den ta is im po nham
san ções con tra o Esta do de Isra el de vi do à in va são
do Esta do da Pa les ti na. De ve mos exi gir do Go ver no
do Bra sil uma pos tu ra efe ti va fa vo rá vel ao pro ces so
de paz e ao fim dos con fli tos, para ga ran tir a li ber da -

de, a de mo cra cia e a pros pe ri da de de is ra e len ses e
pa les ti nos, em igual da de de con di ções.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Cân di do, 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. Lú dio Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos, por per mu ta
com o Se na dor Lú cio Alcân ta ra. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re-
quião. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy. 
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta eta pa po-
lí ti ca mar can te e pré-su ces só ria da vida do País, em
que se ar ti cu lam as can di da tu ras à Pre si dên cia da
Re pú bli ca, se de fi nem as co li ga ções e se es ta be le -
cem as con ver sa ções de mo crá ti cas para a cons tru -
ção do pro ces so ele i to ral, vi ve mos mo men tos de ten-
são e de pre o cu pa ção in ter na.

Pró xi mo de nós, o nos so país ir mão, a Argen ti -
na, está vi ven do ho ras re al men te dra má ti cas. É pro-
fun da men te en tris te ce dor, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, tes te mu nhar e pre sen ci ar, na fron te i ra do
Bra sil com a Argen ti na, o es ta do de âni mo ab so lu ta -
men te de pri men te e a si tu a ção de de ca dên cia eco nô -
mi ca e de pa ra li sia das ati vi da des pro du ti vas, so ma -
dos à to tal fal ta de pers pec ti va que vi vem os nos sos
ir mãos ar gen ti nos.

Esse fato nos traz in qui e ta ção, em par ti cu lar,
para os ga ú chos, que cres ce mos e nos de sen vol ve -
mos apren den do sem pre a ad mi rar a pu jan ça e a
gran de za eco nô mi ca da Argen ti na, que che gou a ser,
no prin cí pio des te sé cu lo, por vol ta de 1910, um dois
pa í ses de mais alta ren da per ca pi ta do mun do – bem
ma i or, in clu si ve, do que a de mu i tos pa í ses eu ro pe us.
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Na Argen ti na, nos me a dos do sé cu lo XX, já ha via o
me lhor ní vel edu ca ci o nal de toda a Amé ri ca La ti na e
os mais ba i xos ín di ces de anal fa be tis mo.

É in te res san te no tar que, as sim como é di fí cil
um povo sair do es ta do de po bre za e de ig no rân cia,
tam bém é mu i to pe no so, ape sar de to das as cri ses
eco nô mi cas, mu dar o per fil edu ca ci o nal de uma na-
ção. Nas úl ti mas três ou qua tro dé ca das, a Argen ti na
vi veu su ces si vas cri ses e um ine gá vel pro ces so de
de ca dên cia eco nô mi ca, uma vi sí vel per da de es pa ço
no ce ná rio eco nô mi co mun di al. Mes mo as sim, con ti -
nua ten do os me lho res ín di ces edu ca ci o na is da Amé-
ri ca La ti na, de ca u sar in ve ja a mu i tos pa í ses do mun-
do. Ou seja, as sim como é di fí cil ar ran car um povo co-
le ti va men te da ig no rân cia, tam bém é mu i to di fí cil des-
tru ir essa for ça ge ra da pela edu ca ção, pela for ma ção
in te lec tu al de um povo como o ar gen ti no.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te mo-
men to, em que es ta mos vi ven do um pro ces so su ces -
só rio, em que es ta mos fa zen do es co lhas para o fu tu -
ro, em que es ta mos de fi nin do as pró xi mas eta pas da
vida bra si le i ra, pre o cu pam-me mu i to as ava li a ções
er ra das, ex tre ma men te equi vo ca das, que es tão sen-
do fe i tas em tor no da Argen ti na.

Alguns atri bu em à cri se ar gen ti na as pec tos que
são im por tan tes, mas se cun dá ri os no que está acon-
te cen do. Alguns di zem que a Argen ti na está nes sa si-
tu a ção por que re a li zou um gran de pro gra ma de pri va -
ti za ções. Ora, inú me ros pa í ses re a li za ram pro gra mas 
de pri va ti za ção em ca sos dis tin tos, em si tu a ções di-
ver sas: al guns re a li za ram pro gra mas só li dos, con sis -
ten tes, efi ca zes e efi ci en tes; ou tros re a li za ram pro-
gra mas de pri va ti za ção pí fi os, de mau re sul ta do, de
re sul ta dos pre cá ri os. Por tan to, atri bu ir o pro ble ma ar-
gen ti no a um pro ces so es pe cí fi co e par ti cu lar de um
pro gra ma de de sen vol vi men to eco nô mi co ou de re-
for ma do Esta do é um equí vo co, um erro. E, in fe liz -
men te, já ouvi can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca
di ze rem que o mal da Argen ti na está no pro gra ma de
pri va ti za ção em pre en di do pelo Go ver no an te ri or ao
de Fer nan do de la Rúa, que foi o Go ver no do Pre si -
den te Car los Me nem.

É pos sí vel que te nha ha vi do mu i tos er ros na
con du ção do pro gra ma de pri va ti za ção na Argen ti na,
atro pe los e até atos in con se qüen tes e equi vo ca dos.
Mas o pro gra ma de pri va ti za ção é um as pec to es pe -
cí fi co, par ti cu lar, e está con fi na do a uma ques tão lo-
ca li za da do pro ble ma.

O dra ma ar gen ti no se deve a duas ques tões ab-
so lu ta men te es sen ci a is, de fi ni ti vas e de fi ni do ras da
cri se. A cri se ar gen ti na se deve ao fato de que, ten do
re a li za do, sim, um pro gra ma de pri va ti za ção e al gu -

mas mu dan ças na ór bi ta da sua eco no mia, como a
aber tu ra eco nô mi ca que, ine ga vel men te, re a li zou nos
anos do Go ver no Me nem e que não mu dou nos anos
de Fer nan do de la Rúa, o país co me teu o gra ve erro
de man ter dois ví ci os ins ti tu ci o na is, que não fo ram sa-
na dos ou re ver ti dos em mo men to al gum. O pri me i ro
de les é a pa ri da de da mo e da nos ter mos es ta be le ci -
dos pela Lei Do min go Ca val lo, a lei que ge rou a pa ri -
da de do peso com o dó lar no Go ver no Car los Me nem, 
pelo Mi nis tro Do min go Ca val lo.

A fi xa ção de um dó lar por um peso, esse re gi me
cam bi al en ges sa do, fe cha do, ti rou a pos si bi li da de de
uma po lí ti ca cam bi al fle xí vel, cri a ti va, para en fren tar
di fe ren tes si tu a ções ou ten dên ci as no vas que o mer-
ca do in ter na ci o nal pu des se ofe re cer. Por tan to, a
Argen ti na en tre gou a sua ba lan ça co mer ci al à ri gi dez
des sa po lí ti ca cam bi al ab so lu ta men te fe cha da e res-
tri ta que pôs em prá ti ca a par tir do Go ver no Me nem,
ten do Do min go Ca val lo como Mi nis tro. Mas, in clu si ve
esse erro, essa de ci são, esse re gi me tão fe cha do, tão
rí gi do do pon to de vis ta da or ga ni za ção do câm bio,
ain da as sim po de ria não ser tão mal su ce di do como
foi, po de ria não le var a uma der ro ca da eco nô mi ca,
como está le van do, se a Argen ti na ob ser vas se ri go ro -
sa men te uma ques tão es sen ci al, que é o con tro le do
seu dé fi cit pú bli co.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor José Fo ga ça, peço per mis são a V. Exª a fim
de lem brar que, con for me es ta be le ci do, às 11h30min
com pa re ce rá a este ple ná rio o Sr. Mi nis tro Cel so La-
fer. Por tan to, gos ta ria que V. Exª en cer ras se seu pro-
nun ci a men to a fim de que pos sa mos sus pen der a
ses são e dar en tra da a S. Exª.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Mu i -
to obri ga do, Sr. Pre si den te. Agra de ço a V. Exª e en cer -
ro em se gui da.

O re gis tro que gos ta ria de fa zer é exa ta men te o
fato de que a gra ve e cru ci al ques tão que ex pli ca a
der ro ca da da eco no mia ar gen ti na é o des con tro le ab-
so lu to do dé fi cit pú bli co, a in ca pa ci da de de con tro lar o
po ten ci al de emis são de mo e da de suas pro vín ci as.
As qua tor ze pro vín ci as ar gen ti nas emi tem mo e da
como se fos sem um país, como se fos sem uma na-
ção. Não há uma con so li da ção no con tro le de ca pa ci -
da de de emis são de mo e da. Há um ab so lu to des con -
tro le do dé fi cit pú bli co. Essa é a ra zão fun da men tal
que le vou a Argen ti na a per der o con tro le de sua eco-
no mia.

Por tan to, peço aos can di da tos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca que, ao fa ze rem um di ag nós ti co so bre a re-
a li da de ar gen ti na, ao fa ze rem uma ava li a ção so bre as
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ra zões que le va ram a Argen ti na a esta dé bâ cle, não
co me tam o erro de en fo ques in de vi dos, de en fo ques
dis tor ci dos, de uma vi são ca o lha e res tri ti va do pro-
ble ma ar gen ti no. O de se qui lí brio fi nan ce i ro, a de sar -
ru ma ção das fi nan ças e o en di vi da men to cada vez
ma i or em fun ção de dé fi cits su ces si vos do Orça men -
to ar gen ti no le va ram a essa der ro ca da. Não é ou tra
se não fun da men tal men te e es sen ci al men te essa a
ra zão pela qual o Bra sil pre ci sa apren der, pre ci sa ti rar 
li ções efi ca zes do dra ma dos nos sos ir mãos ar gen ti -
nos.

So li dá ri os com eles, evi den te men te, par ti ci pan -
do da dor e do so fri men to do povo ar gen ti no, apo i an -
do a Argen ti na nas suas re i vin di ca ções ex ter nas,
para ob ter um fi nan ci a men to que lhe per mi ta sair da
cri se, não po de mos de i xar de to car o dedo na fe ri da e
de di zer que este erro su ces si vo, por mais de uma dé-
ca da, ao lon go de mu i tos anos, aca bou acu mu lan do
dé fi cits, dí vi das, que tor na ram a Argen ti na re al men te
este país em si tu a ção hoje de ab so lu to des con tro le
eco nô mi co e fi nan ce i ro.

Sr. Pre si den te, esta é a ava li a ção que en ten do
de ve ria fa zer. Este é o re gis tro que eu gos ta ria de fa-
zer pe ran te os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, que têm fe i to afir ma ções ab so lu ta men te es ta pa -
fúr di as e mal di re ci o na das, a par tir de di ag nós ti cos er-
ra dos em re la ção ao pro ble ma e ao dra ma ar gen ti no.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga -
ça, o Sr. Lú dio Co e lho de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da su ces si va men te 
pe los Srs. Mo re i ra Men des e Mo za ril do Ca-
val can ti, 4º Se cre tá rio.

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

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 143, DE 2002

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e, con si de ran do o dis pos -
to na Re so lu ção nº 24, de 2001, des ta Casa, re que i ro
se jam so li ci ta dos ao Exmº Sr, Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da in for ma ções so bre o cum pri men to da au to ri -
za ção con ce di da à União para des ti nar o va lor de
10% (dez por cen to) do prin ci pal dos cré di tos re ce bi -
dos an te ci pa da men te da Re pú bli ca da Po lô nia “ao
Mi nis té rio da De fe sa, em be ne fí cio de qual quer um ou
de to dos os Co man dos Mi li ta res, em seus pro gra mas

de re a pa lhe ra men to”, con for me art. 5º da men ci o na -
da Re so lu ção.

Jus ti fi ca ção

O Se na do Fe de ral au to ri zou, me di an te a Re so -
lu ção nº 24, de 2001, a União a re a li zar ope ra ções
que per mi tis sem o re ce bi men to an te ci pa do do cré di to 
ex ter no jun to à Re pú bli ca da Po lô nia. Den tre as con-
di ções, esta Casa au to ri zou a União a des ti nar o va lor 
de 10% (dez por cen to) do prin ci pal dos cré di tos re ce -
bi dos an te ci pa da men te da Re pú bli ca da Po lô nia “ao
Mi nis té rio da De fe sa, em be ne fí cio de qual quer um ou
de to dos os Co man dos Mi li ta res, em seus pro gra mas
de re a pa lhe ra men to”, con so an te art. 5º da ci ta da nor-
ma.

Em con for mi da de com o dis pos to no art. 4º da
mes ma Re so lu ção, o Ban co Cen tral in for mou ao Se-
na do Fe de ral que as ne go ci a ções fo ram con clu í das
em 13 de no vem bro de 2001, im por tan do ao Bra sil o
pa ga men to das im por tân ci as de US$2,4 bi lhões, cor-
res pon den tes a 74% do va lor do cré di to, e US$424,3
mil re la ti vos a ju ros do pe río do de 18 de se tem bro de
2001 à data de con clu são da ope ra ção.

Pe los mo ti vos ex pos tos, es ta mos so li ci tan do o
Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da in for ma ções so bre
o cum pri men to da au to ri za ção des ta Casa para a
des ti na ção de 10% dos re cur sos pro ve ni en tes da
ope ra ção à área da De fe sa.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2002. – Car los
Be zer ra.

REQUERIMENTO Nº 144, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do arti go 216
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
com bi na do com o arti go 50, § 2º, da Cons-
ti tu i ção Fe de ral, que seja so li ci ta da in for -
ma ções ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis -
tro da Jus ti ça, Mi guel Re a le Jú ni or, so bre o
in qué ri to cri mi nal ins ta u ra do pelo Mi nis té -
rio Pú bli co para apu rar de nún ci as de ra-
cis mo no Exér ci to Bra si le i ro.

A dis cri mi na ção ra ci al no Bra sil não se dá ape-
nas nas re la ções so ci a is do dia-a-dia. Pes qui sas de
ór gãos ofi ci as re ve lam que o ra cis mo no nos so País
ma ni fes ta-se di re ta men te nos ín di ces de po bre za,
nos in di ca do res so ci a is e eco nô mi cos, mos tran do
cla ra men te a ne ces si da de de in ter ven ção do Esta do
no sen ti do im ple men tar po lí ti cas e ações afir ma ti vas
e ao mes mo tem po com ba ter a dis cri mi na ção.

Con si de ra mos tí mi das as po lí ti cas vol ta das er-
ra di ca ção a dis cri mi na ção ra ci al bra si le i ra ar ra i ga da
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em to dos os se to res da so ci e da de. Não bas tas se
isso, os com pro mis sos as su mi dos pelo Bra sil na 3ª
Con fe rên cia das Na ções Uni das con tra o Ra cis mo, a
Dis cri mi na ção, a Xe no fo bia e a Into le rân cia Cor re la -
ta, de 31 de agos to a 7 de se tem bro, em Dur ban des-
to am com ple ta men te de al gu mas prá ti cas ado ta das
no âm bi to do go ver no.

Obser va mos, há pou co me nos de um ano após
da re a li za ção da Con fe rên cia de Dur ban, acon te ci -
men tos que de mons tram re tro ces so no to can te à
ques tão ra ci al, no âm bi to do go ver no e, como ve re -
mos a se guir, no in te ri or das For ças Arma das.

A pro pó si to, o go ver no bra si le i ro em inú me ras
de cla ra ções do seu Mi nis tro da Jus ti ça, e do Se cre tá -
rio Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos, em 2001, re co nhe -
ceu a exis tên cia de ra cis mo no país e, nos di ver sos
fó runs pre pa ra tó ri os, e mes mo na Con fe rên cia de
Dur ban, as su miu pu bli ca men te o com pro mis so de
com ba ter essa prá ti ca ne fas ta por mu i to tem po es ca -
mo te a da em nos so país.

Entre tan to, as de cla ra ções do Ge ne ral Pa u lo
Ro ber to La ran je i ra, co man dan te da 1ª Di vi são do
Exér ci to, ve i cu la das no Jor nal do Bra sil de 19 de mar-
ço, úl ti mo, re ve lam con te ú do ni ti da men te ra cis ta (“Te-
mos até ge ne ral ne gro” – gri fo nos so), e tam bém sua
in su bor di na ção a pre ce i tos cons ti tu ci o na is, o que
aliás, não raro, tem mar ca do a jus ti fi ca ti va para ações
con de ná ve is no âm bi to das For ças Arma das. O ge ne -
ral afir ma que não cabe “apu rar ra cis mo no Exér ci to
por que o Có di go Pe nal Mi li tar não ti pi fi ca esse cri me”.
De ve mos en tão su por, a par tir des sa de cla ra ção, que
o CPM está aci ma da Cons ti tu i ção bra si le i ra? (ma té ri -
as ane xas, edi ções do Jor nal do Bra sil de 19, 20 e
21 de mar ço de 2002).

Di an te do ex pos to, so li ci to in for ma ções so bre o
in qué ri to em epí gra fe bem como po si ci o na men to do
Mi nis té rio da De fe sa so bre o caso, vez que o in ci den -
te pode re ve lar a di fi cul da de do go ver no bra si le i ro em
ori en tar suas po lí ti cas no sen ti do de co i bir – in clu si ve
em seu pró prio cor po – ações dis cri mi na tó ri as que
aten tam con tra os di re i tos fun da men ta is do ci da dão.

Sala das Ses sões, 4 de mar ço de 2002. – Ge ral -
do Cân di do.

(À Mesa para de ci são.)
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Os re que ri men tos li dos vão à Mesa para de ci são.
Está sus pen sa a ses são por al guns mi nu tos,

para aguar dar mos a che ga da do Mi nis tro.

(Sus pen sa às 10 ho ras e 34 mi nu tos, a
ses são é re a ber ta às 10 ho ras e 41 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está re a -
ber ta a ses são.

A pre sen te ses são, con vo ca da em aten di men to
à de li be ra ção do Ple ná rio quan do da apro va ção dos
Re que ri men tos nºs 53, 54 e 137, de 2002, de au to ria
dos Srs. Se na do res Pa u lo Har tung, Ro me ro Jucá,
Edu ar do Su plicy e Jef fer son Pé res, des ti na-se à pres-
ta ção de 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 e 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 mer ca do ex te ri or; as me di das que se-
rão ado ta das pelo Go ver no bra si le i ro e a po si ção que
o Go ver no bra si le i ro ado ta rá fren te ao agra va men to
da si tu a ção en tre pa les ti nos e is ra e len ses no Ori en te
Mé dio. Cum pre-nos, nes ta hora, de i xar ex plí ci to que a
ma té ria prin ci pal que traz S. Exª até aqui é o in ci so I,
ao qual me re fe ri. O Sr. Mi nis tro vai fa lar, pri mor di al -
men te, 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.

Encon tra-se na Casa S. Exª o Sr. Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, Cel so La fer.

A Pre si dên cia de sig na Co mis são cons ti tu í da
pe los Srs. Se na do res Pa u lo Har tung, Artur da Tá vo la
e Ber nar do Ca bral para in tro du zir S. Exª o Mi nis tro em
ple ná rio. (Pa u sa.)

(Acom pa nha do da Co mis são de sig -
na da pelo Sr. Pre si den te, com pos ta pe los 
Srs. Se na do res Pa u lo Har tung, Artur da
Tá vo la e Ber nar do Ca bral, tem in gres so
no re cin to o Sr. Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, Cel so La fer, que ocu pa a ca-
de i ra re ser va da a S. Exª.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re gis tro
a pre sen ça em nos so ple ná rio do Sr. José Arman do
de Fi gue i re do Cam pos, di re tor-pre si den te da Com pa -
nhia Si de rúr gi ca de Tu ba rão.

Já se en con tra em ple ná rio S. Exª o Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, o pro fes sor Cel so
La fer.

Nos ter mos re gi men ta is, Sr. Exª o Mi nis tro dis-
po rá de meia hora para sua ex po si ção. Infor mo ao
Srs. Se na do res que a ex po si ção de S. Exª en con -
tra-se nas ban ca das, à dis po si ção dos Srs. Se na do -
res. Para as in ter pe la ções a S. Exª se rão cha ma dos
os Se na do res ins cri tos, in ter ca lan do-se ora do res de
cada Par ti do que dis po rão de cin co mi nu tos cada um,
sen do as se gu ra do a S. Exª o Mi nis tro igual tem po
para as res pos tas. Para con tra di tá-lo, os Se na do res
po de rão usar da pa la vra por dois mi nu tos, con ce den -
do-se ao Mi nis tro igual tem po para tré pli ca.
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Fe i to isso, com mu i ta hon ra con ce do a pa la vra a
S. Exª o Mi nis tro Pro fes sor Cel so La fer, di zen do que
S. Exª de ve rá ocu par a tri bu na à di re i ta da Mesa, que
está re ser va da para sua ex po si ção.

O SR. CELSO LAFER – Exmº Sr. Pre si den te do
Se na do Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet, Exmos Sras

e Srs. Se na do res, des de a mi nha as sun ção na che fia
do Ita ma raty, que o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
me hon rou em con fi ar, esta é a ter ce i ra vez que sou
dis tin gui do com a so li ci ta ção de mi nha pre sen ça no
Ple ná rio des ta Casa. Per mi ta-me, pois, Sr. Pre si den -
te, agra de cer e lou var a ini ci a ti va dos Srs. Se na do res
Pa u lo Har tung e Ro me ro Jucá, que me ofe re cem o
pri vi lé gio de di ri gir-me aos mem bros des ta Casa para
ex por tema de in te res se na ci o nal, no caso o tema do
aço e as me di das nor te-ame ri ca nas. Tam bém sei,
con for me me in for mou o Sr. Pre si den te da Casa, que
há re que ri men to dos Se na do res Edu ar do Su plicy, Pa-
u lo Har tung e Jef fer son Pé res para que se dis cu ta a
ques tão do Ori en te Mé dio, a que pro cu ra rei res pon -
der no pe río do das per gun tas.

O Se na do é, como to dos sa be mos e que ro res-
sal tar, um foro de ex ce lên cia em que são de ba ti das as
gran des ques tões na ci o na is e in ter na ci o na is com vis-
ta a de fe sa dos mais ele va dos in te res ses da Na ção.
Essa con vo ca ção tem o sen ti do des se exer cí cio per-
ma nen te de in te ra ção en tre o Exe cu ti vo e o Le gis la ti -
vo, fun da do nos prin cí pi os de mo crá ti cos e no Esta do
de Di re i to.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, con vi -
da-me o Se na do Fe de ral a tra zer mi nha ava li a ção dos
pro ble mas com que se de fron ta o co mér cio in ter na ci -
o nal do aço e das di fi cul da des que daí de cor rem para
a in dús tria si de rúr gi ca bra si le i ra e para o pró prio co-
mér cio ex te ri or do Bra sil. Pro cu ra rei cen trar o foco de
mi nhas ob ser va ções na ver ten te ex ter na, onde se dá
a ação do Ita ma raty por for ça de sua com pe tên cia le-
gal.

Para ma i or cla re za, des do bra rei mi nha apre sen -
ta ção em duas par tes. Na pri me i ra, pro cu ra rei tra zer
os ele men tos es sen ci a is dos con tex tos na ci o nal e in-
ter na ci o nal e, na se gun da, as ações e re a ções que se
vêm ob ser van do no ce ná rio mun di al, des ta can do, en-
tre es tas úl ti mas, a ação de sen vol vi da pelo Go ver no
bra si le i ro.

Com por o con tex to im põe, an tes de mais nada,
tra çar um qua dro su cin to do se tor si de rúr gi co na ci o -
nal, isto é, das ca rac te rís ti cas que de ter mi nam o per fil 
do Bra sil como ator nes se co mér cio, seu peso es pe cí -
fi co e os in te res ses que lhe cabe de fen der.

Co me ço, por tan to, com um apa nha do da si tu a -
ção do se tor si de rúr gi co na ci o nal, após o que pro cu -
ra rei des ta car al gu mas das for ças que ex pli cam a cri-
se no pla no mun di al.

Sem su bes ti mar a im por tân cia de ini ci a ti vas pi o -
ne i ras das pri me i ras ge ra ções de in dus tri a is bra si le i -
ros, é cer to que o nas ci men to e o cres ci men to da mo-
der na si de rur gia no Bra sil fo ram, em gran de me di da,
obra que re sul tou da ação do Esta do, em es pe ci al das
pre o cu pa ções do Pre si den te Ge tú lio Var gas. O aço
era sím bo lo de in dus tri a li za ção e esta, du ran te dé ca -
das, foi o si nô ni mo de pro gres so. O Esta do bra si le i ro
en ten deu, cor re ta men te, que o País, como de ten tor
de gran des re ser vas de mi né rio de fer ro, po dia as pi rar 
a uma si de rur gia de en ver ga du ra. E atu ou nes se sen-
ti do. Implan tou-a com Var gas e pro mo veu seu cres ci -
men to nas dé ca das de 60 e 70. O mo de lo pre do mi -
nan te men te es ta tal, ne ces sá rio na ori gem, teve seus
êxi tos. Sem a ação do Esta do nas dé ca das de 30 e
40, pro va vel men te não te ria o País de sen vol vi do uma
ro bus ta base si de rúr gi ca. O Bra sil, nas dé ca das se-
guin tes, co lo cou-se en tre os prin ci pa is pro du to res e
ex por ta do res de aço do mun do. O mo de lo, po rém, de
ação es ta tal es go tou-se, como em ou tros se to res,
quan do a cri se ge ren ci al e fis cal do Esta do trou xe à
tona fra que zas do seg men to pro du ti vo.

Nos anos 90 – e cre io ser esse o pon to fun da -
men tal  o se tor si de rúr gi co pas sou por sua gran de
me ta mor fo se. Em três anos, en tre 1991 e 1993, toda
a si de rur gia es ta tal foi pri va ti za da por meio de le i lões
pú bli cos e ti ve ram iní cio ma ci ços in ves ti men tos vol ta -
dos para sua mo der ni za ção. Ape nas no ano de 1998
fo ram in ves ti dos no se tor re cur sos su pe ri o res ao to tal
in ves ti do na soma de cin co anos, en tre 1989 e 1994.
Ao todo, en tre 1994 e 2000, os no vos con tro la do res
ca na li za ram para a pro du ção de ação 10,2 bi lhões de
dó la res em pro je tos de mo der ni za ção, de up gra ding,
de re du ção de cus tos e de pro te ção am bi en tal.

Não me de te rei em por me no res, mas jul go im por -
tan te res sal tar al guns nú me ros que ilus tram a trans for -
ma ção pela qual que pas sou a in dús tria na ci o nal:

– No pro ces so de con so li da ção, das
34 em pre sas exis ten tes no fi nal dos anos 80
res ta ram 12.

– Insta la ções an ti e co nô mi cas fo ram
sis te ma ti ca men te fe cha das.

– Apro xi ma da men te 60% da for ça de
tra ba lho foi dis pen sa da, o que, por um lado,
dá a me di da do cus to so ci al des sa trasn for -
ma ção, mas, por ou tro, re ve la quão ele va -
dos fo ram os ga nhos de pro du ti vi da de.
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Des se pro ces so há umas tan tas re sul tan tes que
ca be ria des ta car nes ta aná li se. A pri me i ra é de que a
in dús tria bra si le i ra pas sou a fi gu rar, se gun do ana lis -
tas in ter na ci o na is in de pen den tes, en tre aque las com
mais ba i xo cus to de pro du ção no mun do. Um se gun -
do dado in te res san te a no tar é que, por ter in ves ti do
es sen ci al men te em mo der ni za ção e au men to de pro-
du ti vi da de, a ca pa ci da de de pro du ção pro pri a men te
dita ex pan diu-se pou co: pas sa de 28 mi lhões em
1989 a 30 mi lhões de to ne la das em 2000. Com bi na da 
com o cres ci men to da de man da in ter na, so bre tu do a
par tir do Pla no Real, essa si tu a ção ge rou uma in fle -
xão im por tan te no des ti no da pro du ção si de rúr gi ca
na ci o nal. Pas sa ram a pre do mi nar as ven das no pró-
prio mer ca do bra si le i ro e não mais no mer ca do ex ter -
no, como ocor ria an tes. Entre 60% e 65% da pro du -
ção de aço do Bra sil está hoje vol ta da para o aten di -
men to da in dús tria con su mi do ra do més ti ca.

Por fim, é im por tan te ob ser var que, em par te
como con se qüên cia des sa dis tri bu i ção en tre mer ca -
do in ter no e ex ter no e em par te como es tra té gia de in-
ser ção no mer ca do glo bal, a in dús tria bra si le i ra mu-
dou a com bi na ção, o mix dos seus pro du tos ex por ta -
dos. Os pro du tos semi-aca ba dos pas sa ram a do mi -
nar em pro por ção su pe ri or a 70% (em vo lu me), a pa u -
ta ex por ta do ra do se tor, en quan to de cli nou a ex por ta -
ção de aca ba dos (ca na li za dos, em gran de par te, para
o mer ca do in ter no). Con si de ra das as ex por ta ções em
va lor e não em vo lu me, os pro du tos aca ba dos ain da
pre do mi nam, mas os cha ma dos ”se mis“, no ano pas-
sa do, já atin gi am a mar ca de 45%. Para os Esta dos
Uni dos, a pro por ção de semi-aca ba dos, como se verá
mais tar de, al can ça vo lu me pró xi mo de 80%. Vale re-
ter esse dado por que terá des do bra men tos na for ma
como o Bra sil é afe ta do pe las me di das pro te ci o nis tas
nor te-ame ri ca nas.

Esse é, por tan to, o qua dro da si de rur gia bra si le -
i ra na vi ra da do mi lê nio: in dús tria pri va ti za da, mo der -
ni za da e al ta men te com pe ti ti va em ter mos mun di a is.
Entre os da dos da nos sa com pe ti ti vi da de está tam-
bém a qua li da de do nos so mi né rio. O Bra sil si tua-se
como oi ta vo ma i or pro du tor de aço no mun do (com
pro du ção, como dis se, em tor no de 28 mi lhões de to-
ne la das) e fi gu ra en tre os cin co ma i o res ex por ta do res 
mun di a is. Tan to sua pro du ção quan to sua ex por ta ção
apre sen tam nú me ros es tá ve is nos úl ti mos anos, mas
a ên fa se nas ex por ta ções de semi-aca ba dos para os
gran des mer ca dos – Esta dos Uni dos e União Eu ro -
péia – vai-se con so li dan do como ten dên cia. Há nis so
como que uma apos ta es tra té gi ca na alta com pe ti ti vi -
da de do pro du to bra si le i ro e na cres cen te ne ces si da -
de de im por ta ção de semi-aca ba dos por par te da in-

dús tria si de rúr gi ca nor te-ame ri ca na. É que esta úl ti -
ma, em seu len to e tu mul tu a do pro ces so de re es tru tu -
ra ção, de sen vol ve um mo de lo pelo qual al gu mas usi-
nas aban do nam a fase me ta lúr gi ca, onde são re co -
nhe ci da men te pou co com pe ti ti vas, para tra ba lha rem
com o semi-aca ba do im por ta do e con cen tra rem-se
em li nhas de ma i or va lor agre ga do. A apos ta bra si le i -
ra nes sa ten dên cia é tal que al gu mas em pre sas si de -
rúr gi cas bra si le i ras ad qui rem usi nas nos EUA para
ope rá-las es sen ci al men te a par tir do semi-aca ba do
im por ta do do Bra sil. São pas sos co ra jo sos de uma in-
dús tria que se glo ba li za.

Se o se tor si de rúr gi co bra si le i ro fez o de ver de
casa e pre pa rou-se para a com pe ti ção glo bal, o mes-
mo não se pode di zer de to dos os ou tros gran des pro-
du to res. O mer ca do in ter na ci o nal do aço está em cri-
se. Em sua ori gem es tão fa to res di ver sos, al guns es-
tru tu ra is, ou tros de con jun tu ra.

Entre os pri me i ros está a exis tên cia de um ex ce -
den te de ca pa ci da de ins ta la da. Esti ma-se como pro-
vá vel que a ca pa ci da de ins ta la da no mun do si tue-se
en tre um bi lhão e 1,1 bi lhão de to ne la das, para uma
pro du ção que, no ano de 2000, atin giu apro xi ma da -
men te 850 mi lhões.

Ana li sa da de for ma me nos agre ga da, a ca pa ci -
da de mun di al de pro du ção apre sen ta si tu a ções mu i to 
dis tin tas en tre pa í ses. Há aque les, como o Bra sil, que
re es tru tu ram com ple ta men te sua in dús tria na úl ti ma
dé ca da e es tão em con di ções de com pe tir. A União
Eu ro péia ope rou uma re es tru tu ra ção em pro fun di da -
de, com pri va ti za ções, fu sões e aqui si ções, fe cha -
men to de usi nas e mo der ni za ção tec no ló gi ca em
gran de es ca la. Re ú ne hoje qua se 20% da pro du ção
mun di al e con ti nua a per se guir me tas ain da mais am-
bi ci o sas em ter mos de con so li da ção, como se de pre -
en de do anún cio da fu são de Usi nor, Arbed e Ace ra lia
para a for ma ção da ma i or em pre sa si de rúr gi ca do
mun do, com vo lu me de pro du ção de 45 mi lhões de to-
ne la das.

No ou tro ex tre mo da es ca la, si tua-se o par que
si de rúr gi co da an ti ga União So vié ti ca, cons ti tu í do por
uma es tru tu ra pro du ti va hoje su per di men si o na da, er-
gui da para aten der à de man da do més ti ca de um
Esta do que se frag men tou. Rús sia e Ucrâ nia, her de i -
ras prin ci pa is des sa in dús tria, não os ten tam mais
uma eco no mia ca paz de ge rar con su mo pró prio para
o aço que pro du zem e vêem-se com pe li das a es-
coá-lo no mer ca do in ter na ci o nal. Na opi nião de ana-
lis tas con ce i tu a dos, as usi nas rus sas e ucra ni a nas
es ta ri am hoje ven den do aba i xo do cus to de pro du ção. 
Com pre ju í zo, por tan to, po rém me nor do que aque le
que de cor re ria de uma pa ra li sa ção dos al tos for nos
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ou do fe cha men to da usi na. Os nú me ros são elo qüen -
tes. Em 1991, no iní cio do pro ces so de de sar ti cu la ção 
do Esta do so vié ti co, a Rús sia pro du zia apro xi ma da -
men te 74 mi lhões de to ne la das de aço e con su mia
pou co mais de 50 mi lhões. Em 2000, a pro du ção rus-
sa ha via ca í do para 65 mi lhões e seu con su mo, ”de-
sa ba do“ para ape nas 25 mi lhões, ge ran do um ex ce -
den te ex por tá vel de 40 mi lhões. Embo ra em es ca la
me nor, a his tó ria se re pe te no caso da Ucrâ nia. O
dado im por tan te a re ter é o fato de que em 1991 a an-
ti ga União So vié ti ca era um ator me nor no co mér cio
mun di al de aço, ao pas so que, em 2000, a CEI (Co-
mu ni da de de Esta dos Inde pen den tes) trans for -
mou-se no ma i or ex por ta dor mun di al. Impor tan te
tam bém ter pre sen te que, em bo ra te nha ha vi do um
iní cio de re es tru tu ra ção na in dús tria si de rúr gi ca rus sa 
e ucra ni a na, tal re es tru tu ra ção foi ape nas par ci al, es-
tan do hoje am bos os pa í ses con fron ta dos com ca pa -
ci da de an ti e co nô mi ca, dado o re ma nes cen te de usi-
nas tec no lo gi ca men te su pe ra das e de ba i xa pro du ti -
vi da de.

Ja pão e Co réia, dois gi gan tes da in dús tria si de -
rúr gi ca mun di al, tam bém vêem-se às vol tas com a ne-
ces si da de de fe char al gu mas uni da des e re es tru tu rar
par te do se tor, em bo ra não se ques ti o ne a pro du ti vi -
da de da ma i or par te do seu par que pro du ti vo.

A Chi na, hoje a ma i or pro du to ra mun di al de aço,
com 127 mi lhões de to ne la das, ocu pa po si ção pe cu li -
ar. Con so me gran de par te do que pro duz, ex por ta
pou co e tam bém im por ta pou co. Dis põe de um par-
que si de rúr gi co mu i to di fe ren ci a do, com seg men tos
em que do mi nam tec no lo gia de pon ta e ní ve is al tís si -
mos de pro du ti vi da de e ou tros, com mo de los de pro-
du ção ti dos como in te i ra men te su pe ra dos. Hoje in ter -
fe re pou co no mer ca do in ter na ci o nal, mas é cres cen -
te o seu in te res se nos ru mos des se mer ca do.

No elen co das ques tões es tru tu ra is, fi gu ram,
por fim, os pro ble mas pró pri os da in dús tria si de rúr gi -
ca dos Esta dos Uni dos.

Ve jam V. Exªs, Srªs e Srs. Se na do res, que, para
com pre en der o tema do aço, é ne ces sá rio fa zer esta
ava li a ção: o que fi ze mos nós, no Bra sil; como se si tua
o de sa fio da in dús tria si de rúr gi ca na Eu ro pa; qual o
pro ble ma que se co lo ca na Rús sia e na Ucrâ nia; qual
o sig ni fi ca do da ação des se se tor na Chi na, para po-
der mos com pre en der o sig ni fi ca do das mo da li da des
pe las qua is os Esta dos Uni dos atu a ram. Para en ten -
der mos a po si ção dos Esta dos Uni dos, é pre ci so
com pre en der os pro ble mas pró pri os da in dús tria si-
de rúr gi ca dos Esta dos Uni dos.

Embo ra os ten tem uma pro du ção em tor no de
cem mi lhões de to ne la das, os Esta dos Uni dos con so -

mem mais do que pro du zem e se co lo cam como prin-
ci pal mer ca do im por ta dor do mun do. O in gres so do
aço im por ta do no mer ca do nor te-ame ri ca no tem es-
ta do, ao lon go das três úl ti mas dé ca das, su je i to a per-
cal ços de toda or dem, por con ta de re pe ti das on das
de pro te ci o nis mo. Na dé ca da de 80, fo ram os cha ma -
dos ”acor dos de res tri ção vo lun tá ria“, pe los qua is os
pa í ses ex por ta do res, in clu si ve o Bra sil, obri ga vam-se
a li mi tar suas ven das àque le mer ca do. Na dé ca da de
90, os di re i tos an ti dum ping e as me di das com pen sa -
tó ri as, apli ca dos de for ma al ta men te ques ti o ná vel,
cer ce a ram o aces so do aço es tran ge i ro, si tu a ção que
per sis te até hoje. É tal o nú me ro de di re i tos an ti dum -
ping e de me di das com pen sa tó ri as apli ca das pe las
au to ri da des de de fe sa co mer ci al dos Esta dos Uni dos
que, em 2001, não ha via pra ti ca men te um só país ex-
por ta dor de aço no mun do que não ti ves se al gum pro-
du to si de rúr gi co so bre ta xa do na que le país. Esti-
ma-se que ações an ti dum ping ou de me di das com-
pen sa tó ri as con tra ale ga dos sub sí di os co bri am, no
ano pas sa do, 44% de to dos os pro du tos si de rúr gi cos
im por ta dos de pa í ses não-mem bros do Naf ta.

A apa ren te con tra di ção en tre, por um lado, a ne-
ces si da de de im por tar e, por ou tro, o sis te má ti co cer-
ce a men to das im por ta ções en con tra sua ex pli ca ção
no em ba te en tre os se to res di nâ mi cos da eco no mia
ame ri ca na e a for ça po lí ti ca do se tor si de rúr gi co mais
tra di ci o nal. Em gran de par te, é este úl ti mo – re pre -
sen ta do pe las gran des usi nas in te gra das – que não
se re es tru tu rou, per deu con di ções de com pe tir, con ti -
nua re sis tin do a mu dan ças, mas mos tra-se sem pre
ca paz de ala van car jun to ao Con gres so e ao Exe cu ti -
vo su ces si vas me di das de pro te ção. Sua ca pa ci da de
de mo bi li za ção po lí ti ca de cor re da con cen tra ção da
in dús tria em um pe que no nú me ro de Esta dos da Fe-
de ra ção e da for te par ti ci pa ção dos sin di ca tos nes se
mo vi men to de re sis tên cia, am bos fa to res ele i to ra is
re le van tes.

Se ria fal tar com a ver da de afir mar que a in dús -
tria si de rúr gi ca nor te-ame ri ca na, como um todo, não
se re es tru tu rou. Cal cu la-se que algo em tor no de 50%
da pro du ção de aço nos Esta dos Uni dos pro vém,
hoje, das cha ma das ”mi ni u si nas“, mo der nas e efi ci -
en tes. Nou tro seg men to, o dos cha ma dos re-rol lers,
usi nas que tra ba lham a par tir do semi-aca ba do im-
por ta do (in clu si ve do Bra sil) tam bém exi bem ín di ces
de pro du ti vi da de ele va dos. A re sis tên cia pro te ci o nis ta 
ma i or, po rém, está no seg men to me nos di nâ mi co, es-
tru tu ral men te in ca pa ci ta do de con cor rer.

A esse con jun to de ele men tos es tru tu ra is (ex-
ces so de ca pa ci da de ins ta la da, com bi na do com a
ma nu ten ção em ati vi da de de usi nas, tec no ló gi ca ou
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ge ren ci al men te, ana crô ni cas) vi e ram so mar-se, nos
úl ti mos anos, da dos con jun tu ra is que exa cer ba ram as
ten sões en tre pro du ção, con su mo e co mér cio. A cri se
asiá ti ca de 1997 e a cri se rus sa de 1998, ali a das à
lon ga es tag na ção da eco no mia ja po ne sa, fo ram de ci -
si vas. Seu im pac to, ao re du zir o con su mo, ge rou um
ex ce den te de pro du ção que foi es co a do apres sa da -
men te nos prin ci pa is mer ca dos, ou seja, Eu ro pa e,
so bre tu do, Esta dos Uni dos.

Grá fi cos de im por ta ção de aço nos Esta dos Uni-
dos mos tram pi cos acen tu a dos na que les anos, com
in gres sos ma ci ços de pro du tos si de rúr gi cos, rus sos,
ja po ne ses e co re a nos, por exem plo, num mo men to
em que a eco no mia ame ri ca na exi bia vi ta li da de e ca-
pa ci da de de ab sor ção. Mas, se isso era ver da de para
a eco no mia como um todo, não o era ne ces sa ri a men -
te para aque la par ce la da si de rur gia nor te-ame ri ca na
me nos com pe ti ti va.

Su ce de ram-se, en tão, re no va das ações an ti -
dum ping, mo vi das pela in dús tria, con tra todo e qual-
quer pro du to im por ta do, de que re sul ta ram os nú me -
ros que men ci o nei há pou co. Pro du tos bra si le i ros,
como os de mu i tas ou tras ori gens, fo ram atin gi dos
pela pro te ção na fron te i ra. Em mu i tos ca sos, não sa-
tis fe i tos com o efe i to dis su a si vo do an ti dum ping, as
in ves ti ga ções con du zi das pelo De par ta men to do Co-
mér cio dos Esta dos Uni dos re sul ta ram na apli ca ção
de di re i tos com pen sa tó ri os, por ale ga dos sub sí di os.
Mes mo em pre sas pri va ti za das ti ve ram seus pro du tos 
so bre ta xa dos, como re sul ta do de uma in ter pre ta ção
cla ra men te dis tor ci da das nor mas, que iden ti fi ca sub-
sí di os re si du a is, in clu si ve em ca sos em que a em pre -
sa te nha sido ven di da em le i lão pú bli co.

É algo que afe tou as in dús tri as eu ro péi as e as
nos sas, daí uma ação em an da men to na OMC, da
qual par ti ci pa mos como ter ce i ra par te.

Empe nha do em dar pro te ção ain da mais ra di cal
à sua si de rur gia, o Con gres so nor te-ame ri ca no apro-
vou uma emen da à sua Lei de Co mér cio, a cha ma da
Emen da Byrd, pela qual os di re i tos an ti dum ping ar re -
ca da dos re ver tem em be ne fí cio das em pre sas pe ti ci -
o ná ri as. A me di da con fi gu ra cla ra men te um sub sí dio
ao se tor, o que le vou vá ri os pa í ses, in clu si ve o Bra sil,
a as so ci a rem-se numa ação con jun ta na OMC con tra
a Emen da, pro ces so que ain da está em cur so na que -
la Orga ni za ção.

Em 1999, atin gi do por di re i tos an ti dum ping e
me di das com pen sa tó ri as ele va das so bre la mi na dos a
quen te, o se tor si de rúr gi co bra si le i ro su ge riu ao Go-
ver no exa mi nar a pos si bi li da de de ne go ci ar um acor-
do es pe cí fi co com os Esta dos Uni dos para aque le

pro du to. Tra ta-se de um tipo de ins tru men to de no mi -
na do ”acor do sus pen si vo“, em que o Go ver no bra si le -
i ro ace i ta res trin gir o vo lu me ex por ta do e, em pa ra le -
lo, em pre sas ex por ta do ras com pro me tem-se a não
ven der aba i xo de um de ter mi na do pre ço; como con-
tra par ti da, o Go ver no nor te-ame ri ca no ”sus pen de“ (e
daí a de no mi na ção ”acor do sus pen si vo“) a apli ca ção
das so bre ta xas. As ne go ci a ções re a li za ram-se a con-
ten to, o acor do foi ne go ci a do mas se re ve lou par ci al -
men te efi caz ape nas no pri me i ro ano de vi gên cia, em
2000.

Em suma, a par tir de 1998, a cri se da in dús tria
si de rúr gi ca dos Esta dos Uni dos foi-se acen tu an do, à
me di da que o in gres so do pro du to im por ta do co lo ca -
va em evi dên cia suas fra que zas es tru tu ra is. Po rém,
as ações an ti dum ping não fo ram vis tas no pla no in ter -
no como su fi ci en tes e o se tor cla mou por mais pro te -
ção. É in te res san te no tar que, não obs tan te sua for te
li ga ção com os sin di ca tos, a Admi nis tra ção de mo cra -
ta do Pre si den te Clin ton lo grou re sis tir às pres sões.
Me nos de seis me ses de po is, po rém, o Pre si den te
Ge or ge W. Bush anun ci ou, em ju nho de 2001, o iní cio
da in ves ti ga ção que aca ba ria por le var, em mar ço úl ti -
mo, à apli ca ção de sal va guar das na im por ta ção de
vá ri os pro du tos si de rúr gi cos. Nos qua tro anos que
vão de 1998 a 2001, 24 em pre sas si de rúr gi cas nor-
te-ame ri ca nas pe di ram con cor da ta, en tre elas duas
das ma i o res do se tor, a Beth le hem Ste el e a LTV.

Esses são, em gran des li nhas, os ele men tos
que com põem o con tex to na ci o nal e in ter na ci o nal que
cabe ter pre sen tes. Re su mo: no pla no in ter no, uma in-
dús tria re vi ta li za da e com pe ti ti va, fru to de co ra jo so
pro ces so de pri va ti za ção e de pe sa dos in ves ti men tos
dos seus no vos con tro la do res. No pla no glo bal, um
ex ces so de ca pa ci da de ins ta la da, com bol sões de
pro du ção an ti e co nô mi ca em seg men tos da pro du ção
nor te-ame ri ca na e tam bém, por exem plo, na Rús sia e
na Ucrâ nia. No mer ca do nor te-ame ri ca no, mais es pe -
ci fi ca men te, sur to de im por ta ções, ge ra do pe las cri-
ses asiá ti ca e rus sa, que pôs a nu as an ti gas e co nhe -
ci das di fi cul da des de um seg men to que não se mo-
der ni zou e que in sis te em so bre vi ver ao abri go de me-
di das pro te ci o nis tas. O Con gres so se mo bi li za e o
Exe cu ti vo cede à pres são de con gres sis tas, em pre -
sas e sin di ca tos. Em 5 de mar ço são anun ci a das so-
bre ta xas e quo tas que vir tu al men te fe cham o mer ca -
do dos Esta dos Uni dos à im por ta ção de gran de par te
dos pro du tos si de rúr gi cos.

De te nho-me, ago ra, na se gun da par te da mi nha 
ex po si ção, nas re a ções que vêm mar can do o ce ná rio
do co mér cio in ter na ci o nal do aço.
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Se ria oci o so des cre ver as di ver sas eta pas e
pro ce di men tos que a Admi nis tra ção nor te-ame ri ca na
se guiu en tre ju nho de 2001, quan do o Pre si den te Bush
anun ci ou sem pla no, e mar ço de 2002, quan do as me di -
das de pro te ção fo ram tor na das pú bli cas. Re cor do ape-
nas que a Inter na ti o nal Tra de Com mis si on, ór gão au-
tô no mo do Go ver no nor te-ame ri ca no, foi aci o na da pelo
Pre si den te para pro ce der a uma in ves ti ga ção abran-
gen te. O ob je ti vo, con for me de ter mi nam a le gis la ção de
co mér cio dos Esta dos Uni dos e as pró pri as nor mas da
OMC, era apu rar se as im por ta ções de aço es ta ri am ca-
u san do ”dano ou ame a ça de dano“ à in dús tria si de rúr gi -
ca lo cal. Tra ta-se de re qui si to in dis pen sá vel para a apli-
ca ção de me di das de pro te ção. Ao fi nal de seus tra ba -
lhos, a Co mis são en ten deu que 16, dos 33 pro du tos
ana li sa dos, fo ram pre ju di ca dos pela con cor rên cia do
pro du to im por ta do. Se gui ram-se, na eta pa se guin te, re-
co men da ções ao Pre si den te Bush e este, ou vi da a as-
ses so ria da Casa Bran ca, ba i xou as sal va guar das que
co nhe ce mos.

Que me di das são es sas? No es sen ci al, a de ci -
são con sis tiu em es ta be le cer: (1) quo ta de 4,9 mi-
lhões de to ne la das mé tri cas para semi-aca ba dos,
com au men to de 450 mil t.m. ao ano; (2) ta ri fas de
30% so bre la mi na dos pla nos, em ge ral, pas san do a
24% no se gun do ano e a 18% no ter ce i ro; (3) ta ri fas
ini ci a is de 15% ou 8% para ou tros pro du tos, con for me 
o caso (pro du tos lon gos, ino xi dá vel etc.); (4) al gu mas
ex clu sões (aço-fer ra men ta, por exem plo); (5) isen ção
de qual quer res tri ção para Mé xi co, Ca na dá, Jor dâ nia
e Isra el – com os qua is os Esta dos Uni dos man têm
acor dos de li vre co mér cio; isen ções para pa í ses em
de sen vol vi men to em pro du tos cu jas ex por ta ções fos-
sem in fe ri o res a 3% das im por ta ções nor te-ame ri ca -
nas. As sal va guar das te rão du ra ção de três anos e
en tra ram em vi gor em 20 de mar ço.

De for ma sim pli fi ca da, as con se qüên ci as para o
Bra sil po dem ser en qua dra das em três gran des ca te -
go ri as de pro du tos:

– Nos semi-aca ba dos – so bre tu do,
pla cas –, que res pon dem por apro xi ma da -
men te 75% das ex por ta ções bra si le i ras para
o mer ca do nor te-ame ri ca nos, cou be ao Bra-
sil uma cota de 2,5 mi lhões de to ne la das
mé tri cas. Nos sas ven das des se pro du to
para os Esta dos Uni dos ha vi am to ta li za do
2,4 mi lhões de to ne la das em 2000 e 2,1 mi-
lhões de to ne la das no ano pas sa do. A cota
alo ca da pa re ce ria, à pri me i ra vis ta, ser su fi -
ci en te para aten der ao pico das ex por ta ções 
bra si le i ras, mas, evi den te men te, não é esse
o úni co pa râ me tro da ava li a ção. Esta va nos

pla nos da si de rur gia bra si le i ra ex plo rar mais
a fun do sua ver ten te de com ple men ta ri da de 
com o seg men to da in dús tria nor te-ame ri ca -
na in te res sa do em pro ces sar o semi-aca ba -
do pro du zi do no Bra sil. Entre ou tros pro je -
tos, ha via de con cre to o fato de a Com pa -
nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal (CSN) ter ad qui ri -
do uma usi na nor te-ame ri ca na, a He ar tland
Ste el, com o ob je ti vo de ali men tá-la, já a
par tir des te ano, com pla cas bra si le i ras.
Con si de ra das es sas ex pec ta ti vas de ex por -
ta ção, es ti ma-se que se ria ne ces sá rio um
mi lhão de to ne la das a mais para que a quo-
ta pu des se aten der ao po ten ci al de ex por ta -
ções do Bra sil.

– No seg men to de la mi na dos pla nos,
há si tu a ções um tan to di fe ren ci a das. Em la-
mi na dos a quen te, por exem plo, as ex por ta -
ções bra si le i ras já ha vi am pra ti ca men te ces-
sa do. O acor do sus pen si vo de an ti dum ping,
ne go ci a do com o Go ver no nor te-ame ri ca no
em 1999, tor na ra-se ino pe ran te, con for me
men ci o nei há pou co. A in dús tria ali men ta va,
po rém, a ex pec ta ti va de re tor nar ao mer ca do,
be ne fi ci an do-se de um pos sí vel pro ces so de
re vi são de dum ping ou do in gres so de um
novo ex por ta dor, pers pec ti va que de sa pa re ce
com a so bre ta xa de 30%. Em cha pas gros-
sas, pro du to de que o Bra sil con se gui ra ex-
por tar apro xi ma da men te 15 mi lhões de dó la -
res no ano pas sa do, tam bém fica in vi a bi li za da 
a pre sen ça bra si le i ra no mer ca do nor te-ame -
ri ca no. Na ca te go ria de la mi na dos a frio, o
Bra sil em bar ca ra para os Esta dos Uni dos 59
mi lhões de dó la res no ano pas sa do, po rém
sua po si ção era vul ne rá vel; aca ba ra de so frer
me di da com pen sa tó ria e aguar da va de ter mi -
na ção de dum ping. Sub sis tia al gum oti mis mo 
na in dús tria, em face da pos si bi li da de de que
o Bra sil lo gras se re ver ter, em se tem bro, na
ins tân cia ad mi nis tra ti va pró pria, a de ter mi na -
ção de dano, o que lhe per mi ti ria man ter-se
no mer ca do; a so bre ta xa de 30% eli mi na es-
sas chan ces. Em cha pas gal va ni za das, com
ex por ta ções de 8,6 mi lhões de dó la res em
2001, tam bém de sa pa re cem as pos si bi li da -
des de aces so com a so bre ta xa de 30%. Res-
tou o item fo lha de flan dres, igual men te so bre -
ta xa do em 30%, mas para o qual o Bra sil,
como país em de sen vol vi men to, será be ne fi ci -
a do por isen ção.
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– No seg men to de pro du tos não-pla-
nos, a isen ção que con tem plou ex por ta ções 
pro ve ni en tes de pa í ses em de sen vol vi men to 
com par ti ci pa ção in fe ri or a 3% nas im por ta -
ções re a li za das pe los Esta dos Uni dos be ne -
fi ci ou o Bra sil em pro du tos como ver ga -
lhões, bar ras e per fis le ves. Em ou tros ca-
sos, as ven das bra si le i ras não che ga ram a
ser afe ta das, por que os pro du tos não fo ram
atin gi dos pe las sal va guar das, como é o
caso de cer tos tu bos e de aço-fer ra men ta.

Gros so modo, esse é o qua dro que re sul ta, para
o Bra sil, das me di das anun ci a das pelo Pre si den te
Bush.

Va lem aqui al gu mas ob ser va ções de na tu re za
ju rí di ca e po lí ti ca e ou tras de cu nho mais pro pri a men -
te co mer ci al. Ju ri di ca men te, ao fa zer uso de ”sal va -
guar das“, o Go ver no nor te-ame ri ca no está apli can do
não só sua le gis la ção co mer ci al, mas tam bém dis po -
si ti vos do acor do per ti nen te da OMC que lhe as se gu -
ram o di re i to a esse re cur so de de fe sa co mer ci al. Tra-
ta-se de me di da ex tre ma, que se ca rac te ri za por se
apli car in dis cri mi na da men te con tra pro du to de to das
as ori gens e que, como ou tras ações de fen si vas, têm
pra zo de apli ca ção li mi ta do (três anos, nes te caso).
Não se tra ta, por tan to, de ação con tra o aço bra si le i ro, 
mas sim con tra o aço im por ta do em ge ral. Não se tra-
ta tam pou co de uma me di da que não es te ja con tem -
pla da nas re gras do co mér cio in ter na ci o nal.

O que, en tre tan to, é pas sí vel de con tes ta ção –
re i te ro – é a base fa tu al em que o Go ver no nor te-ame -
ri ca no fun da men tou sua de ci são. Mais es pe ci fi ca -
men te, o que se co lo ca em dú vi da é, so bre tu do, se
es ta ri am aten di dos os re qui si tos de ”sur to“ de im por -
ta ções e de re la ção ca u sal en tre im por ta ções e ame-
a ça de dano à in dús tria lo cal que os acor dos da OMC
exi gem. E essa foi a po si ção do Ita ma raty des de o pri-
me i ro mo men to. Essa aná li se va ria, na tu ral men te, de
pro du to a pro du to e, pelo me nos em al guns ca sos, os
nú me ros apre sen ta dos não são ine qui vo ca men te
apre sen tá ve is e con vin cen tes. Do pon to de vis ta po lí -
ti co (mas com sig ni fi ca ti vas im pli ca ções co mer ci a is),
con vém no tar a pre o cu pa ção que ti ve ram os Esta dos
Uni dos em isen tar o Mé xi co e o Ca na dá das sal va -
guar das, am pa ran do essa de ci são no fato de se rem
am bos par tes na área de li vre co mér cio do Naf ta.

Exa mi na das as sal va guar das pela ver ten te de
seu im pac to co mer ci al, há al gu ma dis cor dân cia no to-
can te às per das so fri das pelo Bra sil. As ex por ta ções to-
ta is de aço bra si le i ro para os Esta dos Uni dos so ma ram,
em 2001, US$734 mi lhões, dos qua is apro xi ma damen-

te US$400 mi lhões em semi-aca ba dos. Se nos li mi tar -
mos a um co te jo com as ven das re a li za das no ano pas-
sa do – ou seja, su pon do-se que o Bra sil re pe ti ria no cor-
ren te ano o vo lu me que ex por tou em 2001 –, as bar re i -
ras ago ra im pos tas re pre sen tam per da de mer ca do da
or dem de US$91 mi lhões, isto é, de apro xi ma da men te
13%. Numa com pa ra ção com a União Eu ro péia, Ja pão
ou Co réia, so bre os qua is o im pac to das me di das nor-
te-ame ri ca nas foi pró xi mo da mé dia de 60%, a po si ção
do Bra sil ofe re ce al gum con for to. Não é essa, en tre tan -
to, a le i tu ra que a in dús tria bra si le i ra faz das sal va guar -
das. So ma dos o que o se tor es pe ra va con ti nu ar ex por -
tan do mais o mer ca do que es pe ra va re cu pe rar e ain da
o que, le gi ti ma men te, al me ja va con quis tar, as per das
po dem re pre sen tar, nes te ano, US$290 mi lhões.

Enten den do essa po si ção do se tor: na di nâ mi ca 
do co mér cio, im por ta o fu tu ro mais que o pas sa do,
por mais sub je ti va que pos sa ser nos sa vi são do que
ain da está por vir. A mu dan ça das re gras do jogo tu-
mul tua o co mér cio in ter na ci o nal e se me ia a in cer te za. 
É na es ta bi li da de das re gras que se as sen tam as re-
la ções de co mér cio e o pla ne ja men to da pro du ção. A
pre vi si bi li da de é da es sên cia das tro cas co mer ci a is e
um dos pi la res em que se ba se ia o sis te ma mul ti la te -
ral de co mér cio. As sal va guar das nor te-ame ri ca nas
não são más ape nas por que pos sam ter fun da men ta -
ção ju rí di ca du vi do sa ou por que exi bam quão re sis -
ten te pode ser o nú cleo duro do pro te ci o nis mo na que -
le país, mas tam bém pelo gra ve dis túr bio que ge ram
nas re la ções de tro ca e no sis te ma pro du ti vo.

To ma da e anun ci a da a de ci são de apli car sal va -
guar das, o Go ver no nor te-ame ri ca no agra dou a al-
guns se to res do més ti cos, po rém ra pi da men te se viu
con fron ta do com re a ção ne ga ti va por par te dos prin-
ci pa is ato res do co mér cio si de rúr gi co in ter na ci o nal.

A re a ção bra si le i ra in clui, até o mo men to, duas
fa ses dis tin tas: a pri me i ra re mon ta ao pró prio iní cio da
in ves ti ga ção en co men da da pelo Pre si den te Bush à
Inter na ti o nal Tra de Com mis si on e en glo ba todo o
tra ba lho de sen vol vi do an tes do anún cio das sal va -
guar das; a se gun da, às di ver sas ins tân ci as em que se
vem des do bran do o tra ba lho di plo má ti co des de 5 de
mar ço úl ti mo.

Em 15 de agos to de 2001, al gu mas se ma nas
de po is de o Pre si den te nor te-ame ri ca no anun ci ar o
iní cio de uma in ves ti ga ção abran gen te so bre as im-
por ta ções de pro du tos si de rúr gi cos, o Go ver no bra si -
le i ro re a li zou a pri me i ra ses são do cha ma do Gru po
de Acom pa nha men to da Po lí ti ca Si de rúr gi ca dos
Esta dos Uni dos. A Ca mex de ba te ra o as sun to e de ci -
di ra-se pela cri a ção des se gru po, sob a co or de na ção
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res e com a par ti ci -
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pa ção dos Mi nis té ri os do De sen vol vi men to, da Indús-
tria e do Co mér cio Exte ri or e da Fa zen da, para dis cu -
tir ce ná ri os pos sí ve is e for mu lar re co men da ções aos
Mi nis tros so bre cur sos de ação. A in dús tria bra si le i ra
ti nha re pre sen ta ção pró pria no Gru po de Acom pa -
nha men to, e sua par ti ci pa ção foi cru ci al des de o pri-
me i ro mo men to. Ali se dis tri bu í ram ta re fas, ten do ca-
bi do à in dús tria co la bo rar com da dos e ava li a ções
para a iden ti fi ca ção dos pro du tos de ma i or vul ne ra bi -
li da de, as sim como ma pe ar seus ali a dos po ten ci a is
nos Esta dos Uni dos (se tor im por ta dor e ou tros) e ini-
ci ar o tra ba lho de ar ti cu la ção com os mes mos. Si mul -
ta ne a men te, a in dús tria au xi li a ria, com seus ad vo ga -
dos, no le van ta men to e pre pa ra ção de li nhas de de fe -
sa a se rem ex plo ra das pelo Go ver no bra si le i ro. Este,
por sua vez, en car re gar-se-ia de re a li zar son da gens
ini ci a is jun to aos pró pri os se to res go ver na men ta is
nor te-ame ri ca nos e jun to a go ver nos de ou tros pa í -
ses in te res sa dos, e de pre pa rar as ges tões di plo má ti -
cas a se rem re a li za das nos di ver sos ní ve is, quan do
che gas se o mo men to apro pri a do.

O Gru po de Acom pa nha men to de ba teu tam-
bém ques tões pa ra le las, como o po si ci o na men to que
o Bra sil pas sa ria a ado tar na OCDE, onde, por ini ci a ti -
va nor te-ame ri ca na (nes te caso com o apo io eu ro -
peu) con vo ca ra-se uma Re u nião de Alto Ní vel para
dis cu tir o pro ble ma de ex ces so de ca pa ci da de ins ta -
la da no pla no mun di al e even tu a is ações des ti na das a
re du zi-la. Assi na lo, a pro pó si to, que, nas três Re u -
niões de Alto Ní vel da OCDE re a li za das até o mo-
men to, o Bra sil pôde ter des ta ca da par ti ci pa ção, gra-
ças à qua li da de dos es tu dos que a in dús tria si de rúr gi -
ca bra si le i ra fez che gar ao Go ver no e que per mi ti ram
fir mar po si ção so bre a alta com pe ti ti vi da de do aço
pro du zi do no País. São in cer tos, po rém, os ru mos
que es sas dis cus sões po dem to mar na OCDE, em
vis ta do cli ma po lí ti co ten so e con fli tu o so que se vem
for man do no co mér cio in ter na ci o nal do aço en tre as
prin ci pa is po tên ci as co mer ci a is.

Re to mo a des cri ção do tra ba lho de ar ti cu la ção
en tre o Go ver no bra si le i ro e o se tor pri va do no seio
des te Gru po de Acom pa nha men to, para re gis trar que
fo ram ex ten sa men te de ba ti dos os in te res ses em jogo
e tra ça do um ro te i ro para a ação com bi na da de am-
bos. Numa pri me i ra fase, que se es ten deu até de zem -
bro de 2001, a apre sen ta ção dos in te res ses bra si le i -
ros, dado o pro ce di men to ad mi nis tra ti vo pró prio nes-
ses ca sos, fi cou sob a res pon sa bi li da de do se tor pri-
va do, cha ma do a le var seus pon tos de vis ta à Inter-
na ti o nal Tra de Com mis si on, dos Esta dos Uni dos, a
quem ca bia a in ves ti ga ção ini ci al e a re a li za ção de
au diên ci as com to dos os seg men tos in te res sa dos

(pro du to res, im por ta do res, ex por ta do res etc.). A in-
dús tria bra si le i ra es te ve, nes sa ins tân cia, sem pre re-
pre sen ta da e de mons trou que per ma ne ce ra es tá vel,
ao lon go do tem po, a par ce la de mer ca do ocu pa da
pe las ex por ta ções bra si le i ras na que le mer ca do, não
se ca rac te ri zan do, por tan to, qual quer in cre men to de
vul to nas ven das do Bra sil.

É o tema do ”sur to de im por ta ções“ e a com pro -
va ção nos sa de que o Bra sil não era res pon sá vel por
ne nhum sur to de im por ta ções de aço nos Esta dos
Uni dos.

O que hou ve ra, isto sim, fora um des lo ca men to
de pro du tos aca ba dos em fa vor dos semi-aca ba dos,
des ti na dos, es tes úl ti mos, à ali men ta ção da que le
seg men to da in dús tria si de rúr gi ca nor te-ame ri ca na
que se mo der ni za va. Era pa ten te, por con se guin te,
ha ver com ple men ta ri e da de en tre as duas in dús tri as,
quan do me nos no que se re fe ria à par te mais subs-
tan ci al das ex por ta ções bra si le i ras. De po i men tos im-
por tan tes em fa vor des sa tese fo ram tam bém apre-
sen ta dos pe las pró pri as usi nas que tra ba lham com o
pro du to im por ta do.

Em ou tu bro, a Inter na ti o nal Tra de Co mis si on
apre sen tou suas con clu sões após qua tro me ses de
tra ba lhos. Como in di quei an te ri or men te, dos 33 pro-
du tos que exa mi nou, con clu iu ha ver dano ou ame a ça
de dano em 16 de les, den tre os qua is as pla cas, prin-
ci pal item da pa u ta si de rúr gi ca bra si le i ra para o mer-
ca do nor te-ame ri ca no. A am pla gama de pro du tos ti-
dos como sen sí ve is pela Co mis são de fla gra, já nes te
mo men to, uma pri me i ra onda de pre o cu pa ção em
gran de nú me ro de pa í ses. Di ri gen tes da in dús tria bra-
si le i ra re a li za ram, en tão, im por tan te mis são a Was-
hing ton para con ta tos em vá ri os ní ve is de go ver no.

Se guiu-se um pe río do em que a Inter na ti o nal
Tra de Com mi si on de li be rou so zi nha so bre as even-
tu a is me di das res tri ti vas que pro po rá ao Pre si den te
dos Esta dos Uni dos. Pou co an tes do Na tal, fo ram da-
das a pú bli co re co men da ções for mu la das. Fo ram re-
co men da das quo tas para os semi-aca ba dos e ta ri fas
de até 20% para os aca ba dos. Não foi con tem pla da
uma quo ta es pe cí fi ca para o Bra sil.

Teve, en tão, iní cio a fase mais im por tan te do tra-
ba lho que fora pla ne ja do pelo Gru po de Acom pa nha -
men to do nos so País. Da data da en tre ga das re co -
men da ções à data da de ci são pre si den ci al, trans cor -
reu um pe río do de apro xi ma da men te ses sen ta dias,
du ran te o qual tan to a in dús tria quan to o Go ver no bra-
si le i ros agi ram de for ma sin cro ni za da.

A in dús tria fez che gar às au to ri da des nor-
te-ame ri ca nas, se pa ra da men te e em ar ti cu la ção com
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seus cli en tes nos Esta dos Uni dos, no vos da dos que
re for çam a tese da com ple men ta ri da de. O Go ver no
re a li zou tam bém um tra ba lho si mi lar com o mes mo
ob je ti vo, am pa ra do, po rém, em ges tões efe tu a das em
dois ní ve is dis tin tos. Em me a dos de ja ne i ro, des lo -
cou-se a Was hing ton uma mis são de alto ní vel, sob a
co or de na ção do Ita ma raty e da Ca mex e in te gra da
tam bém pelo Pre si den te da Com pa nhia Si de rúr gi ca
de Tu ba rão (em re pre sen ta ção do se tor pri va do), que
efe tu ou ges tões no De par ta men to de Co mér cio, no
Te sou ro, no USTR e na Casa Bran ca, em al guns ca-
sos em ní vel de vice-Mi nis tro. Fo ram le va dos e ex pos -
tos da dos e aná li ses em de fe sa da po si ção bra si le i ra
pela ex clu são dos semi-aca ba dos e de ou tros pro du -
tos de in te res se do Bra sil.

Em 31 de ja ne i ro, vi a jei, acom pa nha do pelo Mi-
nis tro Ser gio Ama ral, a Was hing ton, onde man ti ve -
mos en con tros com o Emba i xa dor Ro bert Zo el lick,
Re pre sen tan te dos Esta dos Uni dos para o Co mér cio,
e com o Se cre tá rio de Co mér cio Don Evans. Nes ses
en con tros mi nis te ri a is, além da re i te ra ção de as pec -
tos téc ni cos e co mer ci a is, o que bus ca mos foi pas sar
a men sa gem po lí ti ca: o Bra sil era par te da so lu ção e
não do pro ble ma da in dús tria si de rúr gi ca nor te-ame -
ri ca na, pois a ma i or par te das ven das bra si le i ras des-
ti na vam-se ao re pro ces sa men to por par te do pró prio
se tor, nos Esta dos Uni dos. Mais do que isso: era de
tal modo cla ra a per cep ção dos in te res ses com ple -
men ta res, que em pre sas bra si le i ras ha vi am pas sa do
a in ves tir nos Esta dos Uni dos, na cer te za de que era
ine xo rá vel o au men to dos flu xos de semi-aca ba dos
bra si le i ros no pro ces so de re es tru tu ra ção da in dús tria 
nor te-ame ri ca na.

Insis ti mos em que, na hi pó te se ex tre ma de o
Pre si den te Bush op tar por me di das res tri ti vas, era
fun da men tal que se es ta be le ces se uma quo ta es pe -
cí fi ca para as pla cas pro du zi das no Bra sil, em ní vel
com pa tí vel não só com as ex por ta ções do pas sa do
re cen te, mas tam bém com as ne ces si da des de ex-
pan são re co nhe ci das. Men ci o na mos com ên fa se,
tam bém, a ne ces si da de de que se ex clu ís sem cer tos
pro du tos aca ba dos.

Devo di zer que, na ar gu men ta ção e na de fe sa
da quo ta es pe cí fi ca, vali-me da ex pe riên cia mi nha an-
te ri or em Ge ne bra e do ris co de di fi cul da des quan do a
quo ta é ge né ri ca e não es pe cí fi ca, que foi o que ocor-
reu num ou tro con ten ci o so, o con ten ci o so do fran go.
A idéia da quo ta es pe cí fi ca pela qual ba ta lhei era a da
ga ran tia do aces so de mer ca do e, por tan to, a de tra-
du zir, em se gu ran ça das ex pec ta ti vas, uma me di da
que, ain da que res tri ti va, as se gu ras se um ca pí tu lo im-
por tan te das ex por ta ções do Bra sil.

Lem bra mos, por fim, que o aço era pro du to em-
ble má ti co nas re la ções co mer ci a is en tre os dois pa í -
ses. No vas res tri ções ao aço bra si le i ro não de i xa ri am
de ser li das, no Bra sil, como ma ni fes ta ção do po der
de re sis tên cia dos seg men tos mais pro te ci o nis tas e,
por con se guin te, in ter pre ta das como si na li za ção pou-
co po si ti va para as ne go ci a ções da Alca.

Tan to o Emba i xa dor Zo el lick quan to o Se cre tá -
rio Evans nos ou vi ram com aten ção e cu i da do. Não
de i xa ram de ex por os di le mas po lí ti cos em que es ta -
vam en vol vi dos, eles mes mos e o Pre si den te Bush,
num ano ele i to ral, e a ne ces si da de que ti nha o Exe cu -
ti vo de ame ni zar pres sões pro te ci o nis tas no Con gres -
so con tra a apro va ção da cha ma da Tra de Pro mo ti on 
Aut ho rity, in dis pen sá vel para que os Esta dos Uni dos 
pu des sem dis por de ple na au to ri da de ne go ci a do ra
nas múl ti plas ne go ci a ções co mer ci a is em an da men -
to, na nova Ro da da da OMC, na Alca e ou tras fren tes.
So li ci ta ram al gu mas in for ma ções adi ci o na is (que
lhes fo ram de po is en ca mi nha das) e com pro me te -
ram-se a le var em con ta nos sas pon de ra ções.

Sr. Pre si den te, o si nal in di ca que meu tem po está
se es go tan do. So li ci to mais cin co mi nu tos, para en cer -
rar mi nha ex po si ção. O que não for pos sí vel ex por será
res pon di do no pe río do des ti na do às ques tões.

Em me a dos de fe ve re i ro, por fim, vol tei a aci o nar 
o Emba i xa dor Zo el lick e o Se cre tá rio Evans, por car ta 
que lhes foi en tre gue pela Emba i xa da do Bra sil em
Was hing ton e na qual re i te rei os in te res ses do Bra sil.
Ti ve ram o opor tu ni da de de ou vir a re i te ra ção de nos-
sos pon tos de vis ta.

No dia 5 de mar ço, o Emba i xa dor Zo el lick cha-
mou-me por te le fo ne, an tes do anún cio ofi ci al das
me di das, para di zer-me que se ha via em pe nha do
pes so al men te para que nos sos ple i tos fos sem aten di -
dos na me di da do pos sí vel. É jus to que se re co nhe ça
esse es for ço. Foi vi sí vel o cu i da do do USTR para mi-
ni mi zar o im pac to das me di das so bre o Bra sil, em
con tras te, in clu si ve, com o tra ta men to re ser va do a
par ce i ros de ma i or peso eco nô mi co.

Na que le mes mo dia, as sal va guar das nor-
te-ame ri ca nas fo ram efe ti va men te anun ci a das. Pro-
ce de mos à aná li se ne ces sá ria e ex tra í mos as con clu -
sões que ex pus aci ma. Alguns ele men tos im por tan -
tís si mos das po si ções que ha vía mos le va do a Was-
hing ton es ta vam sem dú vi da con tem pla das. Foi es ta -
be le ci da a quo ta para os semi-aca ba dos, em con tras -
te com a ele va ção ta ri fá ria apli ca da aos pro du tos aca-
ba dos. A quo ta ta ri fá ria foi dis tri bu í da por for ne ce do -
res, o que ofe re ce um ga nho de pre ço aos seus de-
ten to res. A por ção alo ca da ao Bra sil (52% da quo ta)
foi fa vo rá vel. A quo ta será am pli a da anu al men te, no
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mon tan te so li ci ta do por nós, e o Bra sil terá a mes ma
pro por ção, 52%, da quo ta adi ci o nal. Para ou tros pro-
du tos, fo ram ob ti das al gu mas isen ções que pre ser -
vam nos so es pa ço na que le mer ca do.

Por ou tro lado, o vo lu me to tal da quo ta fi cou
aquém de nos sas as pi ra ções, e, no to can te a pro du -
tos aca ba dos, a so bre ta xa de 30%, em bo ra apli cá vel
a im por ta ções das di ver sas ori gens e não só do Bra-
sil, é su pe ri or ao que a pró pria Inter na ti o nal Tra de
Com mis si on re co men da ra, in vi a bi li zan do nos sa pre-
sen ça no mer ca do in ter na ci o nal.

Cre io que não pre ci so lem brar a nota à im pren -
sa que o Ita ma raty di vul gou, ex pres san do a po si ção
do Go ver no bra si le i ro. Nela, o Go ver no de i xa ex plí ci -
tas nos sas res sal vas quan to à fun da men ta ção ju rí di -
ca da me di da quan do de cla ra que a ”apli ca ção de
me di das de sal va guar da sem a com pro va ção de sur-
to de im por ta ção ou de dano à in dús tria lo cal fere os
prin cí pi os do co mér cio in ter na ci o nal“. Ao se re fe rir ao
im pac to das res tri ções, o Go ver no des ta ca a in su fi -
ciên cia da quo ta alo ca da ao Bra sil e o vir tu al ali ja -
men to dos la mi na dos pla nos bra si le i ros do mer ca do
nor te-ame ri ca no e in for ma que já so li ci tou con sul tas
aos Esta dos Uni dos, como lhe fa cul ta o Acor do de
Sal va guar das da OMC. Assi na la ain da que ”à luz des-
sas con sul tas e do que vier a apon tar a aná li se por-
me no ri za da dos da dos, o Bra sil de ci di rá que cur sos
de ação to mar, in clu si ve no to can te a even tu al re cur -
sos à OMC“. A nota de cla ra, por fim, que a ado ção
das me di das de sal va guar das por par te do Go ver no
dos Esta dos Uni dos ”não de i xa rá de ter con se qüên ci -
as so bre as ne go ci a ções mul ti la te ra is no âm bi to da
Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio (OMC) e, em es-
pe ci al, no con tex to da Alca“.

Con si de ro im por tan te ter pre sen tes os ter mos
da nota que dis tri buí, por que ali es tão co lo ca das com
cla re za, por um lado, nos sa cons ta ta ção de que al-
gum es for ço foi de sen vol vi do pe las au to ri da des nor-
te-ame ri ca nas no sen ti do de pre ser var par ce la sig ni fi -
ca ti va de nos sas ex por ta ções e, por ou tro, nos sa in-
sa tis fa ção com a ado ção da me di da, como um todo, e
com o que cou be ao Bra sil, em par ti cu lar. A nota si na -
li za tam bém os pri me i ros mo vi men tos do ro te i ro que o
Bra sil se pro pu nha a per cor rer: o Bra sil re a li za ria con-
sul tas e de ci di ria, à luz dos re sul ta dos al can ça dos,
cur sos de ação fu tu ros, in clu si ve re cur so à OMC (en-
ten da-se: ao me ca nis mo de so lu ção de con tro vér si as
da que la Orga ni za ção). Estas pre mis sas e con si de ra -
ções fo ram re to ma das em ar ti go que pu bli quei em O
Esta do de S. Pa u lo, em 25 de mar ço.

Com o anún cio das sal va guar das nor te-ame ri -
ca nas, teve iní cio a se gun da fase da ação di plo má ti ca 
bra si le i ra, es sen ci al men te cal ca da na pre mis sa de

que se de vem ex plo rar to das as pos si bi li da des que
ofe re cem as con sul tas, ou seja, es go tar as chan ces
da so lu ção ne go ci a da. Essas con sul tas ini ci a ram-se,
em alto ní vel, com a vi si ta que o pró prio Emba i xa dor
Ro bert Zo el lick re a li zou ao Bra sil nos dias 11 e 12 de
mar ço, du ran te a qual fo ram re i te ra das nos sas pre o -
cu pa ções e fo ram exa us ti va men te apre sen ta das a
pers pec ti va que te mos da ques tão e a ne ces si da de
de que seja en con tra da, quan do me nos, fór mu la que
não de ses ti mu le a cres cen te par ce ria en tre os se to -
res si de rúr gi cos dos dois pa í ses.

Uma se ma na mais tar de, no dia 19 de mar ço, re-
a li za ram-se em Ge ne bra, no es ca lão téc ni co-di plo -
má ti co apro pri a do, as con sul tas com os Esta dos Uni-
dos so li ci ta das pelo Bra sil, cum prin do-se, por tan to,
for mal men te, os re qui si tos es ta be le ci dos pelo Acor do 
de Sal va guar das. Nes sas con sul tas, fo ram ques ti o na -
das as ba ses ju rí di cas da apli ca ção das me di das e
apre sen ta das pe los re pre sen tan tes bra si le i ros al ter -
na ti vas pos sí ve is de so lu ção, sem pre ao am pa ro de
uma in ter lo cu ção per ma nen te com o se tor pri va do. A
de le ga ção nor te-ame ri ca na foi in for ma da, tam bém ao
am pa ro do Acor do de Sal va guar das, que o Bra sil se
re ser va o di re i to de ple i te ar com pen sa ções.

Nem as con ver sa ções man ti das com o Emba i -
xa dor Ro bert Zo el lick nem as con sul tas for ma is re a li -
za das em Ge ne bra po di am pro du zir re sul ta dos ime di -
a tos. Os Esta dos Uni dos vêm re a li zan do con sul tas do
gê ne ro com qua se dez pa í ses e têm pra zo até 14 des-
te mês para de ci dir so bre even tu a is al te ra ções em
suas me di das.

Si mul ta ne a men te a es sas ações, o se tor pri va -
do bra si le i ro vem ar ti cu lan do-se com usi nas nor-
te-ame ri ca nas para a apre sen ta ção de ”pe di dos de
isen ção“ para ti pos es pe cí fi cos de semi-aca ba dos,
va len do-se de um pra zo de 120 dias em que a Admi-
nis tra ção dos Esta dos Uni dos es ta rá exa mi nan do si-
tu a ções de pro du tos es pe ci a is. Esse pra zo es go ta-se
na se gun da se ma na de ju lho.

Te mos, em suma, duas da tas-li mi te para que o
Go ver no dos Esta dos Uni dos in tro du za mu dan ças
em suas sal va guar das: uma mais pró xi ma, em 14
des te mês, como even tu al re sul ta do das con sul tas re-
a li za das; ou tra mais dis tan te, em me a dos de ju lho,
quan do po de rá de ci dir so bre isen ções de na tu re za
pon tu al. O Go ver no e o se tor si de rúr gi co na ci o nal
vêm tra ba lhan do em sin to nia a fim de as se gu rar que
não se per ca ne nhu ma das opor tu ni da des, den tro
dos pra zos le gal men te es ta be le ci dos, para fa zer che-
gar às au to ri da des nor te-ame ri ca nas as mo di fi ca -
ções que o Bra sil con si de ra ne ces sá ri as.

Sr. Pre si den te, eu te ria, por que o as sun to é vas-
to, vá ri as ou tras con si de ra ções a fa zer. Encer ro nes te
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pon to o que pen so ser uma apre sen ta ção dos fa tos e
dos as pec tos mais re le van tes em tor no da de ci são do
Go ver no dos Esta dos Uni dos. Não há ra zões que a
jus ti fi quem, como não há mo ti vos para pen sar mos
que a mes ma pos sa per ma ne cer en cap su la da, como
um ato iso la do. Cre io ape nas, para con clu ir, que há
uma di men são abran gen te das me di das nor te-ame ri -
ca nas que é o ”efe i to do mi nó“ da que la de ci são na
apli ca ção de sal va guar das tam bém por par te da
União Eu ro péia, anun ci a da na se ma na pas sa da, bem
como nos mo vi men tos pre ven ti vos de ele va ção de ta-
ri fas por par te de al guns pa í ses de nos sa re gião (Mé-
xi co, Ve ne zu e la e Chi le). Cor re-se o ris co de um alas-
tra men to in con tro lá vel de me di das de pro te ção no se-
tor si de rúr gi co. Ao co men tar, no dia 25 de mar ço úl ti -
mo, as res tri ções ado ta das pela União Eu ro péia (cu-
jas con se qüên ci as ain da es ta mos ana li san do), de cla -
rei ser la men tá vel que tan to os Esta dos Uni dos quan-
to a Eu ro pa, so bre os qua is pesa a res pon sa bi li da de
ma i or pela pre ser va ção do sis te ma mul ti la te ral de co-
mér cio, ado tem me di das que ame a çam ge rar pro fun -
da de sor ga ni za ção no mer ca do mun di al e que co lo -
cam em dú vi da a so li dez das re gras em que as sen ta a
OMC.

Per mi to-me al gu mas ob ser va ções a tí tu lo de
con clu são.

Em pri me i ro lu gar, pa re ce-me ne ces sá rio de i xar 
cla ro que as ações ou re a ções de di fe ren tes pa í ses
às sal va guar das apli ca das pe los Esta dos Uni dos es-
tão sen do cu i da do sa men te acom pa nha das pelo Go-
ver no bra si le i ro, par ti cu lar men te no que res pe i ta a
even tu al re cur so ao me ca nis mo de so lu ção de con-
tro vér si as da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio.
Cada país ou gru po terá, po rém, sua ava li a ção pró-
pria dos pre ju í zos po ten ci a is de sua in dús tria e da
me lhor for ma de acu dir a essa si tu a ção es pe cí fi ca. O
me ca nis mo de so lu ção de con tro vér si as pode até re-
ve lar-se o úni co ca mi nho pos sí vel. Não será nun ca,
en tre tan to, o ca mi nho mais ágil. De zo i to me ses ou
mais po dem trans cor rer até que um ”ve re dic to“ se
ma te ri a li ze e que, com base nele, se pos sa vis lum -
brar a cor re ção do pro ble ma. O Bra sil per se gui rá a via
ne go ci a da en quan to ela es ti ver aber ta e fará, no mo-
men to opor tu no, sua ava li a ção pró pria so bre cur sos
al ter na ti vos de ação.

Esti mo tam bém in dis pen sá vel de i xar cons tân cia 
da co la bo ra ção que o Go ver no Bra si le i ro tem re ce bi -
do do se tor si de rúr gi co na ci o nal e des ta car a con ju -
ga ção de es for ços e ar ti cu la ção que foi pos sí vel pre-
ser var en tre am bos nas di ver sas eta pas em que se
tem des do bra do a ação di plo má ti ca bra si le i ra. Estou
con ven ci do de que po de mos e de ve mos, jun tos, dar

con ti nu i da de à bus ca da so lu ção para o pro ble ma de
aces so com que se vê con fron ta da a in dús tria. Até
por que – e dis so tam bém es tou con ven ci do – essa
co or de na ção foi vi to ri o sa. É in gê nuo, para não di zer
in jus to, su por ter sido obra do aca so a po si ção di fe -
ren ci a da que to cou ao Bra sil no con jun to das me di das 
nor te-ame ri ca nas. Empe nhou-se a in dús tria e em pe -
nhei-me pes so al men te, em su ces si vas re u niões e
con sul tas, bem como por meio de car tas e mes mo de
cha ma das te le fô ni cas, até o úl ti mo mo men to, para
mi ni mi zar o im pac to das sal va guar das so bre as ex-
por ta ções bra si le i ras. Este jam os Srs. Se na do res se-
gu ros de que ra ras ve zes terá sido pos sí vel es ta be le -
cer tão es tre i ta co o pe ra ção en tre Go ver no e se tor pri-
va do numa ação con ju ga da des sa en ver ga du ra para
a de fe sa do in te res se na ci o nal.

Não pos so por fim de i xar de me re fe rir ao en vol -
vi men to do pró prio Con gres so Na ci o nal – seja do Se-
na do Fe de ral, seja da Câ ma ra dos De pu ta dos. Com-
pre en den do am bos a im por tân cia do mo men to, fi ze -
ram che gar ao Exe cu ti vo as ma ni fes ta ções de pre o -
cu pa ção e o res pal do par la men tar in dis pen sá vel. E
pró prio dos re gi mes de mo crá ti cos.

Com isso, Sr. Pre si den te, per mi to-me en cer rar
essa in ter ven ção ini ci al cons ci en te das suas in su fi -
ciên ci as, mas re gis tro que elas são fru to da gran de
mag ni tu de de fa to res que in ci dem nes sa ques tão. 

Te nho dito sem pre que a di plo ma cia do co mér -
cio in ter na ci o nal en vol ve aná li se con cre ta. É pre ci so ir
à no men cla tu ra da ta ri fa nos seus di ver sos dí gi tos
para se en ten der es ses as pec tos. Daí a im por tân cia
da dis tin ção en tre os semi-aca ba dos e os pro du tos
aca ba dos e, den tro de cada um de les, li dar com a sua
es pe ci fi ci da de. 

Agra de ço mais uma vez a opor tu ni da de que tive
de ex por es ses pon tos. Estou à dis po si ção dos Srs.
Se na do res para as ques tões que que i ram le van tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Agra de -
ço des de logo o bri lhan tis mo das suas pri me i ras pa la -
vras, Sr. Mi nis tro. Pas sa re mos ago ra à fase das in ter -
pe la ções. 

Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao ilus tre
Se na dor Pa u lo Har tung. A op ção é de V.Exª: ocu par a
tri bu na à mi nha es quer da, ou fa lar da pró pria ban ca -
da.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te; Sras e Srs. Se na do -
res; Sr. Mi nis tro, pro fes sor Cel so La fer; Sr. Pre si den te
da CST, Dr. José Arman do, que aqui re pre sen ta o
Insti tu to Bra si le i ro de Si de rur gia, eu aqui gos ta ria de
fa zer duas con si de ra ções e qua tro per gun tas.
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A pri me i ra con si de ra ção eu gos ta ria de di ri gir ao
Pre si den te da Casa. Falo da mi nha ale gria pes so al,
como Par la men tar e ci da dão, de ver esta Casa mais
uma vez de bru ça da so bre um tema que con si de ro es-
sen ci al: a cons tru ção de uma po lí ti ca de co mér cio ex-
te ri or para o nos so País. Pen so que es ta mos aqui
exer cen do essa cons tru ção, dis cu tin do aces so a no-
vos mer ca dos, ga ran tia de mer ca dos já con quis ta dos
e dis cu tin do tam bém a de fe sa do mer ca do e da pro-
du ção na ci o nal, que gera o em pre go, o pro gres so e a
ren da.

A se gun da con si de ra ção, eu a di ri jo ao Mi nis tro
Cel so La fer. Falo da mi nha sa tis fa ção como Par la -
men tar em ter um Mi nis tro com o de sem pe nho de V.
Exª. Acom pa nhei V. Exª de ti da men te em al guns epi-
só di os. Qu e ro ci tar o pro ble ma do nos so con fli to com
o Ca na dá em re la ção à car ne, usa da para en co brir
um ou tro con fli to im por tan te re fe ren te aos ja tos re gi o -
na is. Te nho a cer te za de que V. Exª e o Mi nis té rio ti ve -
ram gran de de sem pe nho, da mes ma for ma como em
ou tros con fli tos que aqui do Par la men to ti ve mos a
opor tu ni da de de acom pa nhar, como os do Mer co sul e
da Argen ti na, re cen te men te.

Em re la ção à ques tão do aço, eu, a opi nião pú-
bli ca do nos so País, a pro du ção na ci o nal não es ta -
mos sen tin do da par te do Go ver no a mes ma fir me za,
em re la ção a con fli tos an te ri o res. A im pres são que
está fi can do – isso para os mais aten tos – é que o Go-
ver no op tou por um am plo e de mo ra do pro ces so de
ne go ci a ção. Não tra ze mos aqui cer te zas, mas dú vi -
das, e que ro de i xá-las mu i to cla ras. A im pres são que
fica para nós e a so ci e da de é de que o Bra sil pri me i ro
está per den do uma opor tu ni da de mu i to im por tan te
para fir mar a de fe sa de prin cí pi os. É in com pre en sí vel
para mim, não está cla ro, nes sa es tra té gia mon ta da
pelo Go ver no, por que não ir à OMC? Por que não for-
ta le cer a Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio em um
mo men to ten so, di fí cil, com ple xo e con tra di tó rio como
esse, no qual a po si ção ame ri ca na – de po is acom pa -
nha da pela União Eu ro péia – está re su mi da em uma
fra se: faça o que digo, mas não faça o que faço?
Essas po si ções são re tró gra das, atra sa das, de um
mun do que já não exis te, in clu si ve nas pa la vras de les. 
Isso se ria com pa tí vel há 50 anos. Hoje es sas me di -
das são pe que nas, mes qui nhas, es tão fun da das em
as pec tos ele i to ra is, de dis tri tos ele i to ra is nos Esta dos 
Uni dos e co i sas do gê ne ro, e a de fe sa de uma par te
de um par que pro du ti vo que não se mo der ni zou.

A mi nha pri me i ra per gun ta é: por que não dar
bri ga, a boa bri ga, em tor no do prin cí pio? Não es tou
en ten den do. Sin to, quan do da dis cus são na opi nião
pú bli ca, que ela apla u diu o Go ver no no en fren ta men -

to com o Ca na dá e não en ten de a po si ção do Go ver -
no nes se mo men to, em re la ção ao con fli to do aço, im-
por tan te para o nos so País e hoje para o co mér cio
mun di al. 

A se gun da per gun ta Mi nis tro Cel so La fer, o se-
tor pro du ti vo bra si le i ro apre sen tou uma pro pos ta que
sus pen dês se mos bar re i ras ta ri fá ri as aos pro du tos
dos ou tros pa í ses. Essa po si ção não é ex clu si va do
se tor pro du ti vo bra si le i ro. Se per cor rer mos o
mapa-mún di, hoje, va mos en con trar essa po si ção por
toda a par te. To dos es tão pre o cu pa dos em pro te ger a
sua pro du ção lo cal. O pro nun ci a men to de V. Exª – eu
ti nha um nú me ro em tor no de de zes se is – diz que
pas sa de vin te e qua tro o ex ces so de pro du ção no
mun do. Então, te mos que pro te ger o nos so mer ca do.
Se não de ve mos fi xar uma alí quo ta ape nas, po de mos 
fi xar vá ri as, va ri a ções de alí quo tas, pro du to a pro du -
to, mas de ve ría mos fazê-lo, como um si nal de de fe sa
da pro du ção, do em pre go. E mais do que isso, Sr. Mi-
nis tro: de de fe sa de um se tor que se sub me teu a um
ajus te bru tal. Inves ti mos mais de R$10 mi lhões nos
úl ti mos dez anos, mas mu i ta gen te per deu os seus
pos tos de tra ba lho no pro ces so de pri va ti za ção. Quer
di zer, isso cus tou caro ao nos so País e não faz sen ti -
do o País hoje não man ter a sua po si ção pe los mer ca -
dos já con quis ta dos.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. PAULO HARTUNG (PSB - ES) – Ter mi no

aqui, Sr. Pre si den te. Ti nha mais duas per gun tas, mas
são mu i tos os co le gas que vão par ti ci par e po dem em
mo men to opor tu no fazê-las que com ple men tam o de-
ba te des te as sun to.

Era o que a di zer, Sr. Pre si den te. Mu i to obri ga -
do, por en quan to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Sr. Mi nis tro Cel so La fer com
cin co mi nu tos para a sua res pos ta.

O SR. CELSO LAFER – Emi nen te Se na dor Pa-
u lo Har tung, em pri me i ro lu gar, agra de ço a ge ne ro sa
re fe rên cia à mi nha atu a ção no Mi nis té rio e as múl ti -
plas opor tu ni da des que te mos tido de dis cu tir as sun -
tos de in te res se na ci o nal, in clu si ve a fi xa ção de uma
po lí ti ca de co mér cio ex te ri or, em que o Se na do Fe de -
ral de sem pe nha um pa pel tão re le van te.

V. Exª me in da ga duas ques tões re al men te im-
por tan tes. Te nho mu i to pra zer em ten tar en ca mi -
nhar-lhe uma res pos ta a elas. Co me ça rei res pon den -
do à se gun da. A pri me i ra per gun ta diz res pe i to à ele-
va ção de ta ri fas de im por ta ção de aço no Bra sil, ao
pe di do da in dús tria à luz do qua dro in ter na ci o nal.
Como já dis se, es ti ma-se que cer ca de 20 mi lhões de
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to ne la das de pro du tos si de rúr gi cos de ve rão es tar em
bus ca de no vos mer ca dos, em vir tu de das bar re i ras
ao in gres so nos mer ca dos nor te-ame ri ca nos. Por
isso, pa re ceu-me tão im por tan te, na mi nha ex po si -
ção, dis cu tir o qua dro da pro du ção mun di al, os com-
pe ti ti vos e os não-com pe ti ti vos, para mos trar o sen ti -
do mais am plo den tro do qual o pro ble ma se in se re.

Mé xi co, Ta i lân dia e Ve ne zu e la anun ci a ram au-
men to de ta ri fas que va ri am de 20% a 35%, de pen -
den do do pro du to. A Argen ti na pre ten de que o Mer co -
sul au men te suas ta ri fas para 35%, que é a di fe ren ça
en tre o apli ca do e o con so li da do. O Ca na dá ini ci ou in-
ves ti ga ção para apli ca ção de sal va guar das, e a Ca-
mex, já em ja ne i ro de 2002, pro mo veu a sus pen são
de li cen ças au to má ti cas e a fis ca li za ção mais es tre i ta
da im por ta ção de aço.

O IBS, em 25 de mar ço, em ca rá ter de ur gên cia,
so li ci tou o au men to de alí quo tas da im por ta ção de
aço de até 30%. Pos te ri or men te, em con ver sas que
tive com o IBS, de que par ti ci pou o Pre si den te da
CST, o qual nos hon ra hoje com a sua vi si ta, pon de rei
a im por tân cia de que hou ves se uma alí quo ta di fe ren -
ci a da que le vas se em con ta a es pe ci fi ci da de dos pro-
du tos. Por exem plo, o Bra sil não pro duz tri lhos para
trem. Então, não cabe li dar com um au men to de ta ri fa
nes te se tor, que pre ju di ca ria, en fim, o se tor de trans-
por tes.

Essas su ges tões fo ram tra ba lha das em ca rá ter
pre li mi nar e apre sen ta das à Ca mex na re u nião que
se re a li zou no dia se guin te. Hou ve, na que le mo men -
to, a con clu são de que não ti nha a Ca mex ele men tos
su fi ci en tes de in for ma ção para to mar uma de ci são. O
Ita ma raty é um dos que in te gram a Ca mex. É uma de-
ci são co le gi a da. A vi são que o Ita ma raty traz é, em
pri me i ro lu gar, uma vi são téc ni ca de como pro ce der
para li dar com uma si tu a ção des te tipo. Enfim, en tra
no âm bi to da lis ta de ex ce ções., ne go cia-se no âm bi -
to da TEC e as sim su ces si va men te.

O que pos so in for mar so bre esta ma té ria é que
não há uma re cu sa quan to à me di da de au men to de
ta ri fa. Há um es tu do, em an da men to, no âm bi to da
Ca mex, que eu, pes so al men te, em ter mos de Ita ma -
raty, en ca ro com boa-von ta de e com in te res se. Lem-
bro, ape nas, que ou tros se to res con su mi do res de aço
trans mi ti ram aos Mi nis tros as suas ex pec ta ti vas de
que o au men to das ta ri fas po de ria acar re tar o au men -
to de pre ços no mer ca do in ter no.

O Pre si den te me co mu ni ca que ul tra pas sei meu
pra zo. Eu só di ria que a dis cus são no âm bi to do acor-
do de sal va guar das é algo que se dá no âm bi to da
OMC. Por tan to, es ta mos atu an do no âm bi to da OMC.
Esta mos ope ran do, nes ta fase, uma in sis tên cia na

ne go ci a ção por que en ten de mos que ela pode an te ci -
par re sul ta dos. A de fe sa dos prin cí pi os por uma so lu -
ção mais con tro ver sa na OMC le va rá, pelo me nos, 18
me ses. Pen so que é uma ba ta lha a ser tra va da. Não
ex cluo essa ba ta lha, mas es tou pro cu ran do, num pri-
me i ro mo men to, ver da vi a bi li da de de, por meio da ne-
go ci a ção, an te ci par re sul ta dos e aten der, no pra zo
mais cur to, a in dús tria na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Para con tra di tar, con ce do a pa la vra, pelo pra zo de
dois mi nu tos, ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Sem re vi -
são do ora dor.) – Pra ti ca men te não vou usar o meu
tem po para dar a vez a ou tros co le gas. Só que ro me
ater à ques tão da in fla ção. Não é con ver sa de eco no -
mis ta, por que já não me sin to mais eco no mis ta. Sin-
to-me ab so lu ta men te po lí ti co e re pre sen tan te da po-
pu la ção. Mas é di fí cil ima gi nar, Mi nis tro, in fla ção de
um pro du to que tem ex ces so de pro du ção em ní vel in-
ter na ci o nal e que tem uma pro du ção es tru tu ra da em
ní vel lo cal.

Pre ci sa mos pro te ger o nos so mer ca do, pre ci sa -
mos pro te ger a nos sa pro du ção, pre ci sa mos pro te ger 
o nos so es for ço de re es tru tu ra ção do se tor si de rúr gi -
co. Faço aqui um ape lo ao Go ver no – V. Exª é par te
des sa de ci são, com pre en do – para que exa mi ne, evi-
den te men te, de for ma não-li ne ar, mas que exa mi ne a
me di da, que é mu i to im por tan te.

O SR. CELSO LAFER – Se na dor, agra de ço o
seu co men tá rio, co nhe ci do ple na men te na im por tân -
cia de não fa zer uma me di da de na tu re za li ne ar, e re-
co nhe ço que, no mun do, com as ca rac te rís ti cas atu a -
is, a pre o cu pa ção do se tor é le gí ti ma e foi por isso que
su ge ri a me di da da di fe ren ci a ção como ca mi nho mais
apro pri a do para li dar com o as sun to.

O Se na do tam bém cha mou para fa lar so bre
esta ma té ria o Mi nis tro Sér gio Ama ral, que é quem
tem, ex of fi cio, ma i or res pon sa bi li da de no con ta to
com os di ver sos se to res in dus tri a is. Te nho cer te za de
que ele aju da rá a es cla re cer essa ques tão e res pon -
de rá ao ape lo para le var em con ta to dos es ses da dos
na de ci são que o Go ver no de ve rá to mar.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Har-
tung, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Be zer ra,
por cin co mi nu tos.
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O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, Exmº Sr. Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res,
Cel so La fer, que ro as so ci ar-me, em pri me i ro lu gar, ao
co men tá rio jus to que aqui foi fe i to pelo Se na dor Pa u lo 
Har tung e pa ra be ni zá-lo pelo bri lho e co nhe ci men to
com que V. Exª tem tra ta do a ques tão in ter na ci o nal do
nos so País e aqui, de for ma no tá vel, dis cor reu so bre
a ques tão do aço.

Tal vez fos se, Sr. Pre si den te, Sr. Mi nis tro, des ne -
ces sá ria a mi nha pa la vra de po is do que ou vi mos do
Se na dor Pa u lo Har tung. Te nho os mes mos ques ti o -
na men tos, as mes mas an gús ti as e as mes mas pre o -
cu pa ções de S. Exª. A de ci são to ma da pelo go ver no
ame ri ca no, para pro te ger o seu mer ca do, es ta be le ce,
de fato, uma sé rie de res tri ções, mu i to bem ex pos tas
por V. Exª.

Qu e ro ape nas des ta car que, no Bra sil, a si de -
rur gia é res pon sá vel por cin co por cen to do to tal das
nos sas ex por ta ções, e to dos sa be mos o quan to a ele-
va ção das nos sas ex por ta ções é im por tan te para o
nos so País. Re lem bro ape nas que, de for ma dra má ti -
ca, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca nos dis se que
pre ci sá va mos ex por tar ou mor rer. Pen so que não de-
ve mos che gar a tan to, mas de ve mos to mar ime di a tas
pro vi dên ci as em re la ção àqui lo em que so mos com-
pe ti ti vos.

V. Exª dis se aqui, e é ver da de, que te mos o mais
ba i xo cus to de pro du ção de aço do mun do, que es ta -
mos com a in dús tria pri va ti za da, mo der ni za da e com-
pe ti ti va. As per das dos ele va dos in ves ti men tos que fi-
ze mos para ser mos com pe ti ti vos são da or dem de 12
bi lhões, se gun do in for ma ções que pos suo, em bo ra V.
Exª te nha ci ta do que se ri am da or dem de 10 bi lhões.
Por tan to, é fun da men tal que es sas em pre sas man te -
nham-se pro du zin do e co mer ci a li zan do como res pos -
ta con cre ta aos in ves ti men tos fe i tos na de man da de
se tor na rem com pe ti ti vas no mun do, como de fato
são.

Por tan to, Sr. Mi nis tro, ra ti fi co o po si ci o na men to
do Se na dor Pa u lo Har tung: é ne ces sá rio de fen der a
in dús tria bra si le i ra. Re pre sen to, nes ta Casa, o Esta do 
do Rio Gran de do Nor te, mas não pos so des vin cu -
lar-me da con di ção de Pre si den te da Con fe de ra ção
Na ci o nal da Indús tria, e tra go aqui a an gús tia dos in-
dus tri a is bra si le i ros di an te des se fato.

Cre io que essa de ci são não de pen de ape nas de
V. Exª. Por isso, di ri jo mi nhas crí ti cas ao Go ver no, la-
men tan do a len ti dão com que as de ci sões são to ma -
das e o enor me pre ju í zo que isso re pre sen ta para a
so ci e da de bra si le i ra. Atu al men te é enor me o nú me ro
de de sem pre ga dos.

Sr. Mi nis tro, apro ve i to para uti li zar uma fra se ci-
ta da por V.Exª: ”Impor ta o fu tu ro mais do que o pas sa -
do“. É exa ta men te em re la ção a esse fu tu ro que ex ter -
no nos sa pre o cu pa ção. Mu i tas ve zes, nos sa pro te ção 
tem sido tí mi da e en ver go nha da. Não te mos tido ca-
pa ci da de de de fen der o mer ca do, que con si de ro o
ma i or pa tri mô nio da so ci e da de bra si le i ra. 

Embo ra V. Exª já haja res pon di do, es sas são as
ques tões que tra go, ex ter nan do a an gús tia que te nho, 
como re pre sen tan te do se tor, à es pe ra de que o Go-
ver no apres se de ci sões no sen ti do de pro te ger a in-
dús tria.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Sr. Mi nis tro para res pon der, por
cin co mi nu tos.

O SR. CELSO LAFER – Se na dor Fer nan do Be-
zer ra, agra de ço a V. Exª por suas pa la vras. No cor rer
dos anos, te mos tido mu i to con ta to para dis cu tir pre ci -
sa men te os te mas men ci o na dos por V. Exª na sua ex-
po si ção. Tive o pra zer de re ce bê-lo em Ge ne bra
quan do ti nha a res pon sa bi li da de de con du zir a Mis-
são do nos so País na que la ci da de, e es ses fo ram te-
mas da nos sa cons tan te dis cus são.

Em re la ção ao tema da ele va ção de ta ri fa, da
de ci são no âm bi to da Ca mex, cre io que já dei os es-
cla re ci men tos ne ces sá ri os ao Se na dor Pa u lo Har-
tung e a esta Casa.

Apro ve i to a opor tu ni da de para di zer algo mais
so bre o me ca nis mo de so lu ção de con tro vér si as da
OMC. Como to dos sa bem, esse me ca nis mo, por mais
rá pi do que seja no pla no in ter na ci o nal – 18 me ses é o
pa drão nor mal –, é sem pre len to do pon to de vis ta
das ne ces si da des. Cre io que o que nos tem le va do a
tra ba lhar com cu i da do essa hi pó te se - que, de ma ne i -
ra ne nhu ma, ex clu í mos - é que te mos que aguar dar,
para uma boa ava li a ção, dois pra zos. O pri me i ro, que
men ci o nei, do Exe cu ti vo nor te-ame ri ca no, vai até 14
de abril, para al te rar ou ex tin guir as me di das de sal va -
guar da. Esta mos jus ta men te ne go ci an do nes se ca pí -
tu lo. O se gun do é o pra zo de 3 de ju lho para o pe di do
de ex clu são de pro du tos. Enten do, e já dis se isto, que
um bom acor do é me lhor do que uma ex ce len te de-
man da, por que que re mos de fen der os prin cí pi os,
mas as se gu ran do as ex por ta ções e o de sem pe nho
das com pa nhi as bra si le i ras. Não ex cluo, de ma ne i ra
ne nhu ma, o re cur so à so lu ção de con tro vér si as da
OMC, mes mo por que, ten do tra ba lha do no âm bi to da
Orga ni za ção, co nhe ço esse me ca nis mo e sei das
suas pos si bi li da des.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  5 03821

    73ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Há for tes crí ti cas em todo o mun do às me di das
dos Esta dos Uni dos. Cre io que, tam bém, essa re a ção 
in ter na ci o nal, in clu si ve na OMC, pode ser uma for ma
de tra ba lhar o re cuo de uma po si ção nor te-ame ri ca na 
e de ter um efe i to de de mons tra ção no pla no bi la te ral
e mul ti la te ral.

Cre io tam bém - é im por tan te men ci o nar - que
ob ti ve mos, com a cota es pe cí fi ca e o seu au men to no
cor rer dos anos, uma se gu ran ça im por tan te para uma
par te das nos sas ex por ta ções. O que se con se guiu
nos 3% re fe ren tes aos pa í ses em de sen vol vi men to,
so ma dos ao ob ti do em ou ras áre as, leva a uma si tu a -
ção di fí cil, mas não àque la en fren ta da por ou tros pa í -
ses.

Por isso, o ca mi nho da ne go ci a ção deve ser ex-
plo ra do an tes de se ir à OMC e an tes de se to mar uma
de ci são nes sa Orga ni za ção. Não há fal ta de fir me za,
mas a con vic ção de que con vém es go tar as eta pas da
ne go ci a ção an tes de se che gar à de man da.

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Be zer ra
para a sua con tra di ta, pelo pra zo de dois mi nu tos.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria ape nas
de lem brar que V. Exª, Sr. Mi nis tro, sabe a nos sa po si -
ção em re la ção à Alca. O gran de pa tri mô nio da so ci e -
da de bra si le i ra é o mer ca do; por isso, deve ser pro te -
gi do por nós e as sim en ten di do. É ne ces sá rio, quan do 
avan çar mos na ne go ci a ção da Alca, que se ga ran ta o
nos so lu gar de ex por ta dor de pro du tos si de rúr gi cos,
que se ga ran ta um es pa ço para a in dús tria bra si le i ra.

Qu e ria só lem brar que, no co mér cio in ter na ci o -
nal, la men ta vel men te, ape sar da de ci são do Go ver no, 
do ape lo dra má ti co do Sr. Pre si den te, ca í mos de uma
par ti ci pa ção que já era mu i to pe que na para uma par-
ti ci pa ção in sig ni fi can te: tí nha mos 1,2%, pas sa mos a
0,8%.

Qu e ro aqui re a fir mar a cer te za que te nho na
com pe tên cia, no pa tri o tis mo de V. Exª à fren te des sa
Pas ta. O Bra sil, na ver da de, tem o pri vi lé gio de tê-lo
como Mi nis tro.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Sr. Mi nis tro para a sua tré pli ca,
por dois mi nu tos.

O SR. CELSO LAFER – Não faço a tré pli ca,
ape nas agra de ço ao Se na dor por suas pa la vras. Con-
cor do in te i ra men te com os pon tos de vis ta ex pos tos
por S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo Se na dor ins cri to, Se-
na dor Edu ar do Su plicy, por cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT  SP) –
Sr. Pre si den te, como o Se na dor Ro ber to Re quião es-
ta va ins cri to re pre sen tan do o PMDB, não que ro que
esse Par ti do seja pre ju di ca do.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB  RJ)
O Se na dor Fer nan do Be zer ra já se pro nun ci ou.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT  SP) – É
que S. Exª não é mais do PMDB. É por res pe i to ao
PMDB, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
agra de ce, mas V. Exª não se pre o cu pe que ne nhum
Par ti do será pre ju di ca do, mu i to me nos o PMDB. Fi-
que tran qüi lo.

Se na dor, por gen ti le za, va mos às per gun tas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr. Mi nis tro
Cel so La fer, o go ver no nor te-ame ri ca no age de ma-
ne i ra ex tre ma men te con tra di tó ria. Insis te com o Bra sil 
em ins ti tu ir mos a Área de Li vre Co mér cio das Amé ri -
cas a par tir de 2005 – nas pa la vras do ex-Pre si den te
Bill Clin ton, ha ve ria, do Alas ca à Pa ta gô nia, uma área
de li vre co mér cio sem qua is quer bar re i ras – e, ao
mes mo tem po, anun cia me di das de pro te ção ex tra or -
di ná ria para a sua in dús tria si de rúr gi ca. Que aná li se
faz V. Exª e como vê o Go ver no bra si le i ro a in sis tên cia 
do go ver no nor te-ame ri ca no em for çar a ins ti tu i ção
da Alca, que re pre sen ta a eli mi na ção de bar re i ras al-
fan de gá ri as en tre os pa í ses da Amé ri ca?

Sr. Pre si den te, gos ta ria tam bém de re gis trar a
pre sen ça do Vice-Pre si den te do Insti tu to Bra si le i ro de
Si de rur gia e Pre si den te da Com pa nhia Si de rúr gi ca
de Tu ba rão, Sr. José Arman do Fi gue i re do Cam pos;
do Sr. Gil dá sio José Ri be i ro, Se cre tá rio-Ge ral da Me-
ta si ta e re pre sen tan te da Con fe de ra ção Na ci o nal dos
Me tar lú gi cos, pre si di da por He i gui ber to Na var ro.

A pre o cu pa ção do se tor em pre sa ri al e dos tra-
ba lha do res re fe re-se tam bém à pre ser va ção do tra-
ba lho. Hoje, há cer ca de 67 mil tra ba lha do res em pre -
ga dos di re ta men te nas in dús tri as si de rúr gi cas bra si -
le i ras e ain da os con tra ta dos para exe cu tar ser vi ços
ter ce i ri za dos. Mas já hou ve até 200 mil tra ba lha do res
nes sas in dús tri as. Se ria, en tão, im por tan te que sou-
bés se mos como o Go ver no bra si le i ro está to man do
as pro vi dên ci as.

Per gun to ao Mi nis tro Cel so La fer se, além das
me di das to ma das pelo Po der Exe cu ti vo, de ve ría mos
nós do Con gres so Na ci o nal to mar ou tras ini ci a ti vas.
Se, nos Esta dos Uni dos, o Po der Exe cu ti vo age em
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con so nân cia com o Con gres so, na de fe sa da sua in-
dús tria e dos em pre gos, que me di das es ta ria o Exe-
cu ti vo bra si le i ro pro pon do ao Con gres so Na ci o nal
para que hou ves se uma ação de vi da para a pro te ção
e para a ex pan são da in dús tria bra si le i ra do aço?

Sr. Pre si den te, gos ta ria que o Mi nis tro das Re la -
ções Exte ri o res, Cel so La fer, nos in for mas se do agra-
va men to da si tu a ção no Ori en te Mé dio. O Go ver no
bra si le i ro, nos úl ti mos dias, di vul gou três no tas à im-
pren sa em que con de na as ações bé li cas e ter ro ris tas 
e de plo ra vi va men te os ata ques re a li za dos con tra a
Au to ri da de Na ci o nal Pa les ti na que ame a çam a in co -
lu mi da de fí si ca do Pre si den te Yas ser Ara fat. Gos ta ria, 
Sr. Pre si den te, que o Mi nis tro Cel so La fer nos dis ses -
se qua is são os úl ti mos pas sos do Go ver no bra si le i ro
no sen ti do de con tri bu ir para que to das as me di das
das úl ti mas re so lu ções da ONU se jam im ple men ta -
das e res pe i ta das pelo Go ver no de Isra el, pre ser van -
do, ao mes mo tem po, a vida do Pre si den te Yas ser
Ara fat.

Pre za do Mi nis tro Cel so La fer, se ria im por tan te
que o Go ver no bra si le i ro pu des se to mar me di das e
fa zer ape los os mais in ci si vos pos sí ve is. Esta va há
pou co con ver san do com o De pu ta do Fer nan do Ga-
be i ra a res pe i to das pes so as ago ni zan tes e dos ca dá -
ve res que es tão nas ruas de Isra el ou na área que es-
ta va sob con tro le da Au to ri da de Pa les ti na. Há no tí ci as 
de que as fa mí li as não es tão po den do en ter rar os
seus mor tos e de que pes so as fe ri das es tão com di fi -
cul da de de aces so ao de vi do tra ta men to. Se ria im por -
tan te, Sr. Mi nis tro Cel so La fer, que pu dés se mos ou vir
no Se na do Fe de ral qua is são as úl ti mas me di das e o
em pe nho do Go ver no bra si le i ro para que, efe ti va men -
te, haja um ces sar-fogo no Ori en te Mé dio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Mesa agra de ce ao Mi nis tro Cel so
La fer, emi nen te Pro fes sor e Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, pela pre sen ça. Qu an do acer ta mos a sua
vin da para tra tar da res tri ção nor te-ame ri ca na aos
pro du tos si de rúr gi cos bra si le i ros, pri me i ra men te, ela
foi agen da da para um pra zo ra zoá vel. De po is, de úl ti -
ma hora, quan do o Se na dor Edu ar do Su plicy apre-
sen tou um re que ri men to, te le fo nei ao Mi nis tro, que
dis se, em bo ra pu des se ser pro te gi do pelo dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal que lhe da ria tem po para tra tar des se
as sun to em ou tra opor tu ni da de, que ace de ria em res-
pon der a per gun tas tam bém so bre o Ori en te Mé dio, o
que de mons tra o es pí ri to de mo crá ti co de S. Exª. E o
Se na do agra de ce.

Con ce do a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer, para
res pon der às in da ga ções que lhe fo ram fe i tas.

O SR. CELSO LAFER – Sr. Pre si den te, agra de -
ço a sua pa la vra ami ga e a com pre en são. Pen so ser
mi nha obri ga ção es tar sem pre à dis po si ção do Se na -
do, do Po der Le gis la ti vo e da opi nião pú bli ca, para
res pon der à mul ti pli ci da de de ques tões que hoje em
dia se co lo cam na agen da in ter na ci o nal.

Se na dor Edu ar do Su plicy, ten ta rei res pon der ra-
pi da men te às suas duas pri me i ras ques tões, para po-
der de sen vol ver um pou co um tema tão com ple xo
como o re fe ren te ao Ori en te Mé dio.

V. Exª ale ga que há uma con tra di ção en tre a pro-
pos ta li be ra li zan te da Alca e a exis tên cia das me di das 
pro te ci o nis tas. A con clu são é ób via, e exis te essa
con tra di ção. Con cor do in te i ra men te com V. Exª. É evi-
den te que os go ver nos e a po lí ti ca não se con du zem
ape nas pela ló gi ca de Des car tes, mas tam bém por
ou tras con si de ra ções que en vol vem a sua vida e a
sua atu a ção.

O es pí ri to de con tra di ção, se gun do o gran de
pen sa dor Ke i ser ling, é um pou co o pró prio ner vo da
vida. So mos con tra di tó ri os, os Esta dos são con tra di -
tó ri os, e essa con tra di ção deve ser co bra da, por que
ela de mons tra cla ra men te que, numa ne go ci a ção da
Alca, en fren ta mos o nú cleo duro do pro te ci o nis mo
nor te-ame ri ca no e te mos de es tar pre pa ra dos para
uma ne go ci a ção em que – como dis se tan tas ve zes o
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, e pro cu ro se guir
com cla re za essa ori en ta ção – ou se rão aten di das
aque las re i vin di ca ções que são da es sên cia do in te -
res se do na ci o nal, ou essa ne go ci a ção não po de rá
pros pe rar.

Re gis tro com sa tis fa ção, como o Se na dor Edu-
ar do Su plicy, a pre sen ça de re pre sen tan tes da Con fe -
de ra ção Na ci o nal dos Me ta lúr gi cos. O tema do em-
pre go é cha ve nes sa área. Ten do a in dús tria bra si le i ra 
fe i to uma re es tru tu ra ção pe no sa, os car gos e os pos-
tos de tra ba lho hoje exis ten tes de vem ser man ti dos e
pre ser va dos. Estou con vic to de que, no que diz res-
pe i to à si de rur gia bra si le i ra, es ta mos di an te de um se-
tor com pe ti ti vo, cuja pre sen ça nos pla nos in ter no e in-
ter na ci o nal é nos sa obri ga ção de fen der.

Pas so ago ra, mu i to su cin ta men te, a en trar no
tema do Ori en te Mé dio. V. Exª, Se na dor Edu ar do Su-
plicy, faz re fe rên cia às no tas ofi ci a is que o Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res di vul gou em 12, 13, 28, 30 e
31 de mar ço do cor ren te. Elas ex pri mem a nos sa opi-
nião so bre o an dar e a evo lu ção da con jun tu ra. São
tex tos que re gis tram nos sa in dig na ção com a tri lha de
vi o lên cia per se gui da pe las par tes em fla gran te de sa -
fio à co mu ni da de in ter na ci o nal.
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No âm bi to re gi o nal, o Gru po do Rio pro nun ci -
ou-se em 2 de abril, de no tan do a co e são de pen sa -
men to di an te do me ca nis mo re gi o nal de con cer ta ção
po lí ti ca.

So bre tu do as si na lo os ine quí vo cos co men tá ri os 
do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, in clu si ve on tem,
ao anun ci ar a dis po si ção do Bra sil em aju dar de for ma 
de ci di da a im ple men tar tudo aqui lo que se re sol va fa-
zer no Con se lho de Se gu ran ça, in clu si ve na com po si -
ção de uma ini ci a ti va das Na ções Uni das no ter re no. 

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so con-
ver sou por te le fo ne, na se gun da-fe i ra, com o Se cre tá -
rio-Ge ral das Na ções Uni das e, igual men te, com o
Pre si den te do Go ver no da Espa nha, José Ma ria
Asnar, res pon sá vel pela pre si dên cia pro tem po re da
União Eu ro péia. O Pre si den te tem ain da agen da da
uma con ver sa te le fô ni ca com o Pre si den te Jac ques
Chi rac. 

Tam bém re a li zei con sul tas te le fô ni cas com o
Chan ce ler Shi mon Pe res, de Isra el, com o Chan ce ler
Ja i me Gama, de Por tu gal, e com o Mi nis tro Mar set
Cam pos, da Espa nha. O Ita ma raty re a li zou con ta to
de alto es ca lão com o De par ta men to de Esta do dos
Esta dos Uni dos.

Em to das es sas con ver sas, trans mi tiu-se o de-
se jo e a dis po si ção bra si le i ra de vir a apo i ar uma am-
pla li nha de ação que pro cu re de sa ce le rar a vi o lên cia
e in flu en ci ar uma evo lu ção po si ti va dos acon te ci men -
tos no mais cur to pra zo.

Em 3 de abril, o Go ver no bra si le i ro, por meio do
nos so re pre sen tan te per ma nen te na ONU, pro pôs ao
Con se lho de Se gu ran ça os con tor nos do que jul ga
ser ne ces sá rio ob ter ago ra na es fe ra da or ga ni za ção:
ga ran tir o en vol vi men to di re to do Con se lho no ter re -
no; fa zer cla ra a res pon sa bi li da de es pe ci al do Con se -
lho no sen ti do de uti li zar seus ins tru men tos le gí ti mos,
de for ma a as se gu rar a obe diên cia às suas de ter mi -
na ções; cha mar al tos re pre sen tan tes de Isra el e da
Pa les ti na para ex pli car o que es tão efe ti va men te fa-
zen do em res pos ta às re so lu ções do Con se lho; ser
ofi ci al men te in for ma dos dos es for ços de ou tros emis-
sá ri os que es tão atu an do na re gião; es ta be le cer um
me ca nis mo in ter na ci o nal de mo ni to ra men to que aju-
de as par tes a im ple men tar as re co men da ções do
Re la tó rio Mit chel e do Pla no Te net, in clu si ve em apo io 
aos es for ços atu a is do en vi a do es pe ci al dos Esta dos
Uni dos, Anthony Zin ni; apro var uma pre sen ça in ter -
na ci o nal com o apo io ple no das Na ções Uni das,
como me di da in dis pen sá vel de cur to pra zo, e de se -
nhar uma es tra té gia cla ra para avan çar dis cus sões
em tor no de en fo ques no vos e cons tru ti vos, tais como
a ini ci a ti va do Prín ci pe Abdu lah, da Ará bia Sa u di ta,

en dos sa da pela Liga dos Esta dos Ára bes na re cen te
re u nião de Be i ru te.

O dis cur so do Emba i xa dor Gél son Fon se ca, tra-
ba lha do em con ta to di re to co mi go, e com as ins tru -
ções do Pre si den te da Re pú bli ca, está dis po ní vel, as-
sim como to das as nos sas no tas, na pá gi na do Ita ma -
raty na Inter net.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy. Peço a V. Exª
que ob ser ve o tem po.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Sem re vi são do ora dor.) – Ten do em vis ta que en tre
os bra si le i ros há uma enor me co mu ni da de de des-
cen den tes de ára bes, pa les ti nos e ju de us, ava lio que
o Bra sil se en con tra em uma si tu a ção es pe ci al para
ser ca ta li sa dor do en ten di men to para a re a li za ção da
paz no Ori en te Mé dio. 

V. Exª men ci o nou que es ta be le ceu con ta to te le -
fô ni co com o Mi nis tro de Re la ções Exte ri o res, Shi-
mon Pe res, que já foi la u re a do com o prê mio No bel da
Paz, jun ta men te com o Pre si den te da Au to ri da de Pa-
les ti na, Yas ser Ara fat. 

Gos ta ria de per gun tar se foi pos sí vel, ou se hou-
ve ten ta ti va, por par te de V. Exª, de con ta tar o Pre si -
den te Yas ser Ara fat ou au to ri da de equi va len te à do
Mi nis tro Shi mon Pe res, do lado pa les ti no, nos es for -
ços que o Go ver no bra si le i ro vem re a li zan do.

Apre ci a ria tam bém uma pa la vra so bre mor tos
que ali se en con tram e que não po dem ser en ter ra dos 
por seus fa mi li a res. O Go ver no bra si le i ro po de ria fa-
zer um ape lo ao Go ver no de Isra el para en con trar
uma so lu ção?

Fi nal men te, re la ci o na do à ques tão da Área de
Li vre Co mér cio das Amé ri cas, do li vre co mér cio en tre
as Amé ri cas e da ques tão do aço, Mi nis tro Cel so La-
fer, está hoje na im pren sa, na pri me i ra pá gi na da Fo-
lha de S.Pa u lo, den tre ou tros ór gãos de im pren sa,
que o bra si le i ro Elson Sou za, de 50 anos, foi con de -
na do, nos Esta dos Uni dos, a 30 me ses de pri são por
es tar en vol vi do com a tra ves sia da fron te i ra e en tra da
ile gal de pes so as nos Esta dos Uni dos.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Vou con clu ir, Sr. Pre si den te.
Qu an do os pre si den tes nor te-ame ri ca nos di-

zem que gos ta ri am de ter uma área de li vre co mér cio
do Alas ca à Pa ta gô nia, é pre ci so que te nham a cons-
ciên cia de, se for para ha ver li ber da de nas três Amé ri -
cas, essa li ber da de não deve ser ape nas para os do-
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nos do ca pi tal, das gran des em pre sas mul ti na ci o na is, 
que de se jam atra ves sar com seus bens e ser vi ços,
seus ca pi ta is, as fron te i ras, sem qua is quer bar re i ras,
mas tam bém para o ser hu ma no. 

Mi nis tro Cel so La fer, acre di to que o Go ver no
bra si le i ro deve di a lo gar de modo fir me com o Pre si -
den te Ge or ge W. Bush so bre a pers pec ti va de li ber da -
de nas Amé ri cas, que deve en vol ver não ape nas o in-
te res se do ca pi tal, mas o in te res se do ser hu ma no,
dos tra ba lha do res. 

É bom lem brar que há pou co mais de uma dé ca -
da, em 1989, o Muro de Ber lim foi der ru ba do, mas
novo muro foi eri gi do pe los Esta dos Uni dos, ao sul, na
fron te i ra com o res to da Amé ri ca La ti na. Ava lio que
esse pon to deve ser ob je to da nos sa pre o cu pa ção
tam bém.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su-
plicy, 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) – Tem a
pa la vra S. Exª o Sr. Mi nis tro, para a tré pli ca.

O SR. CELSO LAFER – Sr. Se na dor Edu ar do
Su plicy, tive opor tu ni da de de bus car um con ta to com
o Chan ce ler Shi mon Pe res para re i te rar o pe di do que
já ti nha sido fe i to ao Emba i xa dor de Isra el no Bra sil,
pela in co lu mi da de fí si ca do Pre si den te Yas ser Ara fat
e pelo pron to cum pri men to das re so lu ções das Na-
ções Uni das, que en vol vem a re ti ra da de Isra el des-
ses ter ri tó ri os e a ma ne i ra des pro por ci o nal pela qual
es ta va sen do fe i to o uso da for ça. 

Te nho cer te za de que, ape sar de não ter con se -
gui do con tac tar o Pre si den te Yas ser Ara fat, S. Exª te-
ria apre ci a do essa opor tu ni da de que tive de co lo car
esse tema.

Te nho pro cu ra do fa zer con ta tos, mas, na tu ral -
men te, só te nho duas mãos e o sen ti men to do mun do
– como di zia o po e ta – e não pos so, ao mes mo tem po
em que me pre pa ro para ex pli car a si tu a ção do aço e
fa zer um re la tó rio cir cuns tan ci a do, cum prir um nú me -
ro mu i to gran de de ges tões di plo má ti cas. Eu e o Pre-
si den te as es ta mos cum prin do. 

É cla ro – cre io que vale a pena re al çar – que a
nos sa po si ção, em ma té ria de di re i to hu ma ni tá rio, é
mu i to cla ra. O Pro fes sor Pa u lo Sér gio Pi nhe i ro, nos so
Se cre tá rio de Di re i tos Hu ma nos, teve opor tu ni da de
de, re cen te men te, apre sen tar com mu i ta cla re za a
nos sa po si ção na re u nião ha vi da na CDH, quan do
dis se que é in dis pen sá vel que o com ba te ao ter ro ris -
mo e o exer cí cio do di re i to de de fe sa pe los Esta dos

não ofus quem o im pe ra ti vo éti co do res pe i to aos di re i -
tos hu ma nos e a pro te ção das po pu la ções mais vul-
ne rá ve is, nem ador me çam a agen da da co o pe ra ção
in ter na ci o nal em ou tras are nas igual men te re le van tes 
do in te res se glo bal.

Enten de mos tam bém que, no cam po do di re i to
hu ma ni tá rio, cabe um pa pel a ser exer ci do pela ONU
e, à me di da em que for mos so li ci ta dos, da re mos à
ONU nos sa co la bo ra ção nes sa área. Do pon to de vis-
ta da nos sa ma ni fes ta ção pú bli ca, ela é ine quí vo ca na
li nha apre sen ta da pelo Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor Pe dro Si mon.

Se na dor Artur da Tá vo la, es ta mos se guin do
uma or dem ri go ro sa. O pró xi mo a fa lar será V. Exª.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Ape nas pela or dem ri go ro sa o pró xi mo se ria eu,
pois sou ins cri to. Mas ouço com o ma i or pra zer o Se-
na dor Pe dro Si mon, que, fa lan do an tes, ilu mi na rá o
de ba te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Artur da Tá vo la, gos ta ria de es cla re cer ra pi da men te
que isso é or ga ni za do, de for ma in ter ca la da, por Par-
ti do. Esta mos se guin do ri go ro sa men te a or dem, e o
mo men to ago ra é do PMDB, com a ins cri ção do Se-
na dor Pe dro Si mon. Logo a se guir, V. Exª nos brin da rá 
com as suas cos tu me i ras e bri lhan tes in ter pe la ções.

Tem a pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) – Sr. Pre si -

den te, Sr. Emba i xa dor, tam bém tra go aqui uma pa la -
vra de res pe i to ao Ita ma raty e ao tra ba lho de V. Exª.
Sou da que les que, ao lon go de mu i tos anos, res pe i ta
o tra ba lho da Chan ce la ria bra si le i ra.

Pen so que até nos mo men tos mais di fí ce is,
como no re gi me mi li tar, ela se por tou com dig ni da de e
vem de sem pe nhan do um pa pel re al men te mu i to im-
por tan te.

Gos ta ria de per gun tar a V. Exª em que o Se na do 
Fe de ral po de ria con tri bu ir para que, nes te mo men to,
se re sol va o con ten ci o so do aço com os Esta dos Uni-
dos e a cri se dra má ti ca no Ori en te Mé dio. E é uma
pena que os dois as sun tos se jam tra ta dos jun tos. Na
ver da de, sei que V. Exª não tem tem po, mas de ve ría -
mos con ver sar so bre o aço e, em ou tro dia, so bre o
Ori en te Mé dio, por que os dois te mas são qua se in-
com pa tí ve is. To da via, con si de ra mos que po de mos
par ti ci par da dis cus são dos dois as sun tos. 

Em re la ção ao aço, en ten de mos que a me di da
im pos ta pe los Esta dos Uni dos foi uni la te ral, qua se
gros se i ra. O Pre si den te Bush, que, aliás vem se mos-
tran do pa ro qui a no, se re cu sa a as si nar o Pro to co lo de
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Kyo to, que o mun do in te i ro quer ver em vi gor, por en-
ten der que pre ju di ca os in te res ses, o de sen vol vi men -
to da in dús tria ame ri ca na. Hou ve o aten ta do às tor res
do World Tra de Cen ter, epi só dio que o mun do in te i ro
la men tou, con tra o qual todo mun do pro tes tou, cho-
rou. E Bush en tão, no es pa ço de pou cas se ma nas,
pra ti ca men te li qüi da com o Afe ga nis tão. As ati tu des
do Pre si den te Bush, ao lon go da sua ad mi nis tra ção,
re al men te têm sido mu i to com pli ca das, com ple xas. É
uma pes soa que não nos pa re ce ter a pre o cu pa ção
ma i or de es ta dis ta, como até, de cer ta for ma, teve o
seu an te ces sor. Mas, nes te mo men to, a ati tu de de
Bush com re la ção ao aço bra si le i ro nos atin ge de uma
ma ne i ra mu i to dura.

Na in dús tria bra si le i ra do aço, com as pri va ti za -
ções, fo ram in ves ti dos mais de US$15 bi lhões. Está
em ple no de sen vol vi men to. O nos so aço é da me lhor
qua li da de, com cus to mais ba i xo. Os ame ri ca nos,
sem mais nem me nos, im põem-nos uma ta xa ção
des sas. Pelo que me cons ta, ha ve ria um ex ce den te
de US$2 bi lhões em nos sas ex por ta ções. Ago ra, há
di fi cul da de nos Esta dos Uni dos e fa ci li da de das im-
por ta ções. Vejo aqui que pra ti ca men te o mun do in te i -
ro já ado tou uma so bre ta xa. O Mé xi co es ta be le ceu
uma alí quo ta de 35%, para se ga ran tir. A Ve ne zu e la,
30%. A Ta i lân dia, o Chi le, a Co lôm bia, o Ca na dá, ou-
tro tan to. E a União Eu ro péia, 26%. Com isso, há uma
ofer ta de aço in clu si ve para nós, aqui no Bra sil. 

Então, com todo res pe i to a V. Exª quan do diz
que as ne go ci a ções são in te res san tes, dado o es ti lo
do go ver no ame ri ca no, per gun ta mos se não se ria o
caso de es ta be le cer mos uma so bre ta xa, pro te gen do
as sim o nos so aço, como to dos os ou tros pra ti ca men -
te o fi ze ram. E não se ria o caso de ir mos à OMC, por-
que es pe rar pela bon da de, por um ato de gran di o si -
da de, de res pe i to por par te do atu al go ver no ame ri ca -
no não nos pa re ce ser o me lhor ca mi nho? 

Por isso, per gun ta ria a V. Exª se po de mos nós,
do Con gres so Na ci o nal, jun ta men te com a Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, ela bo rar
uma mo ção que vá além do que o Go ver no Exª está
fa zen do. Tem V. Exª ta rim ba, ex pe riên cia, está acom-
pa nhan do o de sen ro lar dos fa tos e diz que o ca mi nho
são as ne go ci a ções. 

Com todo o res pe i to, en ten de mos que, com
mais fir me za, fa zen do o que os eu ro pe us e os ou tros
fi ze ram, fi xan do uma so bre ta xa ao aço im por ta do, se-
ria mu i to sig ni fi ca ti vo e im por tan te para o Bra sil.

Pen so que as ma ni fes ta ções do Pre si den te da
Re pú bli ca e de V. Exa são mu i to cla ras em re la ção ao
que está ocor ren do no Ori en te Mé dio. O que lá se vê
já ex tra po lou tudo o que po día mos ima gi nar. É algo

iné di to o que lá ocor re, após dois mil anos de guer ras
e lu tas. Pela pri me i ra, a Igre ja da Na ti vi da de, em Be-
lém, ber ço de Je sus Cris to, está sen do ame a ça da de
bom bar de io. Então, o Pre si den te Ge or ge Bush aqui
tam bém está ten do uma ati tu de que me pa re ce ab-
sur da. Ao se omi tir, Bush de i xa a im pres são de que
aguar da pri me i ro a des tru i ção da Au to ri da de Pa les ti -
na por Isra el para ver de po is o que fa zer. É algo que
cho ca re al men te.

É cla ro que di ver gi mos da ati tu de de pa les ti nos
e is ra e len ses. Por um lado, os su i ci das pa les ti nos lá
es tão numa po si ção que não é a ide al, por que ca u sa
con fli to e dá o pre tex to para que o Pri me i ro-Mi nis tro
is ra e len se aja como de se ja. Pa re ce-me que o mun do
está a as sis tir a um mas sa cre, qua se que uma guer ra
de ex ter mí nio. Por ou tro lado, res sal to que te nho o
ma i or res pe i to pe los ju de us, que con si de ro um gran-
de povo, que vi veu, so freu, que tem con te ú do, ca pa ci -
da de, e não me re ce o atu al Pri me i ro-Mi nis tro, o qual
não está as su min do a ati tu de ade qua da para sa nar o
pro ble ma. O Esta do de Isra el terá que pres tar con tas
fu tu ra men te da qui lo que a in sa ni da de de um ho mem
está ope ran do. 

Não te nho nada a acres cen tar àqui lo que o nos-
so País está fa zen do, que apro vo. Como o Se na do
Fe de ral pode co la bo rar? O ide al se ria, in clu si ve, o en-
vio de tro pas. Em ne nhum ou tro con fli to ocor ri do no
mun do vis lum brei pos si bi li da de mais ur gen te e ne-
ces sá ria da pre sen ça de tro pas da ONU. O Go ver no
bra si le i ro tal vez pos sa ofe re cer o au xí lio de tro pas
bra si le i ras, e o Bra sil tem au to ri da de, pois não exis te
lu gar no mun do onde haja ma i or con vi vên cia en tre
ára bes e is ra e li tas do que aqui. O Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so já tem uma pre sen ça mar can te
no ce ná rio in ter na ci o nal. Se avan ças se nes se sen ti -
do, tal vez fos se o mo men to opor tu no de fa zer mos
algo, para, pelo me nos, fi car mos em paz com a nos sa 
cons ciên cia. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Mi nis -
tro, tem V. Exª a pa la vra para res pon der às in da ga -
ções.

O SR. CELSO LAFER – Emi nen te Se na dor Pe-
dro Si mon, como sem pre, agra de ço as suas re fle -
xões, as suas pa la vras, o seu es tí mu lo e as ques tões
que V. Exª me co lo ca, que são da ma i or im por tân cia.
Ten ta rei res pon dê-las na me di da do pos sí vel.

Cre io que, sem dú vi da ne nhu ma, es ta mos di an -
te de um Go ver no nor te-ame ri ca no mais di fí cil, cuja
ação tem des do bra men tos, seja no pla no do co mér -
cio e da eco no mia, que é o tema do aço, seja na qui lo
que diz res pe i to à sua atu a ção no Ori en te Mé dio, que
foi a se gun da par te do seu ques ti o na men to.
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Não te nho dú vi da quan to ao pro ble ma das di fi -
cul da des e a fir me za que de ve mos ter. Gos ta ria de
ape nas men ci o nar dois pon tos para es cla re cer o meu
pen sa men to. Uma co i sa é o pro ble ma da ele va ção da
ta ri fa, em que cir cuns tân ci as, como uma me di da de
pro te ção do Bra sil di an te do ris co de um ex ces so de
ofer ta no pla no mun di al e como isso nos afe ta.

Como pro cu rei de mons trar, essa é uma de ci são
que está no âm bi to da Ca mex. Sou sen sí vel à im por -
tân cia dis to. Cre io que se de ve ria ter fe i to, como o se-
tor fez, uma di fe ren ci a ção, por que a um au men to uni-
for me de 30% não cor res pon de a es pe ci fi ci da de dos
di ver sos ti pos de pro du to. É cla ro que o Go ver no, ao
to mar uma de ci são, tem de le var em con ta o tema do
abas te ci men to e a im por tân cia do aço im por ta do no
Bra sil e que faz par te do aten di men to da pro du ção
na ci o nal em ou tros se to res.

Por isso, uma das idéi as em an da men to é a de
uma cota ta ri fá ria que as se gu ras se esse abas te ci -
men to im por tan te para ou tros se to res da in dús tria e
da pro du ção no Bra sil.

Ou tro as pec to é o que va mos fa zer no pla no in-
ter na ci o nal para sus ten tar o nos so in te res se no aces-
so a mer ca dos. Não es tou ex clu in do, de ma ne i ra ne-
nhu ma, o pro ble ma de se re cor rer ao ór gão de so lu -
ção de con tro vér si as da OMC. Lem bro que há uma
ação es pe cí fi ca em an da men to no âm bi to da OMC
que é uma con sul ta que se faz ao abri go do acor do de
sal va guar das que tam bém faz par te do con jun to dos
dis po si ti vos da Ro da da Uru guai. Por tan to, há uma
con sul ta em an da men to, apre sen ta mos as nos sas
po si ções, ela terá que ter uma res pos ta bre ve, as sim
como o ca pí tu lo das ex clu sões. Não es tou ex clu in do a
so lu ção de con tro vér sia mais abran gen te; re co nhe ço
o seu pro ble ma tem po ral, a de fe sa dos prin cí pi os e
es tou que ren do ver se con si go mais ra pi da men te no
cur to pra zo, com fir me za e com de ter mi na ção, am pli -
ar o nos so aces so ao mer ca do nor te-ame ri ca no de
aço.

No que diz res pe i to ao gran de tema do Ori en te
Mé dio, não pre ci so di zer que co in ci do com tudo que V.
Exª diz. Tam bém acre di to que o Esta do de Isra el não
me re cia um pri me i ro-mi nis tro com as ca rac te rís ti cas
do atu al Pri me i ro-Mi nis tro de Isra el, se bem que esse
não de ve ria ser um co men tá rio apro pri a do para um
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res. Estou fa zen do algo
que não é da mi nha obri ga ção ex of fi cio mas que ro
res pon der na sin to nia do afe to e do co ra ção a essa
ex po si ção de V.Exª. Uma dú vi da é que a vi o lên cia te-
nha ad qui ri do pro por ções ina u di tas no pre sen te con-
fli to. Ela tem sido a úni ca mo e da de tro ca en tre os dois
la dos. De um lado a ca pa ci da de mi li tar de Isra el, do

ou tro os ter ro ris tas su i ci das, o que pro du ziu, afi nal,
um equi lí brio es tra té gi co do ter ror que, caso nada
seja fe i to para sus tá-lo, po de rá pro lon gar e pi o rar a
atu al si tu a ção, que já é in su por tá vel e tor na-se a cada
dia mais in su por tá vel. É pre ci so, para que se en ca mi -
nhe isso, de um ter ce i ro para a paz, como diz Bob bio.
E o ter ce i ro para a paz deve ser a ONU, com a co la bo -
ra ção dos Esta dos que den tro da ONU te rão con di -
ções de in ter lo cu ção com Isra el e com a au to ri da de
Pa les ti na. Cre io que o Bra sil nes se con tex to tem a sua
au to ri da de e dela se va le rá para fa zer pre sen te a voz
da ra zão e a ex pe riên cia de um País que sabe con vi -
ver no plu ra lis mo da sua di ver si da de e na uni da de do
seu in te res se na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, de cli no do meu tem po em fa vor do Se na dor
Artur da Tá vo la.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si-
mon, 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. Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Agra de -
ce mos a de li ca de za de V. Exª e con ce do a pa la vra ao
Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do. O Se na dor
Pe dro con se guiu em sua fala de cin co mi nu tos sin te ti -
zar com tan ta pre ci são o seu pen sa men to, com tan ta
gran de za de po si ção que acre di to que to dos nós fi ca -
mos in te i ra men te sa tis fe i tos com isso. Ele mes mo não
sen tiu ne ces si da de de uma ré pli ca, até por que a res-
pos ta tam bém foi do mes mo ní vel.

Sr. Mi nis tro, vou fa zer al gu mas per gun tas a V.
Ex.ª, enu me ran do-as logo. Tal vez V. Ex.ª pos sa res-
pon der a to das, em vez de fazê-lo uma a uma no tem-
po que me cabe.

É evi den te que, den tro da co a li zão de go ver no
is ra e len se, uma co a li zão es tra nha, que vai do Shi mon 
Pe res ao Ari el Sha ron, já há si na is de gran de cri se, de
gran de di vi são. É evi den te que Shi mon Pe res, que é o
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, da de fe sa, não está
fa vo rá vel a nada dis so. Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de
sa ber se V.Ex.ª acre di ta que, in ter na men te, pos sa ha-
ver uma re ge ne ra ção da po lí ti ca is ra e len se com o re-
e qui lí brio por que já exis te uma sé rie de mo vi men tos
in ter nos ver be ran do pro fun da men te essa ati tu de. Li-
ga do a isso, gos ta ria de ou vir de V. Ex.ª um al can ce
so bre as con se qüên ci as para o Bra sil e para o mun do
da for ma pela qual o Pri me i ro-Mi nis tro Ari el Sha ron
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con ce be a ação con tra o ter ro ris mo pa les ti no, que é
igual men te con de ná vel tan to quan to a vi o lên cia do
ou tro lado. Sem dú vi da há re fle xos ime di a tos no pre ço 
do pe tró leo e uma cri se de alta com ple xi da de com o
pró prio mun do ára be, que se arma. A Sí ria já mo bi li za
sol da dos para a fron te i ra. Evi den te men te, isso tem re-
fle xo nas bol sas. A meu ver, o pon to de vis ta hu ma no
é um dos as pec tos mais ter rí ve is, mais do lo ro sos e o
mais in jus to com o povo is ra e len se por que sig ni fi ca o
re cru des ci men to do anti-se mi tis mo no pla no in ter na -
ci o nal. O povo ju deu não me re ce o re cru des ci men to
da bar bá rie anti-se mi ta que ações como a de um pri-
me i ro-mi nis tro des sa qua li da de aca bam por ge rar um
cal do de cul tu ra fa vo rá vel a ela. Essa se ria a pri me i ra
per gun ta. 

Se gun da per gun ta: como V. Exª está a exa mi nar 
a po lí ti ca nor te-ame ri ca na para o Ori en te Mé dio? De
fora e de lon ge, ob ser va mos uma cer ta con fu são –
não sei se de li be ra da ou não – en tre as au to ri da des
nor te-ame ri ca nas. O Pre si den te Bush – como de fi niu
o Se na dor Pe dro Si mon com per fe i ção –, no seu de lí -
rio de po der só en ten de os Esta dos Uni dos como fon-
te de po der ar ma do, mas a fala de Co lin Po well é di fe -
ren te. O ne go ci a dor que es ta va no Ori en te Mé dio, por
sua vez, tem uma ter ce i ra po si ção. É ló gi co que aqui
so mos in for ma dos mais pelo no ti ciá rio, mas que me
pa re ce com pe ten te – o Ita ma raty tem ou tras fon tes de
in for ma ção. Então per ce be-se na po lí ti ca nor te-ame -
ri ca na para o se tor, não digo po si ções dís pa res, mas
pe que nas fis su ras de opi nião que evi den te men te fa-
zem par te des se con tex to.

Ter ce i ra per gun ta: como V. Exª vê, por trás de to-
dos es ses fa tos, a pre sen ça da in dús tria ar ma men tis -
ta? A meu ju í zo, ela é a gran de res pon sá vel por to das
es sas tra gé di as no mun do, as so ci a da à Di re i ta mun-
di al, que se ser ve des sa in dús tria, é ele i ta com seu di-
nhe i ro e que a ali men ta nos seus avan ços.

Nes se par ti cu lar, Sr. Mi nis tro, devo di zer-lhe
que, com dor, li hoje nos jor na is que a nos sa Embra er
está mu i to fe liz por que fa bri ca rá ca ças Mi ra ge. Esse
as sun to não diz res pe i to a V. Exª; é ape nas um al can -
ce pa ra le lo. Essa no tí cia me de i xou tris te: eu não que-
ro ver o meu País na in dús tria ar ma men tis ta por mais
que, eco no mi ca men te, isso sig ni fi que va lo res. Não
vejo com pra zer essa no tí cia. A in dús tria ar ma men tis -
ta, a meu ver, é pro fun da men te res pon sá vel por tudo
que se pas sa no cam po da guer ra e da vi o lên cia mun-
di al. Esse é um pa rên te se que ex pri me uma fala pes-
so al e que não se re fe re a V. Exª, não que ro co lo cá-lo
nes sa di fi cul da de. Mas gos ta ria de ou vir sua aná li se
so bre a pre sen ça da in dús tria ar ma men tis ta. Essas
são as três ques tões que faço a V. Exª.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Con ce do

a pa la vra ao Sr. Mi nis tro Cel so La fer.
O SR. CELSO LAFER – Obri ga do, Sr. Pre si den -

te.
Emi nen te Se na dor Artur da Tá vo la, agra de ço as

suas per gun tas que são, ao mes mo tem po, um con vi -
te im por tan te a uma aná li se mais pro fun da des se
con tex to e das suas di fi cul da des.

Cre io que, do pon to de vis ta da di nâ mi ca in ter na 
de Isra el, tem ha vi do uma al ter nân cia en tre os mais
du ros e os fa vo rá ve is à ra zão, ao en ten di men to e à
paz. É na tu ral que, nes se pro ces so, à me di da que
Isra el e a sua po pu la ção se ve jam atin gi dos por sur-
tos de vi o lên cia ven çam os du ros, sen do co lo ca dos
numa po si ção mais di fí cil aque les com os qua is sim-
pa ti za mos e es ta mos em sin to nia.

Se qui ser mos fa zer um rá pi do re tros pec to, ve ri -
fi ca re mos que, evi den te men te, em ra zão da der ro ta
do Ba rak, que re pre sen ta va um pri me i ro-mi nis tro do-
ta do de vi são mu i to abran gen te de paz, a re cu sa das
pro pos tas apre sen ta das e ne go ci a das pelo Pre si den -
te Bill Clin ton na que le mo men to é uma das ca u sas
que le va ram a ele i ção de Ari el Sha rom. 

Há nes se jogo uma si tu a ção em que tan to pa-
les ti nos quan to is ra e len ses per de ram a opor tu ni da de
de en con trar a sua ja ne la de sa í da para uma gra ve
cri se, que en vol ve re fu gi a dos, ter ri tó rio pela paz, le gi -
ti mi da de, re co nhe ci men to do ou tro, ace i ta ção do plu-
ra lis mo e da di ver si da de.

Esta va len do hoje na Fo lha de S.Pa u lo um ar ti -
go de Amos Oz, ro man cis ta is ra e len se, um dos ma i o -
res de fen so res de uma po lí ti ca de paz. Nes se ar ti go,
ob vi a men te sob o ca lor da emo ção e da hora, ele fa-
zia re fe rên cia à exis tên cia de duas guer ras. A pri me i ra 
– le gí ti ma – se ria pela cri a ção do Esta do pa les ti no,
pela sua ma nu ten ção, con ti nu i da de e vi a bi li da de de-
mo crá ti ca. O cam po da paz em Isra el, di zia ele, é um
de fen sor des sa guer ra. Mas há uma ou tra guer ra, que
é uma guer ra que Isra el sen te – ele diz –, com os ata-
ques ter ro ris tas e com a re je i ção da pró pria exis tên cia 
de Isra el com ou tro tipo de guer ra. Como dis tin guir
uma guer ra jus ta, le gí ti ma, como a cri a ção do Esta do
pa les ti no, com to dos os seus di re i tos e com todo o
seu fu tu ro, da qui lo que é um pro ces so tam bém com-
pli ca do, de vi o lên cia e de re je i ção? Por tan to, nes se
cam po, en con tra mos, na ver da de, esse jogo de di a lé -
ti cas con tra di tó ri as. 

Há uma ima gem de Bob bio, de que gos to mu i to,
so bre o pa pel da ra zão na His tó ria. Diz Bob bio que há
três gran des me tá fo ras. A pri me i ra é a me tá fo ra da
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de ses pe ran ça: so mos como pe i xes co lhi dos na rede
do pes ca dor, a mor te é ine xo rá vel e só nos cabe ou a
re sig na ção ou o ce ti cis mo – é uma me tá fo ra que re cu -
so. A ou tra me tá fo ra é a de que a His tó ria é um gran de 
te a tro com al guns ob ser va do res pri vi le gi a dos que sa-
bem qual é o en re do e que po dem an te ci par o seu re-
sul ta do e o seu fi nal – tam bém não ad vo go essa idéia.
A ter ce i ra me tá fo ra de Bob bio é a do la bi rin to: o que a
ra zão nos mos tra é que a His tó ria é um la bi rin to den-
tro do qual a ex pe riên cia nos mos tra que exis tem cer-
tos ca mi nhos que são blo que a dos, que não ofe re cem
al ter na ti va, ou seja, ”por aí não vai“. A ex pe riên cia da
ra zão, na qual acre di to, e da sua im pre vi si bi li da de é a
de que, nes se mun do do Ori en te Mé dio, o ca mi nho
blo que a do é o ca mi nho da vi o lên cia e é pre ci so en-
con trar e re cu pe rar uma sa í da des se la bi rin to para a
qual de vem con cor rer os ho mens de boa-fé.

Te nho a con vic ção de que exis te em Isra el um
gru po dis pos to a en con trar esse tipo de sa í da para o
qual o exer cí cio puro do po der e da vi o lên cia não en-
con tra rá so lu ção. Estou con ven ci do de que a ocu pa -
ção, tal como está sen do fe i ta, dos ter ri tó ri os pa les ti -
nos, com a idéia de des tru ir os cen tros de ter ror, des-
tru i rá as ci da des, mas não des tru i rá tais cen tros e não
será o ca mi nho para a paz e para o en ten di men to.

Di zia o Pa dre Vi e i ra – e o cito por que sei que V.
Exª tem o gos to pe las boas ci ta ções -, num ser mão
ex tre ma men te in te res san te, que é o Ser mão de São
Ro que, que, “di an te das in cer te zas da sal va ção, a es-
pe ran ça ani ma: o te mor aca u te la”. Te nho o te mor des-
sas di fi cul da des, mas te nho a es pe ran ça que me ani-
ma.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Con sul to
o Se na dor Artur da Tá vo la se pre ten de con tra di tar.

S. Exª tem a pa la vra, por dois mi nu tos.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)

– Sr. Pre si den te, nada a con tra di tar, in clu si ve co la bo -
ran do com o tem po, por que ha ve rá re u nião do Con-
gres so às 14 ho ras. Estou ple na men te sa tis fe i to.

Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – A Pre si -

dên cia agra de ce a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Com a

pa la vra o Se na dor Tião Vi a na, por cin co mi nu tos.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Sem re vi -

são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, em meu nome e no do povo acre a no, re no vo o
apre ço e a ad mi ra ção que te nho pelo Mi nis tro Cel so
La fer. 

Se rei mu i to ob je ti vo.

Sr. Mi nis tro, em re la ção a essa po lí ti ca de co-
mér cio ex te ri or, gos ta ria de in da gar se o Ita ma raty
não jul ga in si pi en te esse com por ta men to em re la ção
ao pro ble ma do aço e à con du ção des se as sun to. 

Esta mos di an te de uma per da real de U$1 bi-
lhão em três anos, se gun do a in dús tria me ta lúr gi ca
des te País. Isso é gra ve! Por ou tro lado, o Mé xi co, a
Ve ne zu e la e pa í ses asiá ti cos es tão uni dos e com
ação de ter mi na da já co bram alí quo tas, o Mé xi co, com
35%, como mu i to bem dis se o Se na dor Pe dro Si mon. 

De ou tro lado, a União Eu ro péia, o Ca na dá, a
Argen ti na e a Co lôm bia es tão uni dos em ou tra fren te,
re a gin do ao com por ta men to ame ri ca no em re la ção
ao aço. Pre o cu pa-me o fato de o Bra sil não ou sar
mais, nes te mo men to, nes se con fron to. Tal vez o in te -
res se na ci o nal e o com por ta men to que está ten do o
Se na do hoje pos sam es ti mu lar o Ita ma raty a se sen tir 
mais en co ra ja do e mais à von ta de em re la ção a esse
de ba te.

Sei que V. Exª é lú ci do e faz um di ag nós ti co pre-
ci so da re a li da de des sa mul ti la te ra li da de que es ta -
mos vi ven do, mas tal vez pos sa mos ou sar um pou co
mais. Te mos a opor tu ni da de de co brar alí quo tas de
até 30% nes te mo men to, o que de i xa ria sa tis fe i to o
Se na do bra si le i ro, ou pelo me nos gru pos de eco no -
mis tas que atu am tam bém na po lí ti ca in ter na ci o nal.

Qu an to ao li tí gio exis ten te no Ori en te Mé dio,
lem bra ria a V. Exª ape nas uma ques tão: a Liga das
Na ções teve um pa pel fun da men tal no séc. XX quan-
do ao ten tar in ter vir fa vo ra vel men te à pa ci fi ca ção e à
re du ção dos con fli tos vi o len tos que o mun do co me ça -
va a ver com mu i to medo a par tir da cha ma da I Gu er ra 
Mun di al.

Fo ram pou cos anos de cal ma ria. Sur giu, en tão,
a Orga ni za ção das Na ções Uni das com a fi na li da de
de con tro le e pa ci fi ca ção da hu ma ni da de. Hou ve mais
de 165 guer ras após a ins ta la ção da ONU no sé cu lo
pas sa do. Meu Deus, quan to se gas ta por ano para
man ter a Orga ni za ção das Na ções Uni das? Por que
as guer ras au men ta ram? Por que o sé cu lo XX se afir-
mou como o mais san gren to da hu ma ni da de, se gun -
do apon ta Eric Hobs bawn? Tal com por ta men to é mu i -
to tris te.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, du-
ran te o fe ri a do da Se ma na San ta, ex pres sou suas
pre o cu pa ções em rede na ci o nal, fez con ta tos in ter na -
ci o na is com re la ção à ma té ria. Inda go: não es ta ria a
ONU com com por ta men to tí bio? Será que o Go ver no
bra si le i ro não pode pres si o nar aque le ór gão? Não é
pe ri go so o com por ta men to tí mi do da ONU em re la -
ção à he ge mo nia que o po de rio ame ri ca no exer ce no
mo men to?
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Sr. Mi nis tro, são mais de US$800 bi lhões mo vi -
men ta dos pela in dús tria bé li ca to dos os anos. Isso en-
vol ve in te res ses de mer ca do. O ame ri ca no olha para
a guer ra como fon te de lu cro. Nós olha mos com medo
o sen ti do de pa ci fi ca ção. É mais do que um pro ble ma
ge o po lí ti co o que es ta mos vi ven do. Mais do que um
con fron to en tre dois po vos, es ta mos di an te de uma
agres são vi o len ta ao DNA do cris ti a nis mo. Ao ver Be-
lém ser des tru í da, a igre ja da Na ti vi da de sob ame a ça
de imi nen te des tru i ção, o mun do cris tão se sen te for-
te men te agre di do. Gos ta ria de sa ber se pen sa V. Exª,
com a so bri e da de e o com pro mis so éti co em re la ção
à paz mun di al, em algo mais que pos sa ser fe i to pelo
Pa lá cio do Ita ma raty e pelo Se na do bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Arlin do Por to) – Com a
pa la vra o Sr. Mi nis tro.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – No bre Se-
na dor Tião Vi a na, agra de ço mais uma vez a sua pre-
sen ça em de ba tes nos qua is te nho tido a sa tis fa ção
de par ti ci par aqui no Se na do. V. Exª men ci o na pon tos
da ma i or im por tân cia. Um de les me per mi te tam bém
ir de en con tro a uma das ques tões as si na la das pelo
Se na dor Artur da Tá vo la, que são os gran des ris cos
da cor ri da ar ma men tis ta, da in dús tria ar ma men tis ta e
do seu efe i to de le té rio na vida do mun do e nas di fi cul -
da des que traz para a ma nu ten ção da paz mun di al.

V. Exª men ci o nou a Liga das Na ções, a ONU, as
di fi cul da des e as frus tra ções que a ONU apre sen ta
para nós no dia-a-dia. Re cen te men te, um dos as ses -
so res de Kofi Annan, di an te des sa si tu a ção e das
suas di fi cul da des, dis se que ha via uma re a li da de em
que se co lo ca va, de um lado, o ex ces so de de man das 
e, de ou tro, a pa ra li sia de de ci são, e era pre ci so ter
uma ca pa ci da de de res pon der a isso.

Na me di da em que ten tei tra ba lhar pon tos abor-
da dos pelo Se na dor Artur da Tá vo la, fa lei na re le vân -
cia do ter ce i ro pela paz. Qu an do exis te uma si tu a ção
hob be si a na, um es ta do de na tu re za da guer ra de to-
dos con tra to dos, que é o que nós ve ri fi ca mos no Ori-
en te Mé dio, é pre ci so que haja um ter ce i ro pela paz.
Por que esse ter ce i ro pela paz é im por tan te? Por que
é ele que ga ran te a pos si bi li da de do acor do e do en-
ten di men to. Para que a ne go ci a ção ocor ra, cada uma
das par tes em con fron to pre ci sa es tar se gu ra de que
a ou tra fará o mes mo e não se co lo ca em ques tão a
pos si bi li da de de que o pac to não seja cum pri do.

Ago ra, a ONU, como sabe V. Exª, não é um ter-
ce i ro aci ma das par tes; a ONU é um ter ce i ro en tre as
par tes, uma ins tân cia de in ter me di a ção, cujo al can ce
e pos si bi li da de de atu a ção de pen dem da von ta de po-
lí ti ca de seus mem bros. Por isso, en ten de mos que
nada mais im por tan te do que tra ba lhar a ação dos

Esta dos Uni dos e a ação da União Eu ro péia pela po-
si ção pri vi le gi a da que têm como in ter lo cu to res de
Isra el e da Au to ri da de Pa les ti na. Sem essa atu a ção
con cre ta des ses dois gran des in ter lo cu to res, o Con-
se lho de Se gu ran ça se mo ve rá de ma ne i ra in com ple -
ta.

Nes se sen ti do, que ro re i te rar, é que se co lo cam
as ações di plo má ti cas bra si le i ras, seja no pró prio âm-
bi to do Con se lho de Se gu ran ça – e tive opor tu ni da de
de me re fe rir ao dis cur so fe i to pelo nos so re pre sen -
tan te on tem, nes sa li nha de mo bi li za ção –, seja nos
con ta tos que nós mes mos es ta mos fa zen do, in di vi du -
al men te com ou tros pa í ses; o Pre si den te está fa zen -
do, e es tou pro cu ran do fa zer, jus ta men te com este
ob je ti vo. 

Uma ins tân cia de in ter me di a ção, que não é um
go ver no mun di al, en fren ta os li mi tes des ta re a li da de.
Se olhar mos o sis te ma in ter na ci o nal, ve re mos que
ele con ti nua sen do um sis te ma as si na la do pela dis tri -
bu i ção as si mé tri ca e in di vi du al do po der en tre os
Esta dos; se olhar mos a re a li da de in ter na ci o nal, po de -
mos iden ti fi car três gran des cam pos: o cam po es tra -
té gi co-mi li tar, que é o da guer ra e da paz, o cam po
eco nô mi co e, en fim, o cam po dos va lo res. Qu an do fa-
la mos do aço, re fe ri mo-nos ao cam po eco nô mi co,
suas im pli ca ções, seus des do bra men tos, e que me di -
das po de mos to mar. É um cam po com a sua es pe ci fi -
ci da de, in clu si ve por que a guer ra co mer ci al é algo
dis tin to da guer ra pro pri a men te dita.

Qu an do fa la mos do Ori en te Mé dio, es ta mos fa-
lan do do cam po es tra té gi co-mi li tar, des sa si tu a ção li-
mi te da paz e da guer ra, que ca rac te ri za a vida in ter -
na ci o nal e que tem sido, des de Tul cí di des, a re fle xão
bá si ca so bre a re a li da de in ter na ci o nal, e na tu ral men -
te os va lo res que a sus ten tam. 

A his tó ria não co me ça a cada 10 anos, e se ci tei
Bob bio uma vez, vol to a citá-lo. É pre ci so le var em
con ta o que nos di zem os clás si cos. 

Para o cam po es tra té gi co-mi li tar, es ta mos di an -
te de uma re a li da de hob be si a na-ma qui a vé li ca, re a li -
da des de po der. O que es ta mos ten tan do é trans for -
mar este mo men to hob be si a no-ma qui a vé li co num
mo men to que se en ca mi nhe para o le i to di plo má ti co,
para o cam po do Di re i to, da di plo ma cia, da ne go ci a -
ção, va len do-nos dos re cur sos de que dis po mos.

Estou con ven ci do de que a ONU é uma in dis -
pen sá vel ins tân cia de in ter me di a ção e que só se mo-
bi li za rá apro pri a da men te e em pro fun di da de se hou-
ver uma ação des ta ca da dos eu ro pe us e dos ame ri -
ca nos. Os pró pri os eu ro pe us, nas con ver sas co mi go,
in sis ti ram que, sem uma ação nor te-ame ri ca na, não
se che ga rá ao bom ca mi nho de mu dar esse mo men to 
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hob be si a no–ma qui a vé li co, no cam po e no le i to do Di-
re i to e da Di plo ma cia. E é nes ta área que es ta mos
pro cu ran do atu ar.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Sem re vi -
são do ora dor.) – Agra de ço a V. Exª, ape nas de i xan do
30 se gun dos de mais um ele men to de re fle xão, Sr. Mi-
nis tro.

Ti ve mos, pelo mo vi men to ta li bã, a des tru i ção
das ima gens de Buda e de ou tros, uma agres são à
hu ma ni da de. Ti ve mos um chu te e a que bra de uma
san ta no ter ri tó rio na ci o nal, ou tra agres são à cons-
ciên cia na ci o nal. Ago ra, es ta mos ten do a des tru i ção
do ber ço do cris ti a nis mo, e isso deve sig ni fi car mu i to
para a Na ção bra si le i ra.

Eu gos ta ria ape nas de de i xar para a re fle xão de
V. Exª que o epi só dio que en vol veu a Iu gos lá via, com
Slo bo dan Mi lo se vic, im pôs uma re a ção mais for te,
mais enér gi ca da ONU. Enten do que este mo men to
de ve ria im por um com por ta men to se me lhan te.

No mais, agra de ço a V. Exª pela lu ci dez e pro-
fun di da de.

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na, o
Sr. Arlin do Por to, 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. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ain-
da há pou co, o emi nen te Mi nis tro Cel so La fer ci tou Vi-
e i ra, de quem me lem bro uma das pas sa gens, numa
de suas de fe sas: ”Vai nos fal tan do o tem po ou eu vou
so be jan do a ele“. Pa la vras de Vi e i ra.

Sr. Pre si den te, o tem po está nos fal tan do. Da qui
a pou co, te re mos uma ses são do Con gres so, na qual
es tou ins cri to. Não que ro ser re pe ti ti vo. Por tan to, de-
sis to da mi nha ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não mais
ha ven do ora do res ins cri tos, o Se na do da Re pú bli ca
agra de ce-lhe pro fun da men te. V. Exª tem tido um com-
por ta men to al ta men te de mo crá ti co para com esta
Casa. Com pa ciên cia e até an tes do tem po cons ti tu ci -
o nal de que dis põe, tem aten di do ao cha ma men to do
Se na do. Com sua pre sen ça, tem per mi ti do que esta
Casa viva gran des mo men tos e dis cu ta im por tan tes
pro ble mas na ci o na is. O Po der Le gis la ti vo pre ci sa
des se tipo de dis cus sões, pre ci sa es tar con sen tâ neo
com o mun do glo ba li za do ao qual V. Exª tan tas ve zes

se re fe riu. Pri me i ro, V. Exª deu res pos tas sa tis fa tó ri as, 
sin ce ras, e re ce beu des ta Casa a ma ni fes ta ção que
me re ce: a de um chan ce ler que está hon ran do as tra-
di ções da Casa de Rio Bran co. Com isso, es tou in ter -
pre tan do – pode ter cer te za – o sen ti men to do Se na -
do da Re pú bli ca. 

To dos que re mos que o Se na do da Re pú bli ca,
que con ta hoje com a pre sen ça de V.Exª, es te ja sem-
pre de ba ten do e de fen den do os gran des pro ble mas
na ci o na is, prin ci pal men te nes ta hora em que o nos so
e ou tros pa í ses são ví ti mas de res tri ções. Po si ti va -
men te, o avan ço de mo crá ti co, a qua li da de de vida
dos po vos, não per mi tem que os fa tos acon te çam
pas si va men te, e ve mos que o Bra sil está se com por -
tan do à al tu ra das suas tra di ções de mo crá ti ca e di plo -
má ti ca, o que de ve mos a V. Exª, e o Se na do agra de -
ce.

De sig no os Se na do res Artur da Tá vo la, Ber nar -
do Ca bral e Tião Vi a na para acom pa nha rem S. Exª na
sua sa í da da tri bu na e do ple ná rio des ta Casa.

O SR. CELSO LAFER – Agra de ço co mo vi do as
suas pa la vras, Sr. Pre si den te, e a aten ção que me re ci 
des te Ple ná rio e dos seus egré gi os mem bros. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, na ela bo ra ção da
re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu ção nº 9, de 2002,
de ini ci a ti va da Co mis são Di re to ra, es co i mou do seu
tex to o § 1º do art. 3º, que, a seu ver, con tra ria a Cons-
ti tu i ção Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Lú cio Alcân ta ra,
Car los Be zer ra, Ro me ro Jucá e Sér gio Ma cha do en vi -
a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for-
ma do art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos. 
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) -

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io que as pi-
o res in jus ti ças po dem ser co me ti das, mes mo quan do
es ta mos co ber tos de boas in ten ções. E quan do se
tra ta de ten ta ti vas de re pa ra ção por meio de leis, de-
ve mos pa rar para re fle tir bem so bre as con se qüên ci -
as, pois, uma vez vo ta da a lei, fica mais di fí cil re ver ter
a de ci são. Gos ta ria, hoje, de re fle tir um pou co acer ca
da po lí ti ca de co tas para ne gros nas uni ver si da des
bra si le i ras.

Cre io, Sras e Srs. Se na do res, que uma po lí ti ca
de co tas para ne gros na uni ver si da de pode, em vez
de re pa rar de fa sa gem his tó ri ca, ge rar no vas dis cri mi -
na ções.
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Ana li se mos bem: a po lí ti ca de ado ção de co tas
par te do pres su pos to de que os de si gua is de vem ser
tra ta dos de si gual men te; como co ro lá rio de tal pres su -
pos to, os de fen so res da po lí ti ca de co tas ale gam a
de fa sa gem es co lar en tre ne gros e bran cos: os pri me i -
ro te ri am, em mé dia, 2,2 anos a me nos de es co la ri da -
de que os se gun dos. 

Mas a ver da de é que, em ge ral, os bra si le i ros –
bran cos e ne gros – têm, com pa ra ti va men te, me nos
anos de es co la ri da de do que pes so as de ou tros pa í -
ses. Na Áfri ca do Sul, por exem plo, ne gros têm, em
mé dia, 11 anos de es co la ri da de; já no Bra sil, a mé dia
de es co la ri da de dos bran cos é de ape nas 6,6 anos.

Ora, Sras e Srs. Se na do res, não é de hoje que
exis tem de si gual da des no Bra sil. Além da de si gual -
da de ra ci al, exis te, por exem plo, a de si gual da de re gi -
o nal. É ine gá vel a con cen tra ção de re cur sos no Sul e
Su des te do País, em de tri men to do Nor te e do Nor-
des te, por exem plo. Essa de si gual da de, cons tru í da e
ali men ta da ao lon go de sé cu los, só po de rá ser su pe -
ra da com po lí ti cas de in ves ti men to ma ci ços nas re-
giões me nos de sen vol vi das: pre ci sa mos cons tru ir es-
co las, ro do vi as, pos tos de sa ú de, hos pi ta is pú bli cos;
pre ci sa mos in cen ti var a im plan ta ção de in dús tri as;
pre ci sa mos mo der ni zar a agri cul tu ra, a fim de au men -
tar a pro du ti vi da de. Me di das as sim, ao lon go de al gu -
mas dé ca das, po de rão, com cer te za, ele var o ní vel de
de sen vol vi men to das re giões me nos de sen vol vi das.
Mas sem ne nhum pre ju í zo da que las re giões com ra-
zoá vel ou gran de grau de de sen vol vi men to. Por quê?
Por que o ca pi tal ali in ves ti do – in clu si ve o in ves ti do
pelo Esta do – con ti nu a rá a ser re a pli ca do e ren de rá
os di vi den dos pro du ti vos pró pri os.

Obvi a men te, dis cor do da atu al po lí ti ca de in cen -
ti vo a in ves ti men tos, que con ti nua a ali men tar a con-
cen tra ção de ri que zas no Cen tro-Sul. Em 2001, por
exem plo, mais de 50% dos re cur sos do BNDES fo ram 
para a in dús tria pa u lis ta, re for çan do a con cen tra ção
do se tor na re gião. Cre io que con tra esse tipo de per-
pe tu a ção das di fe ren ças, sim, de ve ría mos lu tar.

Mas será que o mes mo ra ci o cí nio é vá li do para
a po lí ti ca de co tas nas uni ver si da des?

Ora, Se nho ras e Se nho res, to dos sa be mos que
o ide al se ria que cada bra si le i ro que con clui o en si no
se cun dá rio ti ves se aces so au to má ti co ao en si no su-
pe ri or; e aces so ao en si no su pe ri or em uma uni ver si -
da de pú bli ca. Por que não? Ou, quan do me nos, se
não for pos sí vel o in gres so em uma uni ver si da de pú-
bli ca, que o cur so na fa cul da de pri va da seja de al gum
modo fi nan ci a do.

Mas é isso que ocor re? Infe liz men te, não. E por
quê? Sim ples men te por que não há va gas su fi ci en tes

no sis te ma de en si no su pe ri or para abri gar to dos
aque les que con clu em o en si no mé dio. Ora, Se nho -
ras e Se nho res, o en si no mé dio tem cres ci do enor me -
men te: em 1994, eram 4,5 mi lhões de alu nos ma tri cu -
la dos; mas esse nú me ro al can çou 8,4 mi lhões em
2001, um cres ci men to de 86%. Ape nas 13% des ses
alu nos es tão nas es co las par ti cu la res, ou seja, a
imen sa ma i o ria está nas es co las pú bli cas: es ta du a is,
mu ni ci pa is e fe de ra is. Esses nú me ros re pre sen tam
um avan ço sig ni fi ca ti vo, pois, em 1980, a rede pri va da 
de en si no mé dio res pon dia por 46% do to tal de alu-
nos.

Ago ra ve ja mos as re a is pos si bi li da des de ab sor -
ção de todo esse alu na do pelo en si no su pe ri or.
Embo ra nos úl ti mos anos te nha ha vi do um au men to
de 43,1%, ain da não exis tem va gas su fi ci en tes para
ab sor ver to dos os que con clu em o an ti go Se gun do
Grau. Esse cres ci men to não sig ni fi ca mais do que 3
mi lhões de alu nos ma tri cu la dos em cur sos de gra du -
a ção em 2002.

E, mes mo que a meta do go ver no fe de ral seja,
em uma dé ca da, pas sar a aten der 30% da po pu la ção
en tre 18 e 24 anos no en si no su pe ri or, es ta mos lon ge
de che gar à uni ver sa li za ção, ou seja, dis por mos de
va gas para to dos os que es tão em con di ções de cur-
sar a uni ver si da de. 

Mas pre ci sa mos le var em con ta que as ins ti tu i -
ções pri va das res pon dem por 65% do to tal de ma trí -
cu las, con tra 35% das uni ver si da des pú bli cas. Isso
sig ni fi ca que, além da bar re i ra do ves ti bu lar, os con-
clu den tes do en si no mé dio pre ci sam en fren tar, tam-
bém, a bar re i ra de na tu re za eco nô mi ca: dis por de nu-
me rá rio para pa gar a uni ver si da de.

Mas a bar re i ra do ves ti bu lar con ti nua a ser o
gran de fil tro: são qua se qua tro can di da tos para cada
vaga. Po de mos ques ti o nar esse sis te ma de es co lha.
Mas ha ve rá ou tro mais apro pri a do? O ves ti bu lar, mal-
gra do suas de fi ciên ci as, es ta be le ce um ní vel de com-
pe ti ção que qua li fi ca os can di da tos se gun do o seu
de sem pe nho – afe ri ção de co nhe ci men tos téc ni cos,
prá ti cos e ci en tí fi cos. Quer di zer: en tram para a fa cul -
da de os que es tão mais ap tos do pon to de vis ta aca-
dê mi co.

Os de fen so res do sis te ma de co tas ale ga rão,
nes te caso, que os alu nos ne gros – fi lhos de pais sem
re cur sos –, por te rem fre qüen ta do es co las pú bli cas
es tão me nos pre pa ra dos para pas sar no ves ti bu lar.
Mas aí é que está a ques tão: mais do que um mé to do
de “eli mi na ção” de can di da tos, ele é um sis te ma de
ava li a ção ba se a do no mé ri to; aque les alu nos mais
bem pre pa ra dos são os que pas sam. Mais do que
“cri ar va gas” de ma ne i ra ar ti fi ci al, é pre ci so ob ser var
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que tais va gas es tão sen do pre en chi das por quem
terá con di ções de acom pa nhar o cur rí cu lo es co lar.

Se é ne ces sá rio – e não nego que o seja – al-
gum tipo de ajus te para au men tar o nú me ro de ne-
gros na uni ver si da de, esse ajus te pre ci sa ser fe i to,
por tan to, an tes do in gres so ao en si no su pe ri or.

Des se pon to de vis ta, não pos so de i xar de con-
cor dar com o Mi nis tro Pa u lo Re na to, que pro põe o es-
ta be le ci men to de ”cur si nhos pré-ves ti bu la res“ es pe ci -
fi ca men te para ne gros. O Ban co Mun di al, por exem-
plo, já de mons trou in te res se em fi nan ci ar esse tipo de
cur si nho.

Se a de fa sa gem dos alu nos ne gros em re la ção
aos ou tros está li ga do à fal ta de pre pa ra ção para o
ves ti bu lar, pois que se jam com pen sa dos des sa de fa -
sa gem nes se pon to: com o fi nan ci a men to es pe ci al
para de sen vol ve rem os co nhe ci men tos ne ces sá ri os
ao in gres so na fa cul da de.

Ape sar da no bre za da pro pos ta de co tas, não
cre io que ela seja o me ca nis mo mais efi ci en te para
su prir as de fi ciên ci as ali men ta das his to ri ca men te.
Se gun do es pe ci a lis tas em de si gual da de so ci al, não
exis tem fór mu las má gi cas para su pe rar tais de si gual -
da des. Elas cons ti tu em ape nas pa li a ti vos para re du zir 
o abis mo eco nô mi co en tre as ra ças.

Além do que, se tais po lí ti cas de co tas não fo-
rem se gui das de po lí ti cas so ci a is que am pli am o
aces so de ne gros ao mer ca do de tra ba lho, de nada
adi an tam.

Mas mi nha dis cor dân cia não pára nes se pon to.
Ve ri fi ca mos que, no seio da co mu ni da de uni ver si tá -
ria, há mu i tas di ver gên ci as so bre a ado ção des sa po-
lí ti ca de co tas. Uma pes qui sa do La bo ra tó rio de Po lí ti -
cas Pú bli cas da Uni ver si da de do Esta do do Rio de Ja-
ne i ro (UERJ) re ve lou que 57,4% dos en tre vis ta dos
(alu nos e pro fes so res) dis cor dam da ado ção de uma
po lí ti ca de co tas. Entre os pró pri os uni ver si tá ri os ne-
gros, me ta de de les re je i ta a pro pos ta.

Uma uni ver si tá ria, ne gra, de Bra sí lia, de cla rou o
se guin te:

”Me sen ti ria mal de pen sar que as pes-
so as me olha ri am como se só ti ves se con-
se gui do che gar na uni ver si da de por ca u sa
des sa aju da.“

Enfim, Se nho ras e Se nho res, não nego que
haja uma de fa sa gem na dis tri bu i ção de va gas nas
uni ver si da des. Cre io, mes mo, que seja ne ces sá rio
mu dar esse qua dro por meio de al gu ma po lí ti ca com-

pen sa tó ria. Mas a obri ga ção de de ter mi nar um nú me -
ro de va gas, a se rem obri ga to ri a men te pre en chi das
por ne gros, tra ria mais dis sa bo res que re sul ta dos po-
si ti vos.

Por isso, cre io que de ve mos pen sar me lhor an-
tes de ado tar uma po lí ti ca des sa na tu re za no Bra sil.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar de
tudo que já se dis se aqui nos úl ti mos dias, que ro tam-
bém pres tar mi nha ho me na gem a um dos ma i o res
ho mens pú bli cos que o Bra sil já teve. Re fi ro-me à ca-
pa ci da de in te lec tu al e po lí ti ca, que fi ze ram des ta car a
fi gu ra ím par, que pas sou des ta vida no úl ti mo sá ba do, 
30 de mar ço, aos 86 anos, e que se man te ve em ati vi -
da de im pres si o nan te até os seus úl ti mos mo men tos.

Sim, re fi ro-me ao gran de Jo sap hat Ra mos Ma ri -
nho, com quem ti ve mos a hon ra e a sa tis fa ção de con vi -
ver, ti ran do pro ve i to de sua enor me sa be do ria de vida.

Jo sap hat foi o ba lu ar te da re for ma do Có di go Ci-
vil, da qual foi o re la tor, fa zen do, des sa for ma, com
que o Bra sil ti ves se uma peça nor ma ti va im por tan tís -
si ma, já que a so ci e da de vem mu dan do, a cada dia
que pas sa, com ma i or ra pi dez, ne ces si tan do, por
isso, de um cor po le gal con di zen te com o es tá gio de
evo lu ção das re la ções hu ma nas e do ní vel de tec no -
lo gia al can ça do.

Pro fes sor de Di re i to Cons ti tu ci o nal com vá ri as
obras pu bli ca das, Jo sap hat Ma ri nho, mes mo ten do
de i xa do a vida po lí ti ca no iní cio de 1999, quan do se
en cer rou seu man da to de Se na dor, con ti nu ou ati vo,
pu bli can do ar ti gos pe ri o di ca men te no jor nal Cor re io
Bra zi li en se, no qual era tido como o prin ci pal sen ti -
ne la da apli ca ção do có di go de éti ca pró prio, em cuja
ela bo ra ção teve uma par ti ci pa ção mar can te. Foi tam-
bém o pri me i ro pre si den te da Co mis são de Éti ca des-
se im por tan te ve í cu lo de co mu ni ca ção, e ar gu men ta -
va que os jor na is só so bre vi ve rão se sou be rem ali ar
sua qua li da de edi to ri al ao ri gor éti co na apu ra ção e
ve i cu la ção das in for ma ções, ten do sem pre como cu i -
da do fun da men tal a pro te ção dos di re i tos do ci da dão.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, para se
ava li ar a gran de za des se gran de ju ris ta e ho mem pú-
bli co que foi Jo sap hat Ma ri nho, há que se fa zer uma
re tros pec ti va de sua tra je tó ria.

No Esta do da Ba hia, foi Con sul tor Ju rí di co do
De par ta men to de Ser vi ço Pú bli co (1942), Mem bro da
Assem bléia Le gis la ti va (1947-1951 e 1955-1959),
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Se cre tá rio de Esta do do Inte ri or e Jus ti ça
(1959-1960) e da Fa zen da (1960-1962).

No âm bi to fe de ral, foi Pre si den te do Con se lho
Na ci o nal do Pe tró leo (1961).

Ele geu-se duas ve zes para o Se na do Fe de ral, a
pri me i ra, em 1962, e a se gun da, em 1990. Na pri me i -
ra, sua atu a ção fi cou mar ca da pela opo si ção ao re gi -
me mi li tar, im pos to ao País a par tir de 31 de mar ço de
1964, pe río do du ran te o qual se des ta cou como de-
fen sor de pre sos po lí ti cos. Com a im plan ta ção do bi-
par ti da ris mo, aca bou tor nan do-se um dos fun da do -
res do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro (MDB),
para não fu gir à sua mar ca de de mo cra ta con vic to e
mi li tan te do Esta do de di re i to.

Foi no tá vel, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do -
res, sua par ti ci pa ção em fa tos da ma i or re le vân cia
nos anos mais re cen tes da de mo cra cia bra si le i ra!

Em maio de 1980, pu bli cou ar ti go no Jor nal do
Bra sil, em que cri ti ca va o en fra que ci men to do Po der
Le gis la ti vo em be ne fí cio do Po der Exe cu ti vo, como
con se qüên cia da im plan ta ção do re gi me mi li tar.

Em ju lho de 1981, du ran te de ba te na XXXIII Re-
u nião Anu al da So ci e da de Bra si le i ra para o Pro gres -
so da Ciên cia (SBPC), ma ni fes tou-se a fa vor da con-
vo ca ção de uma as sem bléia na ci o nal cons ti tu in te,
”as se gu ra da a li vre ma ni fes ta ção de to das as ten dên -
ci as“, como for ma de es ta be le cer no País a le ga li da -
de su pe ri or.

Como ad vo ga do, ven ceu duas im por tan tes ba-
ta lhas nos anos 80. A pri me i ra, quan do sus ten tou, no
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral (TSE), a tese de que o Par-
ti do Po pu lar (PP) po dia fun dir-se com o Par ti do do
Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro (PMDB), e ga-
nhou, o que pos si bi li tou a fu são, ocor ri da em 1982. A
se gun da, tam bém no TSE, se deu por oca sião da vi-
tó ria de Tan cre do Ne ves para a Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, quan do es po sou o en ten di men to de que, no Co-
lé gio Ele i to ral, não pre va le ce ria a exi gên cia de fi de li -
da de par ti dá ria.

Par ti ci pou, ain da, como mem bro da Co mis são
de Estu dos Cons ti tu ci o na is, cri a da pelo Pre si den te
José Sar ney, que fun ci o nou sob a pre si dên cia de
Afon so Ari nos, para ela bo rar an te pro je to de Cons ti tu i -
ção.

Ho mem de po si ções fir mes e con vic ções bem
fun da das, Jo sap hat Ma ri nho vo tou con tra três das
cin co pro pos tas de re for ma cons ti tu ci o nal da or dem
eco nô mi ca que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que en-

vi ou ao Con gres so, por ser con tra o fim dos mo no pó li -
os es ta ta is das te le co mu ni ca ções e do pe tró leo e
con tra a ex tin ção das di fe ren ças en tre em pre sas na-
ci o na is e em pre sas es tran ge i ras.

Na qua li da de de par la men tar, par ti ci pou, ain da,
de duas re u niões do Par la men to La ti no-Ame ri ca no,
uma no Uru guai e ou tra no Peru.

Não res ta a me nor dú vi da, Sr. Pre si den te, Sras

e Srs. Se na do res, de que sua pos tu ra era di ta da pela
sua vi são do que sig ni fi ca ria o in te res se pú bli co, des-
vi an do-se al gu mas ve zes da ori en ta ção par ti dá ria,
quan do esta pu des se agre dir suas con vic ções de in-
te lec tu al e de re pre sen tan te dos in te res ses do povo e,
por con se guin te, da Na ção.

Foi mem bro do Insti tu to dos Advo ga dos da Ba-
hia, do Insti tu to dos Advo ga dos Bra si le i ros, do Insti tu -
to dos Advo ga dos do Dis tri to Fe de ral, do Insti tu to Ba i -
a no de Di re i to do Tra ba lho, do Insti tu to Ibe ro-Ame ri -
ca no de Di re i to Cons ti tu ci o nal, da Aca de mia de Le-
tras da Ba hia, da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras Ju rí -
di cas da Ba hia e do Con se lho Fe de ral de Edu ca ção. 

Fe li zes da que les que com ele pu de ram con vi ver 
na qua li da de de alu nos. Exer cen do o mis ter de pro-
fes sor, Jo sap hat Ma ri nho atu ou como con tra ta do
para le ci o nar Te o ria Ge ral do Esta do, Di re i to Cons ti tu -
ci o nal e Intro du ção à Ciên cia do Di re i to, na Fa cul da de 
de Di re i to da Ba hia, atu al men te in te gran te da Uni ver -
si da de Fe de ral da Ba hia. De po is, pas sou a Pro fes sor
ca te drá ti co para a ca de i ra de Di re i to Cons ti tu ci o nal e
de Di re i to Pú bli co Com pa ra do, no cur so de Dou to ra do 
da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral da
Ba hia. Na Uni ver si da de de Bra sí lia, para onde se
trans fe riu em 1971, le ci o nou Di re i to Cons ti tu ci o nal e
Te o ria Ge ral do Di re i to Pú bli co, esta, tam bém no cur-
so de Mes tra do, onde mi nis trou igual men te au las de
Téc ni ca Ju rí di ca e de Di re i to Admi nis tra ti vo. Pelo seu
re co nhe ci do mé ri to e sa ber ju rí di co, re ce beu a hon ra -
ria de Pro fes sor Emé ri to da Uni ver si da de de Bra sí lia.

A mor te de Jo sap hat Ma ri nho, Sras e Srs. Se na -
do res, cria no meio in te lec tu al e po lí ti co bra si le i ro
uma la cu na que, pro va vel men te, ja ma is será pre en -
chi da.

É di fí cil des cre ver o sen ti men to de pe sar com
que re ce bi a in fa us ta no tí cia do seu pas sa men to ines-
pe ra do. Sim, por que há pou cos dias ain da es tá va mos
ha u rin do de sua sa be do ria nas pá gi nas do Cor re io
Bra zi li en se, onde suas idéi as ain da eram co lo ca das
de for ma mu i to lú ci da e es cla re ce do ra.
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Sa be mos que Jo sap hat não era aque le par la -
men tar de ocu par todo dia a tri bu na des ta Casa, mas,
quan do o fa zia, era para ex por suas opi niões de ma-
ne i ra a re ce ber o ma i or res pe i to e aten ção dos no bres 
Pa res. Nas oca siões de ma i or in de fi ni ção ju rí di ca, é
que sua voz se agi gan ta va e suas idéi as acla ra vam o
ce ná rio po lí ti co, dan do a de fi ni ção exa ta das op ções
mais con di zen tes com o in te res se pú bli co.

Por isso, se dis ser mos que o Bra sil está mais
po bre no cam po in te lec tu al, não sei se al gum de nós
te ria como con tra di zer essa afir ma ção. E re al men te é
o que sin to.

O nos so sa ber ju rí di co per deu uma boa par te do
seu bri lho!

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já é lu gar-co mum
di zer-se que no Bra sil, à ma ne i ra das va ci nas e das
mo das, há leis que ”pe gam“ e leis que ”não pe gam“.
Tra ta-se de fe nô me no po lí ti co-so ci al ain da a me re cer
a aten ção mais de ti da dos so ció lo gos e dos ci en tis tas
po lí ti cos, mas é cer to que os anos de ex pe riên cia na
vida pú bli ca nos au to ri zam a for mu lar al gu mas hi pó -
te ses so bre por que isso ocor re.

Em prin cí pio, to das as leis são bem-in ten ci o na -
das. Leis vi san do a fins per ver sos, se exis tem em
uma de mo cra cia, de vem ser mi no ria. Leis bem-in ten -
ci o na das po dem, no en tan to, ser mal for mu la das, o
que di fi cul ta ou até in vi a bi li za sua exe cu ção. Não é
raro, in fe liz men te, que isso ocor ra. Leis po dem, ain da, 
não en con trar res so nân cia na po pu la ção, que não vê,
não per ce be ou não en ten de o be ne fí cio so ci al re sul -
tan te de sua obe diên cia. Se ria o des com pas so en tre
a lei e a mo ral so ci al men te ace i ta.

Qu a se sem pre, po rém, so bre tu do em um país
como o Bra sil, mar ca do por enor mes de si gual da des
so ci a is e in for ma ci o na is, o des cum pri men to das leis
se dá pela pre pon de rân cia pura e sim ples da for ça
bru ta eco nô mi ca de al guns gru pos so ci a is que con se -
guem, a um tem po, opri mir ou tros gru pos so ci a is e se
fur tar à san ção do Esta do. 

Nes ses ca sos, o que te mos é o fra cas so do apa-
ra to es ta tal em exer cer sua fun ção pre cí pua de mo no -
po lis ta da vi o lên cia e de ár bi tro dos con fli tos so ci a is.
Fra cas so que, não te nha mos dú vi das, con tri bui há
qui nhen tos anos para a per pe tu a ção da in jus ti ça e da
de si gual da de.

Esse é, por cer to, o caso da Lei de nº 8.078, de
11 de se tem bro de 1990, o Có di go de De fe sa do Con-
su mi dor. Mu i to em bo ra a si tu a ção do con su mi dor bra-
si le i ro te nha me lho ra do sen si vel men te no que diz res-
pe i to a suas re la ções com for ne ce do res e pro du to res
de todo tipo de ar ti go e de ser vi ço, an tes to tal men te
as si mé tri ca e in jus ta, a ver da de é que ain da há um
ca mi nho lon go a ser per cor ri do até que nos so con su -
mi dor te nha a for ça que têm os ci da dãos de na ções
mais adi an ta das na re gu la ção des sa ma té ria.

Exem pli fi ca rei, Sr. Pre si den te. Um dos di re i tos a
meu ver mais fun da men ta is do con su mi dor, ex pres so
na Lei, é o da in for ma ção so bre os pro du tos ou ser vi -
ços que ad qui re. Infor ma ção que tem de ser ve raz e
com ple ta. Ora, o ar ti go 31 de nos so di plo ma le gal
reza ex pli ci ta men te:

A ofer ta e apre sen ta ção de pro du tos
ou ser vi ços de vem as se gu rar in for ma ções
cor re tas, cla ras, pre ci sas, os ten si vas e em
lín gua por tu gue sa so bre suas ca rac te rís ti -
cas, qua li da des, com po si ção, pre ço, ga ran -
tia, pra zos de va li da de e ori gem, en tre ou-
tros da dos, bem como so bre os ris cos que
apre sen tam à sa ú de e se gu ran ça dos con-
su mi do res.

É su fi ci en te per cor rer, com um pou co de aten-
ção, os cor re do res dos su per mer ca dos, ob ser van do
os ró tu los dos pro du tos dis po ní ve is nas pra te le i ras ou
gôn do las, para cons ta tar como esse ar ti go é des res -
pe i ta do. Mu i tas ve zes as in for ma ções, por exem plo,
so bre pra zos de va li da de, são pou co cla ras, com os
al ga ris mos for ma do res das da tas to dos jun tos, com
fre qüên cia em or dem in ver sa – ano, mês, dia –, para
con fun dir o con su mi dor.

Tam bém, com fre qüên cia, a lis ta dos in gre di en -
tes da fór mu la de pro du tos ali men ta res in dus tri a li za -
dos está gra fa da em ca rac te res di mi nu tos, o que di fi -
cul ta a le i tu ra até para a vi são ati la da de uma cri an ça.
Que di zer en tão dos adul tos e, mais ain da, dos ido-
sos? Com suas vis tas can sa das, se rão ali ja dos do di-
re i to à in for ma ção? Se rão obri ga dos, a todo mo men -
to, a fi car per gun tan do a al gum fre guês pró xi mo que
apa ren te boa von ta de: ”meu fi lho, você pode me di zer
o que está es cri to aqui“?

Pior: mu i tas ve zes, es sas in for ma ções es tão im-
pres sas, por exem plo, em le tras pre tas so bre fun do
ver me lho vivo, pro du zin do pou co con tras te e di fi cul -
tan do ain da mais a le i tu ra. Isso para não men ci o nar -
mos a ques tão dos itens crip to gra fa dos, como ”con-
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ser van te P-VI“, ”aci du lan te INS 330“, ”co ran te ca ra -
me lo IV“ e ou tras co i sas se me lhan tes. Onde es tão as
ta be las com as subs tân ci as a que cor res pon dem es-
ses có di gos obs cu ros para o con su mi dor mé dio? Ao
que me cons ta, são sem pre es ca mo te a das.

Cabe di zer algo so bre um pon to que pas sa qua-
se des per ce bi do nes sa his tó ria toda. Tra ta-se da exi-
gên cia da lín gua por tu gue sa. Não raro, as in for ma -
ções con ti das nos ró tu los es tão mal re di gi das, em ca-
çan je inin te li gí vel. A ins ti tu i ção do Mer co sul, por ou tro
lado, trou xe a nos sas pra te le i ras ró tu los em ri sí vel
”por tu nhol“, o que, dada a se me lhan ça dos idi o mas, é
até com pre en sí vel. O que não é as sim tão ace i tá vel é
a vis ta gros sa das au to ri da des, que pa re cem, no
caso, bran dir o pa té ti co ”en ten deu, não sa cri fi ca“. 

E quan to à moda de aban do nar o vo ca bu lá rio de
nos sa lín gua em fa vor de ter mos es tran ge i ros? Por
que di zer, por exem plo, ”ro se hips“ quan do po de mos
di zer ”rosa-mos que ta“, ou ”Aloe vera“ – que, pelo me-
nos, é de sig na ção ci en tí fi ca – quan do po de mos di zer
”ba bo sa“?

Sim, Srs. Se na do res, é por me nor tal vez me nos
im por tan te no qua dro da de sin for ma ção do con su mi -
dor pe los fa bri can tes. Ain da as sim, pen so que se tra ta 
de des cum pri men to da lei e de sin to ma da in ca pa ci -
da de de nos so Esta do de fa zer obe de ci das suas de-
ter mi na ções. Esse mes mo Esta do des mo ra li za do de
que re cla ma mos ago ra, tão agu da men te, ações no
sen ti do da se gu ran ça pes so al e pa tri mo ni al, tan to
quan to ações no sen ti do da re du ção das de si gual da -
des so ci a is. 

O qua dro cul tu ral que nos per mi te jul gar des ne -
ces sá rio cum prir al gu mas leis é o mes mo que man-
tém a vi são da vi o lên cia como co i sa na tu ral. É isso
que to dos, Na ção e Esta do, pre ci sa mos mu dar.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te país já
nos acos tu ma mos tan to a ter olhos crí ti cos para o go-
ver no e para os or ga nis mos mul ti la te ra is (Ban co Mun-
di al, por exem plo), que al guns até de i xam de ver o
que de bom é pro du zi do por ini ci a ti va do Exe cu ti vo
com a co la bo ra ções des ses ór gãos.

Acho que um dos pro gra mas que me re ce ser
vis to de per to é o Fun do de For ta le ci men to das Esco-
las (Fun des co la), do Mi nis té rio da Edu ca ção, de sen -
vol vi do com o apo io do Ban co Mun di al. 

Por meio de uma co la bo ra ção es tre i ta en tre
MEC e se cre ta ri as de edu ca ção, o Fun des co la tem
con se gui do cri ar uma sé rie de pro je tos e ações con-
cre tas para ala van car efe ti va men te a qua li da de do
en si no fun da men tal no Bra sil. E o que pre ten dem tais
ações? Nada mais, nada me nos do que aqui lo que to-
dos nós de se ja mos: man ter as cri an ças na es co la,
com o me lhor apro ve i ta men to pe da gó gi co pos sí vel. E
uma das me lho res co i sas des se pro gra ma é jus ta -
men te sua con cen tra ção onde mais se pre ci sa de me-
i os para me lho rar a es co la: nas re giões Nor te, Nor-
des te e Cen tro-Oes te.

O tra ba lho – sim ples, po rém am bi ci o so – atua
na qui lo que his to ri ca men te é con si de ra do como gar-
ga lo da me lho ria do en si no: in fra-es tru tu ra es co lar
(sa las de aula, mó ve is, etc.), aper fe i ço a men to do cor-
po do cen te e ge ren ci a men to das ati vi da des edu ca ti -
vas. Nes te úl ti mo pon to, além de pro cu rar au men tar o
com pro mis so de di re to res, pro fes so res e fun ci o ná ri -
os, al me ja tam bém o au men to da par ti ci pa ção da co-
mu ni da de, ao fa zer com que pais acom pa nhem de
per to a apren di za gem de seus fi lhos.

O Fun des co la pro cu ra cri ar, de sen vol ver e man-
ter os cha ma dos Pa drões Mí ni mos de Fun ci o na men -
to das Esco las, que vêm a ser as con di ções, como o
nome diz, in dis pen sá ve is para se ter uma ver da de i ra
es co la: sa las de aula, ca de i ras e car te i ras, li vros e,
cla ro, pro fes so res. Esses ob je ti vos são per se gui dos
de modo a re du zir cada vez mais as dis pa ri da des en-
tre es sas es co las pú bli cas de re giões ca ren tes e
aque las dos mu ni cí pi os mais de sen vol vi dos.

Pri me i ra men te, é fe i to um Le van ta men to da Si-
tu a ção Esco lar, para se ter a me di da das ne ces si da -
des. Gra ças a isso, pode-se di men si o nar os be ne fí ci -
os dos in ves ti men tos a se rem fe i tos na re gião. A par tir 
des ses le van ta men tos, são de sen vol vi das ações de
pla ne ja men to para fa zer a sin to nia fina: sa ber onde
são ne ces sá ri as mais va gas, de ter mi nar a dis tân cia
en tre a si tu a ção da es co la e os pa drões mí ni mos a
se rem al can ça dos, etc.

Mas – to dos sa be mos – por mais com pe ten te e
efi ci en te que seja uma se cre ta ria mu ni ci pal de en si -
no, nin guém sabe mais onde aper ta o calo do que as
pró pri as es co las. Ou seja, se a es co la ti ver um pe que -
no fun do em di nhe i ro, pode, a cus tos mu i to mais mo-
des tos, fa zer pe que nos re pa ros e ad qui rir ma te ri al
para su prir suas ati vi da des co ti di a nas. E é isso o que
faz o Pro gra ma Di nhe i ro Di re to na Esco la, para o qual
o Fun des co la des ti na re cur sos. Cri a do em 1995 pelo
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Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca ção
(FNDE), o Di nhe i ro na Esco la cria um co me ço de au-
to no mia ge ren ci al das es co las e re for ça a par ti ci pa -
ção da co mu ni da de, que quer ver de per to como os
re cur sos são apli ca dos.

Cha mo aten ção prin ci pal men te para a atu a ção
do Fun des co la nas áre as ru ra is, em as sen ta men tos,
em ter ras in dí ge nas e em ter ras re ma nes cen tes de
qui lom bos. Os mu ni cí pi os de Sí tio do Mato e Ca ri nha -
nha (BA), Por to das Fo lhas (SE) e Mon te Ale gre de
Go iás (GO), com áre as de re ma nes cen tes de qui lom -
bos, re ce be ram no vas e bem equi pa das es co las.
Mas, como não adi an ta ter in fra-es tru tu ra sem con tar
com a qua li da de do tra ba lho dos edu ca do res, o Fun-
des co la acom pa nha de per to a ca pa ci ta ção des ses
mes tres, em ge ral ori un dos das pró pri as co mu ni da -
des. Ao todo, são 724 co mu ni da des re ma nes cen tes
de qui lom bos, em todo o Bra sil. Ima gi nem, Sras e Srs.
Se na do res, o que se ria des sas co mu ni da des sem um
pro gra ma que ti ves se um foco vol ta do para elas? Pro-
va vel men te con ti nu a ri am à mer cê da pró pria sor te,
como es ti ve ram até ago ra.

A Esco la Ati va é ou tra ação que bus ca re du zir a
re pe tên cia em es co las mul tis se ri a das (1ª à 4ª sé ri es), 
com o em pre go de mó du los di dá ti cos es pe ci a is e co-
o pe ra ção dos pró pri os es tu dan tes mais adi an ta dos
para aju da rem os co le gas. 

Po de ria ci tar ain da o Pro for ma ção, que é o Pro-
gra ma de For ma ção de Pro fes so res em Exer cí cio, o
GESTAR, Pro gra ma de Ges tão da Apren di za gem
Esco lar, o Pla no de De sen vol vi men to da Esco la
(PDE), o Pro je to de Me lho ria da Esco la (PME), o Pro-
gra ma de Infor ma ti za ção, o Sis te ma Inte gra do de
Infor ma ções Ge ren ci a is (SIIG), a im plan ta ção de Pla-
nos de Car re i ra Esta du a is, o Pro gra ma de De sen vol -
vi men to Insti tu ci o nal (for ta le ci men to das se cre ta ri as
mu ni ci pa is), o Pla no de Ges tão da Se cre ta ria (PGS),
o Pro gra ma de Apo io aos Se cre tá ri os Mu ni ci pa is de
Edu ca ção (Pra sem) e mu i tos ou tros.

Mas gos ta ria de dar ên fa se es pe ci al à mo bi li za -
ção para cons ti tu ir e man ter em fun ci o na men to os
con se lhos mu ni ci pa is de edu ca ção. Para isso, ao lon-
go des te ano, o Fun des co la es ta rá re a li zan do os
Encon tros de Con se lhe i ros Mu ni ci pa is de Edu ca ção. 

Não sei se as Sras e Srs. Se na do res es tão in for -
ma dos, mas ape nas 60% dos mu ni cí pi os têm con se -
lhos or ga ni za dos. Entre tan to, es ses con se lhos são vi-
ta is para a ges tão do 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 (Fun def). Cons ti tu í dos por re pre sen tan -
tes do po der exe cu ti vo e so ci e da de ci vil, aos con se -
lhos cabe a ta re fa mais de li ca da do Fun def: fis ca li zar
a re par ti ção, trans fe rên cia e apli ca ção dos re cur sos.
E qual o pa pel do Fun des co la jun to a es ses con se -
lhos? Jus ta men te o de pre pa rá-los tec ni ca men te para
or ga ni za rem-se e para fi ca rem de olho na ges tão da
ver ba que foi para o mu ni cí pio.

Qu e ro, pois, Sras. e Srs. Se na do res, pa ra be ni -
zar o MEC e as se cre ta ri as es ta du a is e mu ni ci pa is de
en si no be ne fi ci a das pelo Fun des co la. Se a edu ca ção
sem pre foi o an se io de to dos nós, se a uni ver sa li za -
ção do en si no fun da men tal é um im pe ra ti vo para este
go ver no e para a so ci e da de, é pre ci so que al guém
aju de os me nos ex pe ri en tes a en con tra rem “o ca mi -
nho das pe dras”, ou me lhor, “o ca mi nho da es co la”. E,
até pro va em con trá rio, o Fun des co la tem fe i to isso
com mu i ta com pe tên cia.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB – CE) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil abri ga hoje a
ma i or po pu la ção ne gra fora do con ti nen te afri ca no. É
ine gá vel a fun da men tal im por tân cia des ta con tri bu i ção
ét ni ca na for ma ção de nos sa iden ti da de na ci o nal e na
ma ni fes ta ção de nos sos va lo res cul tu ra is.

Po de mos fa cil men te cons ta tar que esta mar-
can te pre sen ça se ex pres sa sob as mais va ri a das for-
mas, nos mais di ver sos as pec tos da vida do bra si le i -
ro. Des de a mú si ca à cu li ná ria, pas san do pelo fol clo -
re, a re li gi o si da de e as ar tes em ge ral, o rico le ga do
de nos sa afro de cen dên cia mos tra-se no tá vel na cri a -
ti vi da de do povo e con cor re enor me men te para a pro-
du ção de co nhe ci men to e a ge ra ção de ri que za em
nos so País.

Po rém é tris te cons ta tar, por ou tro lado, a gi gan -
tes ca dí vi da his tó ri ca por nós con tra í da para com
essa par ce la de nos sa po pu la ção. Du ran te mais de
tre zen tos anos, o Bra sil trou xe da Áfri ca per to de qua-
tro mi lhões de ca ti vos, tor nan do-se o ma i or es cra vis ta 
das Amé ri cas. Pior: foi o úl ti mo país oci den tal a abo lir
a es cra vi dão!

As con se qüên ci as so ci o e co nô mi cas da pse u -
do e man ci pa ção ocor ri da a par tir de 13 de maio de
1888 es tam pam até hoje o in dis far çá vel re tra to da
ver go nho sa e ir re pa rá vel omis são.

Se gun do o IBGE, os ne gros cons ti tu em atu al -
men te cer ca de 45% de nos sa po pu la ção. Algo na or-
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dem de 70 mi lhões. Qu an do se tra ta de for ma ção aca-
dê mi ca, qua li fi ca ção pro fis si o nal, car gos de di re ção,
ou de des ta que na po lí ti ca ou nos me i os de co mu ni -
ca ção, sua par ti ci pa ção é es ta tis ti ca men te ir ri só ria.
Entre tan to, sua re pre sen ta ti vi da de atin ge ní ve is ele-
va dís si mos quan do fa la mos de po pu la ção car ce rá ria, 
anal fa be tis mo, mor ta li da de in fan til, cri mi na li da de, ou
ex pec ta ti va de vida. Ci da dãos mu i tas ve zes con si de -
ra dos de se gun da ca te go ria, es ses nos sos com pa tri -
o tas res pon dem por 64% da po bre za e 69% da in di -
gên cia no Bra sil. 

No con tex to dos alar man tes ín di ces da de si -
gual da de, vale res sal tar que no meu Esta do do Ce a -
rá, con for me es tu do da Fun da ção Ge tú lio Var gas, a
pro por ção de in di gen tes é de 55,73%, a ter ce i ra do
Bra sil. Há que se lem brar, tam bém, que 47% da po pu -
la ção par da vive no Nor des te.

Dos 54 mi lhões de po bres re cen se a dos no Bra-
sil, o que sig ni fi ca 34% da po pu la ção to tal, 33,7 mi-
lhões são afro des cen den tes.

Qu an to à ren da, os ne gros cor res pon dem à es-
ma ga do ra ma i o ria dos mais po bres e à ín fi ma mi no ria 
dos mais ri cos. Dos 10% mais ri cos, os bran cos de-
têm 41% da ren da to tal e os ne gros ape nas 6%.

Re sul ta dos de uma pes qui sa re a li za da no ano
pas sa do pelo Ipea de mons tram que, em ní vel na ci o -
nal, dos 22 mi lhões de bra si le i ros que vi vem aba i xo
da li nha da po bre za, mais de 15% são ne gros. A mes-
ma pes qui sa re ve la que um tra ba lha dor bran co ga-
nha, em mé dia, 573 re a is por mês, ao pas so que um
tra ba lha dor ne gro ga nha 54,28% a me nos, isto é, 262
re a is. A taxa mé dia de de sem pre go nos úl ti mos anos
en tre os ne gros é de 11% , so bres sa in do àque la dos
bran cos que se si tua em tor no de 7%.

Enquan to um bran co pas sa em mé dia 6,3 anos
na es co la, o ne gro pas sa só 4,4 anos, ou seja, qua se
um ter ço a me nos. Das pes so as anal fa be tas de 15 e
25 anos, 8% são ne gras e 3% bran cas. Na fa i xa etá ria
aci ma de 15 anos, os ne gros cor res pon dem a 19,8%
dos não al fa be ti za dos e os bran cos che gam a ape nas
8,3%.

De acor do com a Fun da ção Se a de, de São Pa u -
lo, 16% dos bran cos pos su em di plo ma uni ver si tá rio,
con tra ape nas 2% dos ne gros. Da dos de 1999 in di cam
que na ida de de 7 a 13 anos, fora da es co la, ha via 2%
dos bran cos e 5% dos ne gros; den tre os jo vens en-
tre18 e 23 anos, com se cun dá rio não com ple to, os
bran cos cor res pon di am a 63% e os ne gros a 84%.

Se gun do a re vis ta Veja, ”A taxa de anal fa be tis -
mo en tre os bran cos caiu, na dé ca da pas sa da, de
10,6% para 8,3%; e, en tre os ne gros, de 29% para
21%. O anal fa be tis mo fun ci o nal en tre os bran cos é de
22%, alto, e de 41% en tre os ne gros, al tís si mo. Nos
anos 90, au men tou em 13% o nú me ro mé dio de anos
de es tu do en tre os bran cos e em 41% en tre os ne-
gros. Mas a ren da mé dia dos bran cos cres ceu 1,5 sa-
lá rio mí ni mo e a dos ne gros ape nas 0,55 sa lá rio mí ni -
mo“. Ao di vul gar tais ci fras, o re fe ri do ve í cu lo afir ma
que ”a edu ca ção dos ne gros no Bra sil é pior que na
Áfri ca do Sul“.

Ora, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, to-
dos es ses da dos re fle tem os gra ves sin to mas de
uma do en ça so ci al co nhe ci da como dis cri mi na ção
ra ci al. Po rém tais sin to mas não pa ram por aí. Se di -
men tou-se, como efe i to do fe nô me no dis cri mi na tó -
rio, uma ha bi tu al as so ci a ção en tre a cor e a mar gi -
na li da de. A idéia que se ge ne ra li zou, iden ti fi can do
os ne gros como agen tes de vi o lên cia, che gou a
con ta mi nar a ins ti tu i ção po li ci al e, por in du ção,
ame a çou mes mo com pro me ter a im par ci a li da de do
pró prio Ju di ciá rio.

Pes qui sas re a li za das pelo Da ta fo lha e pelo Lla-
nud (Insti tu to La ti no-Ame ri ca no das Na ções Uni das
para a Pre ven ção ao De li to e Tra ta men to do De lin -
qüen te) in ves ti ga ram a ima gem da po lí cia en tre os
mo ra do res do Rio de Ja ne i ro e de São Pa u lo. As prin-
ci pa is crí ti cas dos bran cos en tre vis ta dos apon ta ram
para a cor rup ção e a ine fi ciên cia. Qu an to aos ne gros,
to da via, o ma i or ob je to de crí ti cas con cen trou-se na
vi o lên cia da ação po li ci al. Den tre eles, 20% dis se ram
ter medo da po lí cia, con tra 11% dos bran cos que emi-
ti ram de cla ra ção se me lhan te. Foi tam bém ma i or o nú-
me ro de ne gros que afir ma ram ter mais medo da po lí -
cia que dos ban di dos. Enquan to pou co mais de um
ter ço dos bran cos en tre vis ta dos res pon deu já ter sido
abor da do pela po lí cia, o ní vel de res pos ta idên ti ca
dada pe los ne gros à mes ma per gun ta che gou qua se
à me ta de. Em per cen tu a is mais es pe cí fi cos, 34% e
47%, res pec ti va men te. 

Essa re a li da de dis cri mi na tó ria se con fir ma ain-
da mais pe los es tu dos re a li za dos pelo pes qui sa dor
Ser gio Ador no, da USP, cu jos re sul ta dos fo ram pu bli -
ca dos na edi ção do Jor nal do Bra sil de 21 de ou tu -
bro pas sa do. O ob je ti vo do pes qui sa dor foi ”ca rac te ri -
zar e ex pli car as ca u sas do aces so di fe ren ci al de
bran cos e ne gros à Jus ti ça cri mi nal, atra vés da aná li -
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se das sen ten ças ju di ci a is para cri mes da mes ma na-
tu re za pra ti ca dos por ne gros e bran cos“. 

A pes qui sa in di ca que ‘’bran cos e ne gros co me -
tem cri mes vi o len tos em igua is pro por ções, mas os
réus ne gros ten dem a ser mais per se gui dos pela vi gi -
lân cia po li ci al, en fren tam ma i o res obs tá cu los de
aces so à Jus ti ça cri mi nal e re ve lam ma i o res di fi cul da -
des de usu fru ir o di re i to de am pla de fe sa as se gu ra do
pe las nor mas cons ti tu ci o na is’’. E con clui: ”os ne gros
ten dem a re ce ber um tra ta men to pe nal mais ri go ro so, 
com ma i or pro ba bi li da de de se rem pu ni dos do que os
bran cos“. 

Um su cin to exa me da po pu la ção car ce rá ria,
no que con cer ne à pro por ção en tre bran cos e ne-
gros, nos leva a cons ta tar que o pri me i ro gru po está
sub-re pre sen ta do, se le va da em con ta sua par ti ci -
pa ção re la ti va na po pu la ção to tal do país. Já o
opos to ocor re com o se gun do gru po, no qual se ob-
ser va um nu me ro mu i to ma i or de pre si diá ri os, bem
su pe ri or a sua par ti ci pa ção pro por ci o nal no côm pu -
to ge ral da po pu la ção.

O exem plo de São Pa u lo é bas tan te ilus tra ti vo.
Lá a taxa de en car ce ra men to é de 7,68 bran cos para
cada dez mil ha bi tan tes. Para os ne gros, essa taxa se
ele va a 42,1 para cada dez mil ha bi tan tes. Mais que o
quín tu plo de in ci dên cia, por tan to. 

Então, a pro ba bi li da de de um ne gro es tar na pri-
são é qua se cin co ve zes e meia ma i or que a de um
bran co. Eis o pro du to do pre con ce i to ar ra i ga do em
nos so com por ta men to e em nos sas ins ti tu i ções.

Mas o Bra sil quer mu dar.

E o as su miu, pu bli ca e mun di al men te, por meio
de seus re pre sen tan tes pre sen tes à III Con fe rên cia
Mun di al con tra o Ra cis mo, a Dis cri mi na ção Ra ci al, a
Xe no fo bia e a Into le rân cia Cor re la ta, re a li za da sob os
aus pí ci os das Na ções Uni das, em Dur bam, na Áfri ca
do Sul, há seis me ses.

De lá para cá as co i sas se vêm in ten si fi can do,
mo vi das, so bre tu do, pelo ama du re ci men to do es pí ri to 
crí ti co de nos sa so ci e da de. 

De cor ri do mais de meio sé cu lo de vi gên cia da
Lei Afon so Ari nos que cri mi na li za os atos de pre con -
ce i to de raça, me di das con cre tas co me çam a ser ado-
ta das. Ações afir ma ti vas pa re cem vir para fi car.

Nes te uni ver so de no vas pos tu ras, al gu mas ini-
ci a ti vas pon tu a is me re cem es pe ci al men te ser ci ta -
das. É o caso do Pro je to de Lei do pre cla ro Se na dor
José Sar ney que pro põe co tas de va gas nas uni ver si -

da des fe de ra is; é o caso do De cre to 3.952 que cri ou o
Con se lho Na ci o nal de Com ba te à Dis cri mi na ção,
com pos to por re pre sen tan tes do go ver no e da so ci e -
da de ci vil, in clu in do li de ran ças da co mu ni da de ne gra,
in dí ge na, ho mos se xu al e de gru pos que lu tam con tra
a vi o lên cia. É o caso, com par ti cu lar ên fa se, da ins ta -
la ção do Con se lho Ci en tí fi co da Fun da ção Pal ma -
res-CNPq e da as si na tu ra – am bas na quin ta-fe i ra
pas sa da, por oca sião do Dia Inter na ci o nal para a Eli-
mi na ção da dis cri mi na ção Ra ci al – do Pro to co lo de
Co o pe ra ção so bre a Ação Afir ma ti va no Insti tu to Rio
Bran co, por meio da con ces são de “Bol sas-Prê mio de
vo ca ção para a Di plo ma cia”.

A ma tu ri da de e a sen si bi li da de da na ção bra si -
le i ra, con subs tan ci a das nas ações de mo bi li za ção de
sua ci da da nia mais aten ta, ali a das à de ter mi na ção
po lí ti ca re sul tan te de com pro mis sos in ter nos e in ter -
na ci o na is as su mi dos pelo Go ver no Fe de ral, vêm a
par tir de ago ra vi a bi li zar aqui lo que meu ilus tre ami go
Sér gio Abran ches ca rac te ri zou como ações ca pa zes
de ”dis cri mi nar po si ti va men te, para eli mi nar bar re i ras
que im pe dem o aces so dos ne gros à edu ca ção, à ren-
da, aos me lho res em pre gos“, pois, se gun do ele, “sem
ação es pe cí fi ca para eli mi nar o ra cis mo não se con-
se gui rá mais do que me lho rar a dis tri bu i ção de ren da
en tre os bran cos”. 

Só as sim res ga ta re mos nos sa co los sal dí vi da
his tó ri ca. Só as sim po de re mos su pe rar a mera ga ran -
tia for mal de di re i tos e opor tu ni da des a in di ví du os so-
ci al e eco no mi ca men te de si gua is, rumo ao cul ti vo
prós pe ro e al tru ís ta dos mais ele va dos va lo res de
nos so plu ra lis mo cul tu ral. 

Fru to de uma co lo ni za ção equi vo ca da e de uma
se cu lar omis são do Esta do quan to à as sun ção, ao
tra to e ao en fren ta men to efe ti vo das ques tões de dis-
cri mi na ção ra ci al, a so ci e da de bra si le i ra des per ta-se
hoje ante um novo al vo re cer de cons ciên cia e es pe -
ran ça, cer ta de que a ela com pe te plan tar, com des-
ve lo e per ti ná cia, um ama nhã sem se gre ga ções.
Plan tar num Bra sil sem medo, onde hão de flo res cer,
har mo ni o sa e in dis tin ta men te para to dos, a edu ca -
ção, o tra ba lho e a jus ti ça so ci al. 

É o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria a re a li -
zar-se na pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 9, às 14 ho ras e 30
mi nu tos, a se guin te

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  5 03839

    91ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



                                            ORDEM DO DIA

03840 Sex ta-fe i ra  5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  5 03841

    93ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 1 mi nu to.)

   (OS  12591/02)
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SENADO FEDERAL

Ata da 35ª Ses são não De li be ra ti va
em 5 de abril 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, Mo za ril do Ca val can ti e Fran ce li no Pe re i ra

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – 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 Fran-
ce li no Pe re i ra, 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 103, DE 2002
(Nº 217/2002, na ori gem)

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

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
1º, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro
de 1986, no art. 42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº
3.959, de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci -
a ção de Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo
fa zer, do Se nhor Má rio da Gra ça Ro i ter, Mi nis tro de
Se gun da Clas se, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis -
té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Esta do do Ku a i te.

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

Bra sí lia, 2 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 00101/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2002

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

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º, do Re gu la -
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art.
42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou-
tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce-
lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe-
de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Má rio da Gra-
ça Ro i ter, Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car re i ra de
Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i -
xa dor do Bra sil jun to ao Esta do do Ku a i te.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o País e Cur ri cu lum vi tae do Se nhor Má-
rio da Gra ça Ro i ter, que, jun ta men te com a Men sa -
gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce lên -
cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para exa-
me por par te de seus ilus tres mem bros.

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

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE
MÁRIO DA GRAÇA ROITER

Rio de Ja ne i ro/RJ, 6 de de zem bro de 1941. Fi-
lho de Ma no el Ro i ter e Ali ce Gu i ma rães da Gra ça
Ro i ter. Pós-gra du a ção: “Mas ter in Bu si ness Admi nis -
tra ti on”, Bab son Col le ge, Mass., EUA. Tese de fen di -
da: “Ja pa ne se Tra ding Com pa ni es.” Cur sou a Esco la 
Na val do Rio de Ja ne i ro. CPCD, IRBr.

CPF: 02009935772

Ter ce i ro Se cre tá rio, 24 de no vem bro de 1967.

Pri me i ro Se cre tá rio, an ti güi da de, 19 de se tem -
bro de 1986.

Con se lhe i ro, an ti güi da de, 30 de ju nho de 1987.

Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 20
de ju nho de 1996.

Assis ten te do Se cre tá rio-Ge ral Adjun to, subs ti -
tu to, para Assun tos Eco nô mi cos, 1969.

Assis ten te do Che fe da Di vi são de Trans por tes 
e Co mu ni ca ções, 1970.

Asses sor do Che fe do Ce ri mo ni al, 1987.

Che fe da Di vi são dos Esta dos Ame ri ca nos, ou-
tu bro de 1996.

Mi lão, Con se lhe i ro, 1986/88.

San Juan, Côn sul-Ge ral, 1991/93

Brid ge town, Encar re ga do de Ne gó ci os,
1993/94.

San Juan, Côn sul-Ge ral, 1994/95

Atlan ta, Côn sul-Ge ral, 1997/99

Bel gra do, Mi nis tro de Se gun da Clas se,
2000/2001

Ku a i te, Mi nis tro de Se gun da Clas se, 2002.

Re u nião de Con sul ta so bre Trans por tes Ma rí ti -
mos, Was hing ton, 1969 (mem bro).

III Ses são do Co mi tê de Trans por tes Ma rí ti mos 
(UNCTAD), Ge ne bra, 1969 (mem bro).

II Re u nião do Gru po de Tra ba lho da IMCO,
Lon dres, 1969 (mem bro).

IX Ses são da Jun ta de Co mér cio e De sen vol vi -
men to da Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre
Co mér cio e De sen vol vi men to (UNCTAD), Ge ne bra,
1969 (as ses sor).

De le ga ção bra si le i ra às ne go ci a ções ma rí ti mas 
com a Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha (RFA), Ge-
ne bra, 1969 (mem bro).

Con fe rên cia Re gi o nal so bre Me di das de For ta -
le ci men to da Con fi an ça e da Se gu ran ça, San ti a go,
no vem bro, 1995 (de le ga do)

Re u nião Pre pa ra tó ria para a Con fe rên cia Mi-
nis te ri al so bre La va gem de Di nhe i ro, Was hing ton,
no vem bro, 1995 (de le ga do).

Re u nião Mi nis te ri al so bre La va gem de Di nhe i -
ro, Bu e nos Ai res, de zem bro, 1995 (de le ga do).

XIX Re u nião da CICAD, Was hing ton, mar ço,
1996 (de le ga do).

Con fe rên cia Espe ci a li za da da OEA so bre Con-
ven ção con tra a Cor rup ção, Ca ra cas, mar ço, 1996
(de le ga do).

Con fe rên cia Espe ci a li za da Inte ra me ri ca na so-
bre Ter ro ris mo, Lima, abril, 1996 (de le ga do).

XXVI Pe río do Ordi ná rio de Ses sões da Assem-
bléia Ge ral da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca -
nos, Pa na má, ju nho, 1996 (de le ga do).

Ordem Ro yal Vic to ri an, Grã-Bre ta nha.

Ordem do Infan te Dom Hen ri que, Gran de Ofi ci -
al, Por tu gal.

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

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 57-A/2002, de 20 de mar ço úl ti mo, do Mi nis -
tro de Esta do da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci -
men to, en ca mi nhan do as in for ma ções em res pos ta
ao Re que ri men to nº 779, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Su plicy. Ao Arqui vo.

Nº 62/2002, de 26 de mar ço úl ti mo, do Mi nis tro
de Esta do de Mi nas e Ener gia, en ca mi nhan do as in-
for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 679, de
2001, da Se na do ra He lo í sa He le na. Ao Arqui vo.

Nº 165/2002, de 28 de mar ço úl ti mo, do Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in for ma -
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 728, de 2001,
do Se na dor Osmar Dias.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

OFÍCIOS

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 35/2002, de 2 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Edu ca ção, en ca mi nhan do as in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 570, de 2001, do
Se na dor Pe dro Si mon. Ao Arqui vo.

Nº 81/2002, de 27 de mar ço úl ti mo, do Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão,
en ca mi nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re-
que ri men to nº 756, de 2001, do Se na dor Ma u ro Mi-
ran da.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re qu ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

PARECERES

PARECER Nº 220, 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 345, de
2001 (nº 903/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que “apro va o ato que re no va a
con ces são da Empre sa Rá dio Inde pen -
den te Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci-
da de de Aqui da u a na, Esta do de Mato
Gros so do Sul”.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 345, de 2001, (nº 903, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Empre sa Rá dio Inde pen -
den te Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Aqui da u a na,
Esta do de Mato Gros so do Sul.

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 § 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 Empre sa Rá dio Inde-
pen den te Ltda. (cf. fl. 145):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Arman do Ana che 29.000
Arman do de Amo rim Ana che 29.000
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 Fran cis tô nio Pin to.

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

II – Aná li se

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 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, 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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 345, 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 Empre sa Rá dio Inde-
pen den te 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, 2 de abril de 2002. – Ri car do 
San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor
– Te o tô nio Vi le la Fi lho – Mar lu ce Pin to – Fre i tas
Neto – Edu ar do Su plicy (Absten ção) – Arlin do Por-
to – Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Luiz Pon tes –
Ge ral do Althoff – Antô nio Car los Jú ni or – José
Jor ge – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio – Val mir Ama-
ral – Ma u ro Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 221, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 436, de
2001 (nº 1.081/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que “apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca -
ção Ma na i ra ma de Apo io às Co mu ni da -
des do Mu ni cí pio de Ouro Bran co a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ouro Bran co, Esta do do
Rio Gran de do Nor te”.

Re la tor: Se na dor Ro bin son Vi a na
Re la tor: ad-hoc – Se na dor Antô nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 436, de 2001 (nº 1.081, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção Ma na i ra -
ma de Apo io às Co mu ni da des do Mu ni cí pio de Ouro
Bran co a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ouro Bran co, Esta do do Rio Gran de
do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.670,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 507,
de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o § 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 de Co mu ni ca ção Ma na i ra ma
de Apo io às Co mu ni da des do Mu ni cí pio de
Ouro Bran co (cf. fl. 14):
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Pre si den te – Jo a quim José de Oli ve i ra
Vi ce-Presidente – Gil da Me de i ros de Fre i tas
1º Se cre tá rio – Ma ria do So cor ro de Je sus
                Nas ci men to
2º Se cre tá rio – Te re si nha de Je sus Bar ros de

 Fre i tas
1º Te sou re i ro – He le na Ma ria de Lu ce na

 San tos
2º Te sou re i ro – Dar li hel man Alves de Me de i -
                             ros
Di re tor de Even tos Cul tu ra is – Dje an Alves de Me de i ros
Vi ce-Diretor de Even tos Cul tu ra is – José Lu ce na dos San tos Fi lho

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 436, 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 de Co-
mu ni ca ção Ma na i ra ma de Apo io às Co mu ni da des do
Mu ni cí pio de Ouro Bran co 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 Comis são, 2 de abril de 2002. – Ri car do
San tos, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni or, Re la tor

ad hoc – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Mar lu ce Pin to –
Fre i tas Neto – Edu ar do Su plicy – Arlin do Por to –
Ge ral do Cân di do – Ju vên cio da Fon se ca – Ge ral do
Althoff – José Jor ge – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio
– Luiz Pon tes – Val mir Ama ral – Ma u ro Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze 
para as de te le vi são.
....................................................................................
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PARECER Nº 222, 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 439, de
2001 (nº 1.125/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que aprova o ato que ou tor ga per-
mis são a Empre sa de Cons ti tu i ção Gran-
de Rio 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 Pe ne do, Esta do de Ala-
go as.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges
Re la tor ad hoc: Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho.

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 439, de 2001 (nº 1.125, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Empre sa de Co mu ni ca ção
Gran de Rio 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
Pe ne do, Esta do de Ala go as.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.671,
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 613,
de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 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 dc que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria
do em pre en di men to Empre sa de Co mu ni ca -
ção Gran de Rio Ltda. (cf fl. 4):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
 Tel ma Te nó rio Alme i da de Andra de 12
 Mo acyr Lo pes de Andra de Fi lho 12
 Ma nu el Antô nio Ara ú jo Mar tins 1

To tal de Co tas 25

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 439, 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 Empre sa de Co mu ni ca -
ção Gran de Rio 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, 2 de abril de 2002. – Ri car do 
San tos, Pre si den te – Te o tô nio Vi le la Fi lho, Re la tor
ad hoc – Gil vam Bor ges – Mar lu ce Pin to – Fre i tas
Neto – Edu ar do Su plicy (Absten ção) – Arlin do Por-
to – Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Ju vên cio da
Fon se ca – Ge ral do Althoff – Antô nio Car los Jú ni -
or – Luiz Pon tes – José Jor ge – Ro me ro Jucá –
Luiz Otá vio – Val mir Ama ral – Ma u ro Mi ran da.

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:
....................................................................................
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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 223, 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 440, de
2001 (nº 1.140/2001, 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 Qu i lom bo, 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
Rio Lar go, Esta do de Ala go as”.

Re la tor: Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 642, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na -
do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ato
cons tan te da Por ta ria nº 809, de 28 de de zem bro de
2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Qu i lom bo
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 Rio Lar go, Esta do de Ala go as.

Nos ter mos do § 10 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 da Nair Xa vi er Lobo, 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
Qu i lom bo (cf. fls. 82):

 Di re tor Pre si den te – Ma ria Be tâ nia Bo te lho Alves
 Di re tor Téc ni co – Má rio Lins Bro ad Neto
 Di re tor Admi nis tra ti vo
e Fi nan ce i ro – Ânge la Ma ria Sil va Lins

II – Aná li se

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

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

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is 
de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção
da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da -
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que “ins ti tui o
Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções”.
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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 440, de 2001.

Sala da Co mis são, 2 de abril de 2002. – Ri car do
San tos, Pre si den te – Te o tô nio Vi le la Fi lho, Re la tor –
Mar lu ce Pin to – Fre i tas Neto – Edu ar do Su plicy
(Absten ção) – Ge ral do Cân di do (absten ção) – Ju vên -
cio da Fon se ca – Ge ral do Althoff – Antô nio Car los
Jú ni or – José Jor ge – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio –
Luiz Pon tes – Val mir Ama ral – Ma u ro Mi ran da.

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.

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

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 52.795, DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

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

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

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

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

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

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no 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 224, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 462, de
2001 (nº 1.114/2001, 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 ‘Vi da’, 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 Mar-
tins, Esta do do Rio Gran de do Nor te”.

Re la tor: Se na dor Ro bin son Vi a na.
Re la tor: ad-hoc – Se na dor Luiz Pon tes.
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I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.447,
de 2000, 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 nº 585, de 26 de se-
tem bro de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
“Vida” 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 Mar tins, Esta do do Rio Gran-
de do Nor te.

Nos ter mos do § 10 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 Jor ge Pi nhe i ro, 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 “Vida” (cf. fl.
133):

• Di re tor Admi nis tra ti vo – Eli za e te Ma ria do Nas ci -
men to Sil va
• Di re tor de Pro gra ma ção – Ja nil des Le i te de Amo-
rim Te i xe i ra
• Di re tor Exe cu ti vo – Eri an Le i te Fer nan des

II – Aná li se

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

das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex-
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

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

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is 
de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção
da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da -
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que “Insti 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 462, de 2001.

Sala da Co mis são, 2 de mar ço de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Luiz Pon tes, Re la tor Ad
Hoc – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Mar lu ce Pin to – Fre i -
tas Neto – Edu ar do Su plicy (Absten ção); Arlin do
Por to – Ge ral do Cân di do (Absten ção); Ju vên cio da
Fon se ca – Ge ral do Althoff – Antô nio Car los Jú ni -
or – José Jor ge – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio – Val-
mir Ama ral – Ma u ro Mi ran da.

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;

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

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.

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

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

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

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

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no 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 225, 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 11, de
2002 (nº 1.522/2001, 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 Edu ca ti va e Cul-
tu ral Rio Pre to para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
de de Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is”.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 11, de 2002 (nº 1.522, de 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 Edu ca ti va e Cul tu ral Rio Pre to
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens na ci da de de Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 991, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 6 de
se tem bro de 2001 que ou tor ga con ces são para a ex-
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima gens, 
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.
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É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Rio Pre to
(cf. fls. 78/79):

• Di re tor Pre si den te – La fa e te Pe re i ra Le i tão
• Di re tor Vice-Pre si den te – Su ely Ma ria S.  Pe re i ra
• Di re tor Adm. e Fi nan ce i ro – Dil son Ro que te Fran co

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 Luiz Mo re i ra.

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 11, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te -
ri za do que a en ti da de Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral
Rio Pre to aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga -
is para ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to
le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 2 de abril de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor – Te-
o tô nio Vi le la Fi lho – Mar lu ce Pin to – Fre i tas Neto –
Edu ar do Su plicy (absten ção) – Ge ral do Cân di do
(absten ção) – Ju vên cio da Fon se ca – Ge ral do
Althoff – Antô nio Car los Jú ni or – José Jor ge – Ro-
me ro Jucá – Luiz Otá vio – Luiz Pon tes – Val mir
Ama ral – Ma u ro Mi ran da.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a Mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. Pri-
me i ro-Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

É lido o se guin te:

Of. nº 997/R                    Bra sí lia, 2 de abril de 2002

Inqué ri to nº 1.689 (que i xa-cri me)
Qu e re la do: Ade mir Andra de

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que ne guei se-

gui men to à que i xa-cri me em re fe rên cia, tor nan do-se
pre ju di ca da a so li ci ta ção for mu la da por esta Cor te no
Ofí cio nº 256/R, de 14-2-01, en ca mi nha do a essa
Pre si dên cia.

Aten ci o sa men te, – Mi nis tro Nel son Jo bim, Re la tor.
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Des ti na da a inves ti gar o des ti no
dado aos re cur sos anga ri a dos com o re-
co lhi men to da con tri bu i ção so bre Mo vi -
men ta ção Fi nan ce i ra – CPMF (CPI/CPMF)

Ofí cio nº 2/02-P

Bra sí lia, 3 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên cia 

que, em re u nião re a li za da nes ta data, fui ele i to por
meus pa res Pre si den te des ta Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to, opor tu ni da de em que fo ram, tam bém,
ele i tos os De pu ta dos Antô nio do Val le, Ânge la Gu a -
dag nin e Már cio Re i nal do Mo re i ra, res pec ti va men te,
1º, 2º e 3º Vice-Pre si den tes. Foi, ain da, por mim de-
sig na do Re la tor o Se nhor De pu ta do Ro nal do Ca i a do.

Cer to de con tar com a co la bo ra ção des sa Pre si -
dên cia no que for ne ces sá rio ao bom an da men to des te
Órgão Co le gi a do, co lho a opor tu ni da de para apre sen tar 
a Vos sa Exce lên cia os meus pro tes tos de apre ço e con-
si de ra ção. – De pu ta do Áti la Lira, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

É lido o se guin te

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

A Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº 2, de
2002-CN (nº 143, na ori gem), do Pre si den te do Ban co 
da Ama zô nia, en ca mi nhan do, có pia do pro ces so de
pres ta ção de con tas do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi-
nan ci a men to do Nor te (FNO), alu si vo ao exer cí cio de
2001, onde se en con tram, en tre ou tros do cu men tos,
os ba lan ços do Fun do, de vi da men te au di ta dos.

O Expe di en te vai à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, as sis ti, em Sal va dor, na Ba hia, no
úl ti mo dia 25 de mar ço, no Cen tro de Con ven ções, à
so le ni da de de en tre ga do Prê mio Luís Edu ar do Ma-
ga lhães, em sua quar ta edi ção. A pre sen ça de mais
de duas mil pes so as era elo qüen te de mons tra ção do
acer to da ini ci a ti va do Insti tu to Tan cre do Ne ves, do
Par ti do da Fren te Li be ral, ao cri ar a pre mi a ção. 

Não dá para ci tar to das as au to ri da des pre sen -
tes. Cor re ria o ris co de co me ter al gu ma in jus ti ça, por
in vo lun tá ria omis são, tan tas e ex pres si vas eram elas.
Não pos so, con tu do, de i xar de men ci o nar o Vice-Pre-
si den te da Re pú bli ca, Mar co Ma ci el; o Pre si den te do
nos so Par ti do, Jor ge Bor nha u sen; a Go ver na do ra do
Ma ra nhão, Ro se a na Sar ney, que apro ve i tou a es ta da
em Sal va dor para re a fir mar a dis po si ção de se can di -
da tar à Pre si dên cia da Re pú bli ca, avan çan do pon tos
do pro gra ma; e, na tu ral men te, os an fi triões: o Go ver -
na dor da Ba hia, Cé sar Bor ges; o Pre si den te da
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do, De pu ta do Re i nal -
do Bra ga; e o Pre fe i to de Sal va dor, Antô nio José
Imbas sahy da Sil va.

A au sên cia sen ti da foi a de Anto nio Car los Ma-
ga lhães, ca u sa da pelo in fa us to acon te ci men to da
ma dru ga da da que le dia: o sú bi to fa le ci men to de seu
ir mão José Ma ria Ma ga lhães Neto, Se cre tá rio da Sa-
ú de do Go ver no da Ba hia. Anto nio Car los não pôde
com pa re cer, mas es ta va so li dá rio com to das as de ci -
sões to ma das, por que to dos ali eram seus com pa -
nhe i ros e nu me ro sos de les, seus li de ra dos.

A dor do luto, que to dos com par ti lha mos, não di-
mi nu iu a im por tân cia do acon te ci men to. Pelo quar to
ano con se cu ti vo, re a li zou-se a so le ni da de de en tre ga
do Prê mio Luís Edu ar do Ma ga lhães, avi van do a lem-
bran ça da que le sa u do so e des ta ca do mem bro da fa mí -
lia Ma ga lhães, que tão cedo Deus re ti rou des ta vida.

Mor reu moço, com ape nas 43 anos. Vi veu pou co,
mas mu i to de i xou. Não obras fí si cas, pois não che gou a
pas sar por pos tos do Po der Exe cu ti vo, mas obra po lí ti -
ca, mais im por tan te, mu i tas ve zes, que a ma te ri al, por-
que é via por onde se de fi nem os ru mos e o fu tu ro das
Na ções e o des ti no das ge ra ções vin dou ras.

Luís Edu ar do con tri bu iu, de ci si va men te, para a
cons tru ção des te Bra sil mo der no. Des de que che gou
à Câ ma ra dos De pu ta dos para cum prir seu pri me i ro
man da to, ain da co nhe ci do ape nas como o fi lho do
ACM, de mons trou ter ple na cons ciên cia de que o
Esta do bra si le i ro, o País, pre ci sa va pas sar por uma
pro fun da re for ma.

Sa bia, como pou cos, para onde apon ta va a agu-
lha da bús so la na que les tem pos de per ple xi da de
mun di al que se se gui ram ao fim da ”guer ra fria“, ao
des mo ro na men to do im pé rio so vié ti co, à que da do
Muro de Ber lim, ao iní cio do que veio a ser co nhe ci do
como pro ces so de gla ba li za ção. De fen deu suas idéi-
as, lu tou fir me men te por elas, in clu si ve na Assem-
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. Mas sem ra di ca lis mo.
Sem pre res pe i tou os ad ver sá ri os, vá ri os dos qua is
tor na ram-se seus ami gos pes so a is.

Com sua con du ta sé ria e cor di al, gran je ou o res-
pe i to dos cor re li gi o ná ri os e dos ad ver sá ri os. De i xou de
ser o fi lho do gran de po lí ti co ba i a no para ad qui rir per so -
na li da de pró pria e em pa re lhar-se ao pai e, para or gu lho
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des te, até pro je tar-se aci ma dele. Co man dou, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos, as ban ca das do PFL e do Go ver no. E
lhe cou be a alta hon ra ria de pre si dir aque la Casa.

O Insti tu to Tan cre do Ne ves, do Par ti do da Fren-
te Li be ral, foi mu i to fe liz, por tan to, ao dar o nome de
Luís Edu ar do ao prê mio ins ti tu í do com o ob je ti vo de in-
cen ti var a ju ven tu de aca dê mi ca bra si le i ra a re fle tir a res-
pe i to do País e suas pos si bi li da des de de sen vol vi men to. 
Ele é um exem plo de de di ca ção à vida pú bli ca. Quem
sabe se, ins pi ra da em sua atu a ção e in cen ti va da pe los
prê mi os a pen sar nos pro ble mas do País, uma eli te da
ju ven tu de uni ver si tá ria não des co bre a vo ca ção para
de di car-se à ati vi da de po lí ti co-par ti dá ria.

Vale lem brar os con tem pla dos em cada edi ção
do Prê mio Luís Edu ar do Ma ga lhães.

Na pri me i ra, em 1999, o prê mio para os tra ba -
lhos so bre ”Bra sil 500 anos: Ba lan ços e Pers pec ti -
vas“, foi atri bu í do a Va les ca Andra de Ro dri gues, alu-
na do cur so de Di re i to da Uni pac, de Ubá, Mi nas Ge-
ra is; Flá vio Hen ri que Mar çal Ro dri gues, do cur so de
Ciên ci as Con tá be is da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra -
ná; e Ma u ro Suga, do cur so de Arqui te tu ra e Urba nis -
mo, tam bém da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná.

No ano se guin te, cujo tema foi ”Ce ná ri os e Pro-
je tos para o Bra sil no Sé cu lo XXI“, os pre mi a dos fo-
ram Mar ce lo Me de i ros Co e lho de Sou za, alu no de
pós-gra du a ção em So ci o lo gia na Uni ver si da de de
Bra sí lia; Ro dri go Cin tra, alu no de pós-gra du a ção em
Ciên cia Po lí ti ca na Uni ver si da de de São Pa u lo; e Jú lio 
Cé sar Re mor, alu no do cur so de Fi si o te ra pia na Uni-
ver si da de do Extre mo Sul Ca ta ri nen se.

No ano pas sa do, em que os tra ba lhos ver sa ram
so bre ”O Bra sil e o Con fli to So ci al Mo der no: Cres ci -
men to Eco nô mi co ver sus Dis tri bu i ção de Ren da“, o
prê mio foi atri bu í do a três alu nos de cur sos de gra du -
a ção e três de cur sos de pós-gra du a ção. Os pri me i ros 
fo ram Cira Sou za, do cur so de Enge nha ria Ci vil da
Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia; Tâ ma ra Pi res Má xi -
mo Odon, do Cur so de Ciên ci as Eco nô mi cas do Cen-
tro Uni ver si tá rio de Bra sí lia; e Síl vio Men don ça, alu no
da Fa cul da de de Ciên ci as Eco nô mi cas de São Pa u lo
– Fa cesp. Os ou tros fo ram Fran cis co José Sa les Ro-
cha, do cur so de pós-gra du a ção em Eco no mia da
Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co; Nél son Suga,
do cur so de pós-gra du a ção em Edu ca ção da Uni ver -
si da de Fe de ral do Pa ra ná; e Ro dri go Cin tra, do cur so
de pós-gra du a ção em Ciên cia Po lí ti ca da Uni ver si da -
de de São Pa u lo – USP.

Ago ra, na quar ta edi ção, que teve por te mas ”A
Edu ca ção do Fu tu ro: O Ca mi nho para a So ci e da de do
Co nhe ci men to“ e ”Re for ma do Esta do: Esta do Mí ni -
mo. Esta do Má xi mo. Esta do De mo crá ti co“, os pre mi a -
dos fo ram, na área de gra du a ção, Jú lio Cé sar de Mo-
ra es Ri be i ro, do cur so de Admi nis tra ção da Fa cul da -
de de Ciên ci as Hu ma nas da Esu da, Re ci fe, Per nam -

bu co; Ro ber to Dala Bar ba Fi lho, da Fa cul da de de Di-
re i to da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná; e Antô nio do
Pas so Ca bral, alu no do cur so de Di re i to da Uni ver si da -
de do Esta do do Rio de Ja ne i ro. Na área de pós-gra du a -
ção, Ail ton La u ren ti no da Sil va, Ciên cia Po lí ti ca da Uni-
ver si da de de São Pa u lo – USP; Fer nan do Antô nio Me-
di na de Lu ce na, Di re i to, da Uni ver si da de de For ta le za; e
Cris ti a ne Co lor da Sil va, Admi nis tra ção da Uni ver si da de 
Fe de ral do Rio Gran de do Sul.

Os te mas lan ça dos para os tra ba lhos des te ano
são ”De mo cra cia. Onde Esta mos e Para Onde Va-
mos?“ e ”Re pre sen ta ção Po lí ti ca, Gru pos de Pres são
e Lob bi es“.

Como se vê, te mas mu i to atu a is e ins ti gan tes para
a in te li gên cia da ju ven tu de aca dê mi ca. É a con tri bu i ção
do Par ti do da Fren te Li be ral e do Insti tu to Tan cre do Ne-
ves, con du zi do pelo De pu ta do Vil mar Ro cha, de Go iás,
sob a su per vi são do Pre si den te Jor ge Bor nha u sen, do
Par ti do da Fren te Li be ral, no sen ti do de co lher bons fru-
tos por meio des sas pre mi a ções.

Sr. Pre si den te, aqui es tão as qua tro edi ções dos
tra ba lhos apre sen ta dos à Di re ção Na ci o nal do Insti tu to
Tan cre do Ne ves para aná li se e de ci são, pe los qua is os
ven ce do res fo ram con tem pla dos com seus prê mi os.

De mons tra mos com isso, Sr. Pre si den te, que o
Par ti do está dan do uma con tri bu i ção im por tan te ao
País, quan do in cen ti va a ju ven tu de bra si le i ra, a ju ven -
tu de aca dê mi ca e aque les que já es tão cur san do
pós-gra du a ção e gra du a ção no sen ti do de que a vo-
ca ção po lí ti ca seja des per ta da, para que este País
pos sa con quis tar para o mun do po lí ti co no vas li de ran -
ças e no vos es tu di o sos ci en tis tas da Ciên cia Po lí ti ca,
que to dos pro cu ra mos des ven dar no mun do de hoje.

Sr. Pre si den te, nes ta ma nhã de sex ta-fe i ra, es-
tou aqui exa ta men te para fa lar des se acon te ci men to
em Sal va dor e, com es sas pa la vras, so li ci to à Mesa
que trans mi ta àque les que con quis ta ram os prê mi os,
nas qua tro edi ções, fe li ci ta ções, apla u sos pe los prê-
mi os con quis ta dos. Que eles re ce bam as con gra tu la -
ções des ta Insti tu i ção Par la men tar do Bra sil.

Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.
É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 145, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Na for ma do art. 222 do Re gi men to Inter no, re-

que i ro voto de con gra tu la ções ao Insti tu to Tan cre do
Ne ves, do PFL, na pes soa do seu Pre si den te, De pu -
ta do Vil mar Ro cha, pelo êxi to al can ça do com o Prê-
mio Luís Edu ar do Ma ga lhães, bem como aos es tu -
dan tes que se sa gra ram ven ce do res nas qua tro edi-
ções do Prê mio até ago ra re a li za das, to dos men ci o -
na dos em meu dis cur so.
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Jus ti fi ca ção

O Prê mio Luís Edu ar do Ma ga lhães foi cri a do
pelo Insti tu to Tan cre do Ne ves, do PFL, em ho me na -
gem ao jo vem e pro mis sor po lí ti co ba i a no, tão cedo
fa le ci do. O ob je ti vo, ple na men te al can ça do, foi o de
in cen ti var a ju ven tu de uni ver si tá ria, em ní vel de gra-
du a ção e pós-gra du a ção, a pen sar no Bra sil, nos
seus pro ble mas e nas suas po ten ci a li da des, me di an -
te a ela bo ra ção de tra ba lhos que con cor rem aos prê-
mi os anu al men te ofe re ci dos pelo Insti tu to.

Sala das Ses sões, 5 de abril de 2002. – Se na dor 
Fran ce li no Pe re i ra.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
re que ri men to lido vai à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

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. Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há cer ca de
dois ou três dias, o Jor nal Na ci o nal da Rede Glo bo
trans mi tiu uma im por tan te re por ta gem so bre as nos sas
fron te i ras, co me çan do, lo gi ca men te, pela fron te i ra do
ex tre mo-nor te do Bra sil indo até ao ex tre mo do sul do
nos so País. Con for me, exa ta men te, a pró pria re por ta -
gem, eles di vi di ram os mais de 15.700 qui lô me tros da
nos sa fron te i ra em qua tro pon tos. No sul, com 1.800
qui lô me tros en tre o Bra sil, Uru guai e Argen ti na. De po is,
mais 200 qui lô me tros com o Pa ra guai e, por fim, mais
2.300 qui lô me tros até o fi nal com o Uru guai.

Sr. Pre si den te, des ses 15.700 qui lô me tros,
11.000 qui lô me tros de fron te i ras en con tra-se na
Ama zô nia. Por tan to, 70% das nos sas fron te i ras se cas 
com os pa í ses da Amé ri ca do sul es tão na Ama zô nia.
Isso é im por tan te e, in clu si ve, eu usa rei as pa la vras
da pró pria re por ta gem, que diz:

E na ina ces sí vel e ex ten sa fron te i ra de
qua se 11 mil qui lô me tros, na Ama zô nia, o
re pór ter Ide níl son Pe rin na ve gou por rios
bra si le i ros onde bar cos co lom bi a nos e pe ru -
a nos cir cu lam li vre men te [veja bem, Sr. Pre-
si den te, cir cu lam li vre men te]. Tra ta-se do
mes mo ca mi nho usa do por tra fi can tes de
ar mas e dro gas. É por lá que co me ça mos a
nos sa vi a gem.

Os Esta dos que com põem a Ama zô nia
le gal fa zem fron te i ra com sete pa í ses [co me -
çan do lá pela Gu i a na Fran ce sa, vin do para o
Su ri na me, Gu i a na, Ve ne zu e la, Co lôm bia,
Peru e Bo lí via. To dos eles, Sr. Pre si den te, la-
men ta vel men te, pa í ses que têm pro ble mas
sé ri os com a guar da de suas fron te i ras. Por-
tan to, são um foco, uma por te i ra aber ta para
o con tra ban do de ar mas, para o nar co trá fi co,
para os mo vi men tos guer ri lhe i ros].

Enfim, te nho de nun ci a do isso su ces si va men te
aqui des ta tri bu na, mas ago ra me va lho da pró pria re-
por ta gem da Rede Glo bo – a cuja ini ci a ti va que ro pa ra -
be ni zar –, que aler tou o res tan te do País para o des ca -
so, o aban do no em que se en con tram as nos sas fron te i -
ras, tor nan do-as vul ne rá ve is à ação dos nar co tra fi can -
tes. E aqui é bom re lem brar mais uma vez que o tra fi -
can te Fer nan di nho Be i ra Mar foi pre so lá na Co lôm bia,
e que os Esta dos Uni dos, por meio do seu De par ta men -
to de Jus ti ça, acu sa ram for mal men te três co lom bi a nos
e três bra si le i ros de cons pi ra rem para le var dro gas para
os Esta dos Uni dos. Por tan to, há já uma de nún cia for-
mal, mun di al ago ra, con tra essa si tu a ção, abrin do uma
por te i ra tam bém para uma fu tu ra in ter ven ção mi li tar ou
de ou tra or dem nor te-ame ri ca na no País, es pe ci al men -
te na nos sa Ama zô nia.

Vol to ao ter mo da re por ta gem do Jor nal Na ci o -
nal, da Rede Glo bo:

Os Esta dos que com põem a Ama zô nia 
Le gal fa zem fron te i ra com sete pa í ses. Na
área de cin co mi lhões de qui lô me tros qua-
dra dos, onde ca bem 32 pa í ses da Eu ro pa,
exis tem ape nas três ro do vi as que saem do
Bra sil. Para a Gu i a na Fran ce sa, para a Gu i -
a na [a ex-Gu i a na Ingle sa, que faz fron te i ra
com o meu Esta do, o Esta do de Ro ra i ma] e
para a Ve ne zu e la [que tam bém faz fron te i ra
com o meu Esta do]. A li nha de fron te i ra é
tra ça da por rios e mato.

Todo tipo de cri mi na li da de. Trá fi co de
ar mas, en tor pe cen tes, cri me con tra o meio
am bi en te, aí você in clui bi o pi ra ta ria, ex tra -
ção ile gal de ma de i ra, in for mou o de le ga do
da Po lí cia Fe de ral, Sér gio Fon tes [por tan to,
Sr. Pre si den te, a afir ma ção de um fun ci o ná -
rio do Go ver no Fe de ral de uma res pe i tá vel
ins ti tu i ção, que é a Po lí cia Fe de ral]. 

Três bar cos da Po lí cia Fe de ral per cor -
rem a re gião [três bar cos ape nas, Sr. Pre si -
den te, para toda essa ex ten sa fron te i ra]. Às
ve zes, os agen tes na ve gam o dia in te i ro
sem en con trar nin guém. 
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”A gen te co nhe ce o bar co co lom bi a no.
Até a pin tu ra é di fe ren te. Eles pas sam sem-
pre por aqui’, con tou o pes ca dor Fran cis co
Ba ca io Sa les. 

Os la gos do Mu ni cí pio de San to Antô-
nio do Içá são os pre fe ri dos pe los bar cos
co lom bi a nos. Eles com pram os pe i xes or na -
men ta is pes ca dos pe los mo ra do res bra si le i -
ros – uma prá ti ca ile gal e pre da tó ria“. 

Com os pe i xes con tra ban de a dos de
rios bra si le i ros, a Co lôm bia se tor nou um
dos ma i o res ex por ta do res de pe i xes or na -
men ta is do mun do.

Veja, Sr. Pre si den te, que aqui não é a pa la vra,
po de ria di zer, apa i xo na da de um re pre sen tan te de
um Esta do da Re gião Nor te, de um re pre sen tan te da
Re gião Ama zô ni ca, mas sim a pa la vra aba li za da de
uma re por ta gem fe i ta pela Rede Glo bo de Te le vi são. 

A Ve ne zu e la tam bém está lu cran do
com a frá gil fron te i ra no Bra sil. Con tra ban -
dis tas tra zem ga so li na que lá cus ta R$0,40
o li tro para ven der aqui. No ano pas sa do, a
Po lí cia Fe de ral apre en deu 150 car ros e 88
mil li tros de com bus tí vel. Mas sus pe i ta que
só con se guiu pe gar um de cada dez li tros
que en tra ram no Bra sil sem pa gar im pos to
[e fa zen do con cor rên cia com os pos tos de
ga so li na de Ro ra i ma e do Ama zo nas até,
que ven dem a ga so li na ao pre ço na ci o nal
de mais de R$2,00 cada li tro].

mais de R$2,00 por li tro.
O euro, a mo e da eu ro péia, cir cu la no

co mér cio bra si le i ro de Oi a po que, a úl ti ma ci-
da de do Ama pá an tes da Gu i a na Fran ce sa.
Vem di nhe i ro de fora, mas vêm tam bém dro-
gas e ar mas. Um fu zil que dis pa ra até 700
ti ros por mi nu to foi apre en di do com um me-
ni no co lom bi a no de 12 anos, que na ve ga va
em águas bra si le i ras.

A vi zi nhan ça com a Co lôm bia é a que
mais pre o cu pa o Bra sil. A rua prin ci pal de
Ta ba tin ga, a 1.200 qui lô me tros de Ma na us,
é tam bém a rua de en tra da de Le tí cia, ca pi -
tal de pro vín cia da Co lôm bia. O exér ci to co-
lom bi a no man tém um pos to de vi gi lân cia. O
Bra sil não tem nin guém. Todo mun do atra-
ves sa de lá para cá lá [e de cá para lá] le-
van do o que qui ser sem ser in co mo da do. 

A Po lí cia Fe de ral pre fe re con tro lar a
sa í da da ci da de, que só pode ser pelo ae ro -
por to ou pelo rio. Bar cos es tran ge i ros po-

dem en trar até mil qui lô me tros em ter ri tó rio
bra si le i ro sem pe dir au to ri za ção. 

E sabe por quê, Sr. Pre si den te? Está na re por -
ta gem: 

Um tra ta do as si na do em 1924 per mi te
que bar cos pe ru a nos e co lom bi a nos usem
rios da Ama zô nia, como o rio Içá [onde são
pes ca dos os pe i xes or na men ta is], como
rota de na ve ga ção. A Po lí cia Fe de ral não
pode exi gir do cu men tos, mas pode fis ca li zar 
a car ga. E já au men tou o pa tru lha men to
nes ses rios de li vre na ve ga ção [de acor do
com o de cre to de 1924].

Os po li ci a is pa ram em bar ca ções, per-
cor rem tri lhas que po dem es tar sen do usa-
das por tra fi can tes e bus cam a cum pli ci da de 
dos úl ti mos bra si le i ros [cum pli ci da de no
sen ti do de de fen der as nos sas fron te i ras e a
nos sa so be ra nia na re gião]. De i xam sa co las 
com man ti men tos, ar ti gos de pes ca e re mé -
dio em cada co mu ni da de. A es pe ran ça é
que o em ble ma da Po lí cia Fe de ral no saco
plás ti co as sus te tra fi can tes e guer ri lhe i ros e
sir va para que os mo ra do res se lem brem de
avi sar a Po lí cia Fe de ral sem pre que es tran -
ge i ros apa re cem por ali.

Ra da res ame ri ca nos apon ta dos para a
Co lôm bia re ve la ram que hou ve 607 vôos de
aviões des co nhe ci dos so bre a Ama zô nia
bra si le i ra em ja ne i ro do ano pas sa do. Os
mes mos ra da res es piões mos tram oito pis-
tas de pou so numa re gião en tre a Gu i a na e
o Su ri na me, bem ao lado do Bra sil [pró xi mo
ao Esta do de Ro ra i ma e ao Esta do do Pará,
numa par te aban do na da].

To dos os da dos que nós te mos se ve ri -
fi ca que aqui fa zem trans la do de dro gas e
de ar mas“, afir mou o de le ga do da Po lí cia
Fe de ral Ma u ro Espó si to.

Cer ca do de ar mas e fo to gra fi as de sa-
té li te, o de le ga do Ma u ro Espó si to co man da
a Ope ra ção Co bra, uma bar re i ra de 280 ho-
mens que ten ta evi tar que guer ri lhe i ros e
tra fi can tes fu gin do do exér ci to co lom bi a no
ve nham para o Bra sil.

Faço um pa rên te se para re la tar que, dias atrás,
li aqui uma re por ta gem de um jor nal de Ma na us que
re ve lou que ín di os co lom bi a nos es ta vam do lado bra-
si le i ro, fu gin do da pre sen ça dos guer ri lhe i ros. Por tan -
to, a pre sen ça dos guer ri lhe i ros em solo bra si le i ro, se
já não exis te, é ques tão de tem po. 
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Estão em pur ran do os guer ri lhe i ros que
se en con tra vam aqui na zona li be ra da, de i -
xan do só um ca mi nho para eles – os rios
que flu em para den tro do ter ri tó rio bra si le i -
ro“, ex pli cou o de le ga do.

Em ju lho, toda a mo vi men ta ção na re-
gião co me ça a ser mo ni to ra da pelo Si vam, o
Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia, que
terá 25 ra da res in ter li ga dos. E ain da aviões
ca pa zes de lo ca li zar até bar cos usa dos pelo
trá fi co à no i te.

”Fron te i ra sen sí vel pela sua ex ten são e
pela im por tân cia da área que ela con tor na,
e tam bém pelo ho ri zon te cin za do en tor no“,
des cre veu o co man dan te do Exér ci to, Ge ne -
ral Gla u ber Vi e i ra. 

O pri me i ro con fron to já ocor reu. Sol da -
dos do Exér ci to afun da ram um bar co com
cin co co lom bi a nos de po is de uma tro ca de
ti ros em Ipi ran ga. O ma te ri al en con tra do in-
di ca que eram guer ri lhe i ros das Farc [For-
ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as da Co lôm bia]. 
As For ças Arma das bra si le i ras man têm 26
mil ho mens para pa tru lhar a Ama zô nia. 

Sr. Pre si den te, esse tre cho da re por ta gem do
Jor nal Na ci o nal, da Rede Glo bo, mos tra mu i to bem a
ne ces si da de de o Bra sil en ca rar a Ama zô nia de ma-
ne i ra mais bra si le i ra, de vol tar mos os olhos para
aque la re gião – quan do digo nós que ro in clu ir o Po der 
Exe cu ti vo, pri me i ra men te, que é o res pon sá vel pela
exe cu ção dos pro gra mas de de fe sa e de de sen vol vi -
men to do nos so ter ri tó rio e está aban do nan do 60%
da área do nos so País, a Ama zô nia, prin ci pal men te
no pon to mais sen sí vel, que são as fron te i ras.

Que me di das te ri am que ser to ma das? O Si vam 
é uma ex ce len te me di da, que vai en trar em fun ci o na -
men to em ju lho; o au men to do efe ti vo da Po lí cia Fe de -
ral é ou tra me di da ur gen te a ser to ma da, e o des lo ca -
men to para aque las re giões sen sí ve is; o equi pa men -
to e o apa re lha men to des sa mes ma Po lí cia Fe de ral; o
au men to da pre sen ça das For ças Arma das tam bém
ao lon go des ses 11 mil qui lô me tros de fron te i ra da
Ama zô nia. 

Mas há ou tras me di das, como, por exem plo, o
Pro gra ma Ca lha Nor te, que bus ca vi vi fi car a fron te i ra
com os pa í ses mais de li ca dos, que são jus ta men te a
Co lôm bia, a Ve ne zu e la, a Gu i a na e o Su ri na me. 

Te nho ba ti do na te cla – e, aliás, o Se na do já
apro vou um pro je to so bre a ma té ria – da re di vi são ter-
ri to ri al da Ama zô nia. So men te o Ama zo nas tem 1,6
mi lhão de qui lô me tros qua dra dos e pos sui a ma i or ex-
ten são de fron te i ra com a Co lôm bia e o Peru. Por isso,

pre ci sa mos efe ti va men te re pen sar a Ama zô nia de
for ma res pon sá vel. 

O pro je to que apre sen tei de re di vi são da Ama-
zô nia pre via a cri a ção do Esta do do Ta pa jós no Pará,
pe gan do a me ta de oes te, a par te me nos as sis ti da do
Pará, em bo ra ri quís si ma, e a me ta de oes te do Ama-
zo nas, que faz fron te i ra com a Co lôm bia, o Peru e a
Bo lí via. Na ver da de, pre ci sa mos fa zer essa re di vi são.
Pro pus, ain da, a cri a ção do Esta do do So li mões na
fron te i ra do Ama zo nas.

Com re la ção ao Ama zo nas – que ro me fi xar no
Ama zo nas, por que con si de ro a re gião mais de li ca da
no mo men to –, o Se na dor Jef fer son Pé res apre sen -
tou uma mo di fi ca ção ao meu pro je to, pro pon do a cri a -
ção de três ter ri tó ri os fe de ra is. O Se na do apro vou. O
Se na do, que é a Casa que cu i da jus ta men te da Fe de -
ra ção, do in te res se dos Esta dos, apro vou. E apro vou
o quê? Apro vou um pro je to de de cre to le gis la ti vo con-
vo can do um ple bis ci to para sa ber se a po pu la ção do
Esta do quer ou não a re di vi são ter ri to ri al. 

O pro je to, como de ve ria ser, foi ana li sa do na Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, por que
tra ta ape nas da con vo ca ção de um ple bis ci to. E foi apro-
va do pelo Ple ná rio do Se na do, sem ne nhum pro ble ma. 

De po is se guiu para a Câ ma ra, onde fi cou por
mais de um ano, ul tra pas san do to dos os pra zos re gi -
men ta is. Cu ri o sa men te, a Câ ma ra man dou esse pro-
je to para a Co mis são da Ama zô nia e para a Co mis -
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção. 

Veja bem, Sr. Pre si den te, a con vo ca ção de um
ple bis ci to, que é uma tese ex tre ma men te de fen di da
pe los par ti dos de di tos de es quer da e de ape lo po pu -
lar, re ce beu na Co mis são da Ama zô nia – que não de-
ve ria ser con sul ta da, pois ple bis ci to é uma ma té ria de
en fo que ape nas ju rí di co, e não de de sen vol vi men to
ou de co i sa do tipo –, da De pu ta da do PCdoB do
Ama zo nas, Va nes sa Graz zi o tin, um voto con trá rio. S.
Exª quer ca lar a boca do povo.

Vou ler o voto ofe re ci do pela De pu ta da, por que
me sur pre en de mu i to que par ta exa ta men te de um
Par ti do de es quer da, de um Par ti do que sem pre de-
fen de a par ti ci pa ção po pu lar e quer fa zer ple bis ci to
para tudo, até para sa ber so bre o pa ga men to da dí vi -
da ex ter na do País, um voto con trá rio a que o povo
seja ou vi do. Diz ela na con clu são do seu lon go ar ra -
zo a do con tra o ple bis ci to.

Con clu são do Voto:

Di an te do que foi ex pos to nes te ex ten so
[ain da bem que S. Exª o re co nhe ce] mas ne-
ces sá rio re la tó rio, en ten de mos que o que se
re co men da, por tan to, a res pe i to da cri a ção de
três ter ri tó ri os a par tir do des mem bra men to
do Esta do do Ama zo nas é ado tar não ape nas 
a so lu ção po lí ti ca mais fa vo rá vel a esse ou
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aque le gru po po lí ti co, e sim aque la que vai
me lhor be ne fi ci ar a po pu la ção e re gião.

Mes mo sen do o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo so men te au to ri za dor do ple bis ci -
to no Esta do do Ama zo nas, re la ti vo à re di vi -
são [S. Exª re co nhe ce que o pro je to é ape-
nas au to ri za dor do ple bis ci to, aliás não en-
ten do por que o Con gres so de ve ria dar au-
to ri za ção para a po pu la ção ser ou vi da, mas
está na lei e es ta mos cum prin do-a], e di an te 
da enor me ex pec ta ti va que a sua apro va ção 
po de ria ge rar, prin ci pal men te por par te da-
que les que a de fen dem, acha mos mais re-
co men dá vel, an tes de apro var mos esse pro-
ce di men to [ou seja, a con sul ta po pu lar, o
ple bis ci to, ou vir a po pu la ção], o en ca mi nha -
men to das su ges tões aci ma elen ca das. Por-
tan to o voto é con trá rio ao Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 725/00, do Se na do Fe de ral, 
e dos seus apen sa dos, o PDC nº 495/00, o
PDC nº 586/00 e o PDC nº 584/00.

Por tan to, Sr. Pre si den te, exis tem mais três ini ci -
a ti vas de De pu ta dos Fe de ra is pro pon do o mes mo
que eu pro pus e que foi apro va do pelo Se na do. 

Ao re gis trar a im por tân cia da re por ta gem da
Rede Glo bo, que mos tra a vul ne ra bi li da de das nos-
sas fron te i ras, que ro la men tar a po si ção da De pu ta da 
de amor da çar a boca do povo, não per mi tin do que ele
se pro nun cie.

Ain da não es ta mos cri an do o ter ri tó rio, pois en-
tre o ple bis ci to e a cri a ção do ter ri tó rio, há um lon go
ca mi nho a ser per cor ri do. Há, de po is, a ne ces si da de
de pro nun ci a men to da Assem bléia Le gis la ti va do
Esta do e de que seja apro va do, no Con gres so Na ci o -
nal, um pro je to de lei com ple men tar para que, efe ti va -
men te, os ter ri tó ri os se jam cri a dos.

Admi ro-me mu i to da ati tu de da De pu ta da Va nes sa
Graz zi o tin. Pri me i ro, por ser S. Exª do Esta do do Ama zo -
nas; se gun do, por ser de um par ti do que se in ti tu la po pu -
lar e pro gres sis ta. S. Exª, la men ta vel men te, quer co lo car
uma mor da ça na boca do povo. E o povo não pas sou
pro cu ra ção para a De pu ta da fazê-lo ca lar-se.

Sr. Pre si den te, apro ve i to o mes mo tema para fa-
zer um re gis tro ao in ver so. A tese da re di vi são ter ri to -
ri al aca bou de ser con sa gra da nos me i os aca dê mi -
cos. O pro fes sor Ri car do José Ba tis ta No gue i ra, do De-
par ta men to de Ge o gra fia da Uni ver si da de do Ama zo -
nas, de fen deu, no úl ti mo dia 15, a tese ”A Di vi são da
Mons tru o si da de Ge o grá fi ca: Di vi são Ter ri to ri al do Ama-
zo nas“. Com essa tese, ele ob te ve o tí tu lo de Dou tor em
Ge o gra fia pela Uni ver si da de de São Pa u lo.

Re que i ro a trans cri ção nos Ana is do ar ti go que
fala da tese do Dr. José Ba tis ta No gue i ra, bem como de

uma pu bli ca ção de um jor nal do Ama zo nas, cha ma do
Ama zo nas em Tem po, para mos trar que a tese pre ci sa 
ir avan te por to das as ra zões ve i cu la das pelo Jor nal Na-
ci o nal, pela vul ne ra bi li da de das nos sas fron te i ras, pela
im por tân cia de se man ter a Ama zô nia ín te gra e, prin ci -
pal men te, para le var os ci da dãos da que las ex ten sas
áre as, hoje de sas sis ti das, à pre sen ça do Po der Pú bli co, 
que é, na ver da de, o in du tor do de sen vol vi men to.

Para fi na li zar, re gis tro que o pa re cer da De pu ta -
da Va nes sa Graz zi o tin ain da não foi apro va do na Co-
mis são da Ama zô nia, pois hou ve pe di do de vis ta de,
pelo me nos, cin co De pu ta dos, que de ve rão ana li sar o
pa re cer de S. Exª e, cre io eu, de ve rão fi car aten tos ao
fato de que esse pro je to não de ve ria es tar sen do ana-
li sa do pela Co mis são da Ama zô nia por que se tra ta
ape nas de au to ri za ção para re a li za ção de ple bis ci to.
Por tan to, no meu en ten der, de ve ria ape nas a Co mis -
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da Câ-
ma ra dos De pu ta dos ana li sá-lo. Tal vez por ques tões
re gi men ta is da que la Casa, a ma té ria foi en ca mi nha -
da à Co mis são da Ama zô nia.

Faço es ses re gis tros e ape lo aos Srs. De pu ta -
dos para que dêem agi li da de aos pro je tos de re di vi -
são do Ama zo nas; de re di vi são do Pará, para se cri ar
o Esta do do Ta pa jós; de re di vi são do Mato Gros so,
para se cri ar o Esta do do Ara gua ia. São três Esta dos
gi gan tes cos. Como dis se o pro fes sor Ri car do, são
mons tru o si da des ge o grá fi cas.

É im pos sí vel acre di tar que o Ama zo nas, so zi nho,
seja ma i or do que os sete Esta dos do Sul e do Su des te.
Jun tan do-se Ama zo nas, Pará e Mato Gros so, os três
ma i o res Esta dos do Bra sil, eles res pon dem por me ta de
da área do País e es tão na Ama zô nia.

É pre ci so que nós, bra si le i ros, prin ci pal men te do
Sul e do Su des te, en ten da mos que a Ama zô nia não é
um pro ble ma para o Bra sil, mas a so lu ção de mu i tos
pro ble mas, pe las suas ri que zas, pela sua po ten ci a li da -
de e, prin ci pal men te, pela sua im por tân cia ge o grá fi ca. 

Os vin te e cin co mi lhões de bra si le i ros que mo-
ram na Ama zô nia equi va lem à po pu la ção da Ve ne zu -
e la, por exem plo, e po de ri am per fe i ta men te até es tar
vi ven do me lhor, se não fos sem as mor da ças que se
co lo cam ao de sen vol vi men to des sa re gião, sob uma
fal sa ban de i ra de de fe sa de ”in te res ses am bi en ta is“ e
da ”ca u sa in dí ge na“, que tam bém de fen do, só que
sem ne nhum tipo de ver ten te que não seja aque la da
na ci o na li da de e da bra si li da de. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI 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. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Fran ce li no Pe re i ra 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) – Os Srs.
Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Ma u ro Mi ran da en vi a -
ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for-
ma do 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, a água é um
bem cada vez mais es cas so em nos so pla ne ta. Daí, a
im por tân cia da ins ti tu i ção do dia 22 de mar ço como
Dia Mun di al da Água, o que ocor reu em 1992 no Rio
de Ja ne i ro, du ran te a Con fe rên cia das Na ções Uni das 
so bre Meio Ambi en te e De sen vol vi men to.

A Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de (OMS) en fa ti -
za que a co me mo ra ção de 22 de mar ço, a cada ano,
ser ve para lem brar a im por tân cia da água para a hu-
ma ni da de e que há re giões do pla ne ta que atu al men -
te já de pen dem de re cur sos hí dri cos qua se ine xis ten -
tes ne las. A hu ma ni da de tem de es tar aten ta, por tan -
to, para a pre ser va ção da água nas re giões em que é
es cas sa e para a pro vi são de água nas re giões mu i to
ca ren tes des se re cur so. Sa be mos que é ini ma gi ná vel
a vida no pla ne ta Ter ra sem esse lí qui do, que se vai
tor nan do mais e mais pre ci o so a cada dia que pas sa.

Os es tu di o sos es tão se ri a men te pre o cu pa dos
com a pre vi são de que, até 2015, a po pu la ção do pla-
ne ta de ve rá che gar a 8 bi lhões de pes so as. Ou tro in-
di ca dor de aler ta de tec ta do é que al guns es tu dos de-
mons tra ram que te ria ha vi do um de crés ci mo de 37%
no vo lu me de água po tá vel do pla ne ta em ape nas 25
anos (1970-1995).

No Bra sil, ape sar da gran de quan ti da de de re-
cur sos hí dri cos, cons ta ta mos que não há uma dis tri -
bu i ção pro por ci o nal. Na Ama zô nia, onde vi vem ape-
nas 7% da po pu la ção, es tão con cen tra dos cer ca de
70% das águas do ces do País. Por ou tro lado, há re-
giões que já se en con tram em si tu a ção pre o cu pan te.
Em Per nam bu co, exis tem ape nas 1.320 li tros de água
dis po ní ve is por ha bi tan te por ano e, no Dis tri to Fe de ral,
a mé dia é de 1.700 li tros, quan do o mí ni mo re co men dá -
vel é de 2.000 li tros por pes soa por ano. Mes mo as sim,
es sas uni da des da Fe de ra ção se en con tram em po si -
ção mu i to mais con for tá vel do que al guns pa í ses, en tre
os qua is po de mos ci tar: Egi to, Áfri ca do Sul, Sí ria, Jor-
dâ nia, Isra el, Lí ba no, Ha i ti, Tur quia, Pa quis tão, Ira que e
Índia. O pro ble ma de abas te ci men to de água nes ses
pa í ses já está fi can do crí ti co.

O re la tó rio do Fó rum Mun di al da Água, re a li za -
do em Haia, Ho lan da, no ano 2000, re ve la que uma a
cada seis pes so as já não dis põe de aces so a água
lim pa e que 2 bi lhões de pes so as (qua se um ter ço da
po pu la ção do pla ne ta) não dis põem de sa ne a men to
bá si co.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil é
um País afor tu na do. Isso, po rém, não nos dá o di re i to
de uti li zar mos os nos sos re cur sos hí dri cos de for ma
ir res pon sá vel ou in cons ci en te. Cito um tre cho de ma-
té ria pu bli ca da no jor nal Ga ze ta Mer can til de 28 de
mar ço de 2001 sob o tí tu lo Bra sil: Água, a Prin ci pal
Com mo dity do Sé cu lo: ”Dis pon do de 15% de toda a
re ser va de água doce de su per fí cie e de cer ca de
30% dos re cur sos mun di a is de água mi ne ral, o Bra sil
se co lo ca como um país pri vi le gi a do nes se ce ná rio.
Mas não po de mos ig no rar que te mos tam bém um dos
mais per ver sos pro ces sos de po lu i ção am bi en tal do
pla ne ta.“

Des sa for ma, cons ti tui mo ti vo de pre o cu pa ção
sa ber que 90% do es go to pro du zi do no País ain da é
des pe ja do em rios, em la gos e no oce a no, sem ne-
nhum tra ta men to. Esse é um dado pre o cu pan te, já
que, se gun do a Orga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU) 50% da taxa de do en ças e de mor te nos pa í -
ses em de sen vol vi men to ocor rem por fal ta de água ou
pela con ta mi na ção da mes ma.

To ma mos co nhe ci men to, tam bém, de uma pre-
vi são as sus ta do ra, fe i ta para um fu tu ro não mu i to dis-
tan te pelo Inter na ti o nal Wa ter Ma na ge ment Insti tu te
(IWMI). Estu dos des sa ins ti tu i ção apon ta ram que, por
vol ta do ano 2025, cer ca de 1 bi lhão e 800 mi lhões de
pes so as em di ver sos pa í ses de ve rão vi ver em ab so -
lu ta ca rên cia da água. Esse nú me ro re pre sen ta rá
algo pró xi mo a um quin to da po pu la ção es ti ma da
para o pla ne ta nes sa épo ca. Alguns es tu di o sos já
ima gi nam os pa í ses en tran do em con fli to no fu tu ro
por esse bem pre ci o so e in dis pen sá vel à vida.

Com es sas pers pec ti vas som bri as, é pre ci so
que a huma ni da de tome cons ciên cia e pas se a pro te -
ger a água e a não des per di çá-la. É in te res san te men-
ci o nar par te do dis cur so do Pre si den te do Con se lho
Mun di al pela Água, M. A. Abu-Zeid, na Con fe rên cia
Inter na ci o nal so bre Água e De sen vol vi men to, re a li za -
da em Pa ris em mar ço de 1998, em que ele as sim se
ex pres sa: ”Pe ri go para a paz mun di al e se gu ran ça – A
água é fun da men tal para a vida, a base da fun da ção
so ci o e co nô mi ca da so ci e da de e do am bi en te des ta. O
de clí nio da dis po ni bi li da de de água fres ca está co lo -
can do cada vez mais em pe ri go a paz e a se gu ran ça em
vá ri as par tes do mun do. A ma i o ria dos pa í ses com pro-
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ble mas de abas te ci men to tam bém so frem de ins ta bi li -
da de po lí ti ca, ten sões so ci a is e an gús tia pú bli ca.“

Qu an to ao Bra sil, po de mos dor mir tran qüi los
por mais al gum tem po. San der son Le i tão, es pe ci a lis -
ta em re cur sos hí dri cos e co or de na dor de vá ri os pro-
je tos de re u so da água, afir ma que a si tu a ção da água
no País ain da está lon ge de se tor nar crí ti ca. Essa si-
tu a ção re la ti va men te con for tá vel não des car ta, po-
rém, a ado ção res pon sá vel de me di das pre ven ti vas e
edu ca ti vas. O es pe ci a lis ta res sal ta que, se o pro ble -
ma da es cas sez já exis ten te em al gu mas re giões não
for re sol vi do, tor nar-se-á um en tra ve à con ti nu i da de
do de sen vol vi men to do País, agra van do os pro ble -
mas so ci a is e de sa ú de já exis ten tes, en tre ou tros.

O Bra sil vem to man do me di das da ma i or im por -
tân cia para a pro te ção dos seus re cur sos hí dri cos.
Me re cem des ta que duas nor mas edi ta das com essa
fi na li da de es pe cí fi ca: a Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro
de 1997, que ins ti tu iu a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos 
Hí dri cos e cri ou o Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men -
to de Re cur sos Hí dri cos; e a Lei nº 9.984, de 17 de ju-
lho de 2000, pela qual foi cri a da a Agên cia Na ci o nal
de Águas (ANA), en ti da de fe de ral de im ple men ta ção
da Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos e de co or -
de na ção do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de
Re cur sos Hí dri cos.

Com base na Lei 9.433/97, que tam bém ins ti -
tu iu a co bran ça pelo uso da água, foi for ma do o Co-
mi tê de Inte gra ção da Ba cia do Pa ra í ba do Sul
(CEIVAP), para atu ar em uma das re giões mais po-
pu lo sas e in dus tri a li za das do País. Nes sa re gião se
en con tram 180 mu ni cí pi os, al guns mu i to im por tan -
tes, como São José dos Cam pos, Rio de Ja ne i ro e
Juiz de Fora, e cer ca de 8 mil in dús tri as dos Esta-
dos de São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e Mi nas Ge ra is.
Para os usuá ri os es ta be le ci dos nes sa ba cia, o va lor
a ser co bra do foi de fi ni do em 8 mi lé si mos de real
(R$0,008) por me tro cú bi co de água re ti ra da. Se
essa água for de vol vi da ao rio sem tra ta men to, ha-
ve rá um acrés ci mo de 2 cen ta vos de real (R$0,02)
por me tro cú bi co, isto é, duas ve zes e meia o va lor
pago pela uti li za ção.

A ex pec ta ti va da Agên cia Na ci o nal de Águas é
de que se jam ar re ca da dos de 14 a 15 mi lhões de re a -
is por ano na Ba cia do Pa ra í ba do Sul. Implan ta do o
sis te ma em ou tras ba ci as o po ten ci al de ar re ca da ção
su bi ria para 386 mi lhões de re a is no Bra sil. É um vo lu -
me con si de rá vel de re cur sos, que em mu i to po dem
con tri bu ir para a des po lu i ção de nos sas águas.

O as pec to mais im por tan te é que os re cur sos
ar re ca da dos de vem ser apli ca dos na me lho ria das

con di ções hí dri cas da pró pria ba cia, con fi gu ran do-se, 
por tan to, uma nova fon te de fi nan ci a men to de obras
de sa ne a men to bá si co. Esses re cur sos re ve lam-se
de ex tre ma im por tân cia, dado que a quan ti da de de
es go to sem tra ta men to lan ça do à ba cia do Pa ra í ba do
Sul é es ti ma da em 1 bi lhão de li tros diá ri os, ou 1 mi-
lhão de me tros cú bi cos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um te-
mor jus ti fi cá vel já sur giu na so ci e da de e é o fato de
o di nhe i ro ar re ca da do não se guir para um fun do es-
pe cí fi co, mas para o ca i xa da União. O edi to ri al A
Taxa da Água, da Fo lha de S. Pa u lo de 16 de mar-
ço úl ti mo, ter mi na com um aler ta: ”Se o go ver no fe-
de ral en ca rar a taxa da água como ape nas mais
uma fon te de re ce i ta para ad mi nis trar a dí vi da pú bli -
ca, as no bres in ten ções que es tão por trás da co-
bran ça per de rão com ple ta men te o sen ti do.“

Cre io que cabe a nós Par la men ta res, na qua li -
da de de re pre sen tan tes do povo bra si le i ro, ze lar
para que a co bran ça des sa taxa re al men te cum pra
os ob je ti vos com que foi ins ti tu í da e que con si de ra -
mos dig nos de lou vor.

A Ba cia do Pa ra í ba do Sul é ape nas uma das
mu i tas já afe ta das nas re giões mais po pu lo sas e in-
dus tri a li za das. O seu co mi tê re pre sen ta o pon to de
par ti da para as se gu rar que as ge ra ções vin dou ras
te rão o be ne fí cio do lí qui do mais im por tan te para a
so bre vi vên cia da es pé cie hu ma na. Espe ra mos que
ou tras ba ci as pre ju di ca das si gam o exem plo e im-
plan tem re gi me se me lhan te, para po de rem ver-se li-
vres da po lu i ção.

Não é por que o Bra sil foi pri vi le gi a do por Deus
com um su pri men to in ve já vel de re cur sos hí dri cos
que va mos des per di çá-los ir res pon sa vel men te e po-
lu ir nos sos rios e la gos.

Qu e ro crer que a ins ti tu i ção da Po lí ti ca Na ci o -
nal de Re cur sos Hí dri cos e a im plan ta ção do Sis te -
ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri -
cos re al men te ser vi rão para ga ran tir o su pri men to
de água com boa qua li da de, num fu tu ro pró xi mo,
aos nos sos des cen den tes.

Que a co bran ça pelo uso na ba cia do Rio Pa-
ra í ba leve re al men te as em pre sas e os ór gãos de
sa ne a men to a re fle ti rem so bre a ne ces si da de de
tra tar a água uti li za da an tes de de vol vê-la à na tu re -
za, pos si bi li tan do àque les que dela ne ces si tam mais
adi an te o aces so a um bem que não ca u se ma le fí ci -
os à sa ú de.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, vou en cer rar os pre sen tes tra-
ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 9 ho ras e 47
mi nu tos.)

(OS 12611/02)
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Ata da 36ª Ses são não de li be ra ti va
em 8 de abril de 2002

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

Pre si dên cia do Sr. Edi son Lo bão

(Ini cia-se a ses são às 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 os nos sos
tra ba lhos.

So bre a mesa, men sa gens que se rão li das
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor
Jú ni or.

São li das as se guin tes:

MENSAGEM Nº 106, DE 2002
(Nº 228/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 123 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o
nome do Ge ne ral-de-Exér ci to Max Ho er tel, 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 Ge ne -
ral-de-Exér ci to José Enal do Ro dri gues de Si que i ra.

Bra sí lia, 4 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.
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MENSAGEM Nº 107, DE 2002
(nº 229/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 123 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o
nome do Ge ne ral-de-Exér ci to Val de sio Gu i lher me de

Fi gue i re do, para exer cer o car go de Mi nis tro do Su pe -
ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de cor ren te da apo sen ta -
do ria do Ge ne ral-de-Exér ci to Ger ma no Arnol di Pe-
dro zo.

Bra sí lia, 4 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – As men-
sa gens li das vão 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, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 48 – GSRV

Bra sí lia, 5 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que es tou re as -

su min do o meu man da to de Se na dor da Re pú bli ca,
como re pre sen tan te do Esta do da Pa ra í ba, a par tir
des ta data.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ney Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex-
pe di en te lido vai a 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 Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

OF/GAB/I/Nº 151

Bra sí lia, 5 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

João Hen ri que de i xa de par ti ci par na qua li da de de
Su plen te, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del
Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex-
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

Há ora do res ins cri tos.
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.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, his to ri ca men te as tro cas co mer ci a is
en tre as na ções con fi gu ram-se como um dos mais im-
por tan tes ins tru men tos para o de sen vol vi men to eco-
nô mi co, so ci al e cul tu ral de toda a hu ma ni da de. Além
dis so, de for ma gra du al, pre pa ra ram as ba ses da qui lo 
que hoje, ba nal men te, cha ma mos de glo ba li za ção, a
fas ci nan te tes si tu ra de um mun do sem fron te i ras, com
so ci e da des mul ti cul tu ra is cal ca das na di ver si da de e
na in ter de pen dên cia.

Foi a pro du ção de ex ce den tes e uma qua se ina-
to in te res se pelo es cam bo, se guin do-se a in tro du ção
e a re gu la ção das prá ti cas mer can tis, ali a dos sem pre
ao es pí ri to de aven tu ra e des co ber ta, que em pur ra -
ram os nos sos an ces tra is para o es ta be le ci men to das
pri me i ras ro tas de co mér cio. De uma for ma ge ral, tra-
ta va-se de com pli ca dos exer cí ci os pi o ne i ros que exi-
gi am des te mor e bra vu ra, de ter mi na ção e com pe tên -
cia.

Des de en tão, ao lon go do tem po, o jogo co mer -
ci al in ter na ci o nal tem per mi ti do uma sé rie de avan-
ços, tra du zi dos em be ne fí ci os subs tan ti vos para par te 
con si de rá vel das di ver sas so ci e da des.

No caso do Bra sil, nun ca é de ma is lem brar mos
que foi ape nas em me a dos do séc. XX que ini ci a mos
nos so já en tão tar dio pro ces so de in dus tri a li za ção,
ca paz de per mi tir, em um pri me i ro mo men to, a cha-
ma da subs ti tu i ção das im por ta ções. Essa nova fase
nos le va ria, pos te ri or men te, à are na mun di al de co-
mér cio, ele van do nos so País à con di ção de ex por ta -
dor, não ape nas de ma té ria pri ma, como fo mos por
lar gos anos, na su bal ter na fun ção de mero pro ve dor
de pro du tos pri má ri os, mas tam bém, cres cen te men -
te, de bens de ca pi tal, bens in ter me diá ri os e bens de
con su mo du rá ve is.

Por mu i to tem po, e de vi do a dis tin tas ra zões, vi-
mos cla u di can do quan do o as sun to é ex por ta ção. Ora
era a qua li da de de nos sos pro du tos que não se du zia
ou ca ti va va os mer ca dos es tran ge i ros, ora era o de-
no mi na do cus to Bra sil, isto é, a in si di o sa car ga tri bu -
tá ria bra si le i ra, que ini be a ini ci a ti va e a in dús tria, so-
ma da ao per du lá rio modo de pro du ção das mu i tas li-
nhas na ci o na is.

Nos úl ti mos anos da dé ca da pas sa da, tam bém
um câm bio ir re al e os fla gran tes sub sí di os, ban ca dos
de sa ver go nha da men te pe los pa í ses ri cos em fa vor
dos seus pro du to res, fo ram al guns dos al go zes de
nos sas me tas de ex por ta ção, vir tu al men te ca pa zes
de di fi cul tar o in gres so de dó la res no País, o que per-
mi ti ria o au men to de nos sas re ser vas e a con so li da -
ção de uma ba lan ça co mer ci al su pe ra vi tá ria.

Em es tu do pu bli ca do em ou tu bro de 2001, no
Bo le tim de Con jun tu ra, Mar co Antô nio Ca val can ti e
Ha mil ton Kai, do IPEA – Insti tu to de Pes qui sa Eco nô -
mi ca Apli ca da, re gis tram que o de sem pe nho de nos-
sas ex por ta ções nos anos 90 foi de cep ci o nan te, na
me di da em que sua par ti ci pa ção no mer ca do glo bal
não con se guiu se quer al can çar um por cen to – isso
na mé dia mun di al –, ve ri fi can do-se que o ano de
1999, mes mo com o ajus te cam bi al, re gis trou o me-
nor va lor em mais de três dé ca das.
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O es tu do re for ça ain da a tese de que o dé bil de-
sem pe nho da úl ti ma dé ca da pode ser cre di ta do em
boa me di da à po lí ti ca cam bi al. Mas é cla ro que há a
in ci dên cia de vá ri os ou tros fa to res que pre ci sam ser
ex pli ci ta dos, de vi da men te ana li sa dos e re ver ti dos
para que o Bra sil con si ga efe ti va men te au men tar as
ven das ex ter nas.

Não po de mos es que cer que nos úl ti mos me ses, 
não o Bra sil ou o sub con ti nen te no qual es ta mos si tu -
a dos, mas o mun do en fren ta o que a Re vis ta The
Eco no mist su ge riu com a pri me i ra re ces são glo bal.
O de sa que ci men to da eco no mia nor te-ame ri ca na a
par tir do fi nal do ano 2000 so ma do aos pro ble mas en-
fren ta dos por di ver sos pa í ses asiá ti cos, aca bou com-
pro me ten do o de sem pe nho da eco no mia mun di al. 

No caso do Amé ri ca La ti na, an tes mes mo do
tris te co lap so ar gen ti no, já ví nha mos su por tan do uma
sé rie de so bres sal tos e uma sen sí vel re du ção na di-
nâ mi ca da ati vi da de eco nô mi ca, o que im pli cou su-
ces si vas re vi sões nas ta xas de cres ci men to bra si le i -
ro, para fi car mos em um exem plo que nos é pró xi mo e
nos diz res pe i to.

Os nú me ros que vi mos co le tan do des de o fi nal
do ano pas sa do e os prog nós ti cos de dis tin tos ana lis -
tas evi den ci a ram uma po si ti va al te ra ção em nos so
qua dro ex por ta dor. Fe cha mos o ano 2001 com um su-
pe rá vit de US$2,6 bi lhões, o pri me i ro des de 1994, re-
gis tran do um cres ci men to de 5.7%, fren te ao ano de
2000.

Espe ra va-se, por tan to, que um con cer ta do es-
for ço do Go ver no e do em pre sa ri a do bra si le i ro per mi -
ti ria uma ala van ca gem real no vo lu me das ex por ta -
ções bra si le i ras, a fim de atin gir mos a pro je ção de
US$5 bi lhões nes te ano, con for me es ti ma ti va do Go-
ver no Fe de ral.

Ocor reu, en tão, no bres Co le gas, o es ta be le ci -
men to de ta ri fas ex tras para o aço im por ta do pe los
Esta dos Uni dos. Essa so bre ta xa, re pu di a da até pe los 
mais fiéis ali a dos do Go ver no da que le país, re ve la
três as pec tos que não po de mos des cu rar:

1) A con tra di ção en tre o dis cur so e a
prá ti ca, já que o Pre si den te Ge or ge Bush
sem pre cri ti cou o pro te ci o nis mo;

2) A pu ni ção à efi ciên cia, con si de ran -
do-se que a in dús tria si de rúr gi ca bra si le i ra é
hoje uma das mais com pe ti ti vas e efi ci en tes 
do mun do; 

3) A ati tu de do Go ver no ame ri ca no
pode ter de fla gra do uma onda pro te ci o nis ta
que anu le os es for ços já fe i tos para re du zir
as bar re i ras co mer ci a is.

Se gun do a Emba i xa da bra si le i ra nos Esta dos
Uni dos, 60% dos pro du tos que ex por ta mos para
aque le país são afe ta dos por res tri ções ta ri fá ri as in-
de vi das ou não-ta ri fá ri as. Pi cos ta ri fá ri os con trá ri os
às re gras de li vre co mér cio es ta be le cem so bre ta xas
às ex por ta ções bra si le i ras de açú car, ta ba co, suco
de la ran ja e têx te is, prin ci pal men te.

A pro du ção na ci o nal de açú car, car ne bo vi na e
soja, além do aço, apre sen tam com pe ti ti vi da de bas-
tan te su pe ri or à dos Esta dos Uni dos. Con si de ran -
do-se a im po si ção de sal va guar das e ta ri fas tem po rá -
ri as, es ses se to res eco nô mi cos nor te-ame ri ca nos po-
de rão se re es tru tu rar. Essas são ex pres sões re cen te -
men te em pre ga das pelo prin ci pal as ses sor do Pre si -
den te Ge or ge Bush para as sun tos de co mér cio e ne-
gó ci os in ter na ci o na is – Ro ber to Zo el lick.

Estu do re a li za do pelo Mer co sul de nun cia a exis-
tên cia de mais de 16 mil nor mas res tri ti vas uti li za das
pela Co mu ni da de Eu ro péia, das qua is mais de 4 mil
cons ti tu em prá ti cas não ace i tas pela Orga ni za ção
Mun di al de Co mér cio.

Por es sas ra zões, não po de mos dis pen sar uma
ação co ti di a na aten ta e enér gi ca jun to aos prin ci pa is
or ga nis mos in ter na ci o na is que re gu lam as tro cas,
como é o caso em es pe ci al da OMC – Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio , o que nos per mi ti rá in gres sar e
fre qüen tar, com a re gu la ri da de re que ri da, os mais im-
por tan tes mer ca dos mun di a is.

So men te as sim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, es ta re mos ga ran tin do a ge ra ção de mais ri-
que zas para o nos so País, cri an do em pre gos, am pli -
an do opor tu ni da des e es ten den do as pers pec ti vas de
uma vida me lhor para mi lhões de bra si le i ros. Ade ma is,
a con tí nua mo der ni za ção de nos so pu jan te par que in-
dus tri al, fa zen do cres cer a com pe ti ção sa dia que pode
se tra du zir em be ne fí cio para toda a so ci e da de bra si le -
i ra e em exem plo para a co mu ni da de in ter na ci o nal.

Faço esse dis cur so, quan do ou tras vo zes de di-
ver sos blo cos de con glo me ra dos eco nô mi cos tam bém 
se le van tam con tra es sas san ções im pos tas pelo go-
ver no nor te-ame ri ca no à im por ta ção do aço não só do
Bra sil mas de ou tras na ções, o que pre ju di ca vi o len ta -
men te as ex por ta ções bra si le i ras, já que o par que si-
de rúr gi co na ci o nal se pre pa rou para ga nhar a com pe -
ti ção com os di ver sos pro du to res in ter na ci o na is.

Sr. Pre si den te, apro ve i to o tem po que me resta
para sa u dar a co me mo ra ção ocor ri da on tem do Dia
Mun di al da Sa ú de. No mun do, in clu in do tam bém o Bra-
sil, hou ve vá ri as ma ni fes ta ções nas di ver sas ci da des.
Algu mas or ga ni za ções não-go ver na men ta is, en vol vi -
das com a me lho ria da qua li da de da sa ú de do povo
bra si le i ro, vem, ao lon go de mu i tos anos, pro cu ran do
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es ti mu lar a so ci e da de bra si le i ra no que con cer ne à
ati vi da de fí si ca, para ba nir, de uma vez por to das, a
oci o si da de.

Ontem, no Par que da Ci da de, aqui em Bra sí lia,
ti ve mos a opor tu ni da de de ob ser var a as sis tên cia
pres ta da por vo lun tá ri os  mé di cos, en fer me i ros, pa ra -
mé di cos de ma ne i ra ge ral, or ga ni za ções, es co las. To-
dos pres ta vam al gum tipo de as sis tên cia: me di am a
pres são ar te ri al das pes so as e ori en ta vam às que es-
ti ves sem com iní cio de hi per ten são; re a li za ram co le ta 
de san gue para um tes te ime di a to de Di a be tes Me li -
tus, dan do ori en ta ção àque las que pos su íam pro pen -
são e as que já es ta vam com a di a be tes ins ta la da. To-
dos es ses ca sos são de tec ta dos nes ses exa mes. Em
São Pa u lo e no meu Esta do, hou ve um gran de mo vi -
men to de pre ven ção ao cân cer de colo ute ri no as sim
como o es tí mu lo ao auto-exa me de mama. Tudo isso
fez par te da co me mo ra ção do Dia Mun di al da Sa ú de.

Sr. Pre si den te, ao lon go des ses vin te ou trin ta
anos, o Bra sil con se guiu avan ços subs tan ci a is no
aten di men to mé di co, hos pi ta lar e pre ven ti vo para sua
po pu la ção. Des ta co que a ação mais im por tan te foi a
mul ti va ci na ção das cri an ças no Bra sil, que le vou à er-
ra di ca ção de do en ças como a po li o mi e li te ou a pa ra li -
sia in fan til, com a aju da do gran de ci en tis ta Dr. Alber to 
Sa bin. Ca sa do com uma bra si le i ra e que es te ve aqui
inú me ras ve zes até con ven cer as au to ri da des bra si le i -
ras de que era pos sí vel er ra di car a po li o mi e li te em nos-
so País. Gra ças a Deus, com os con se lhos do Dr. Sa-
bin, há al guns anos não se re gis tra ne nhum caso de
pa ra li sia in fan til, um mal ter rí vel que ani qui la, de i xa
se qüe las e ale i ja pes so as, so bre tu do cri an ças, que
de ve ri am ser mu i to sa di as e bo ni tas. Do en ças como a
va río la, o sa ram po, a me nin gi te e a dif te ria já es tão
pra ti ca men te er ra di ca das ou em fase de er ra di ca ção.

Por ou tro lado, ob ser va mos o des cu i do de al gu -
mas au to ri da des. No Rio de Ja ne i ro, por exem plo, há
al guns anos, mi lha res de agen tes co mu ni tá ri os de sa-
ú de fi ca ram sem em pre go. Tive a opor tu ni da de de ou-
vir os pro tes tos dos Par la men ta res do Con gres so Na-
ci o nal, das duas Ca sas. Tudo pa re cia sob con tro le,
po der-se-ia dis pen sar o tra ba lho da que las pes so as
que pro mo vi am a sa ú de nos pró pri os la res. O re sul ta -
do foi que ti ve mos a ma i or epi de mia de den gue dos
úl ti mos anos, so bre tu do no Rio de Ja ne i ro, que ca u -
sou só na que le Esta do, se gu ra men te, em bo ra as es-
ta tís ti cas não afir mem, mais de uma cen te na de mor-
tes. A den gue se es pa lhou tam bém por todo o nos so
País.

Evi den te men te, o sur to de den gue, pe las pró pri -
as con di ções cli má ti cas, me te o ro ló gi cas, ha ve rá de
ser ar re fe ci do ago ra. Hou ve uma gran de cam pa nha

de es cla re ci men to so bre a ques tão de se man ter
água lim pa, es tag na da, em re ser va tó ri os, que al can -
çou uma par te subs tan ci al do nos so País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, gos ta ria de lou var so-
bre tu do al gu mas en ti da des não-go ver na men ta is que
se pre o cu pam com a sa ú de do povo bra si le i ro e de di-
zer que, en tre tan to, os re cur sos ain da são pou cos
para a área de sa ú de. 

Apro ve i to para fa zer um ape lo aos Srs. Par la -
men ta res: que de sobs tru am a pa u ta da Câ ma ra dos
De pu ta dos a fim de que seja vo ta da a pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal que tra ta da CPMF, ha ven do,
as sim, con ti nu i da de no seu pa ga men to, pois es ses
re cur sos, em sua ma i o ria, são des ti na dos à sa ú de. Se
isso não ocor rer, cor re mos o ris co de ver re cru des cer
vá ri as en fer mi da des como a tu ber cu lo se, a ma lá ria –
que ain da não foi mu i to bem cu i da da, gras sa pelo
País e mata mu i to, so bre tu do na Re gião Nor te – e ou-
tras do en ças como a le pra, do en ça de cha gas e etc.

De qual quer ma ne i ra, Sr. Pre si den te, de ve mos
afir mar que hou ve avan ço com re la ção à sa ú de bra si -
le i ra.

Sa ú do a to dos pelo Dia Mun di al da Sa ú de.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or por vin te mi nu tos.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR NABOR JÚNIOR QUE, RETI-
RADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ber nar do Ca bral, ilus-
tre Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – 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, mais uma vez,
no úl ti mo dia 22 de mar ço, co me mo rou-se o Dia Mun-
di al da Água, ra zão por que re ce bi hon ro so con vi te da
Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA  para com pa re cer
ao im por tan te semi ná rio in ti tu la do Água e o Pac to Fe-
de ra ti vo, le va do a efe i to no Ita ma raty.

Esta va au sen te do País, a fim de par ti ci par em
Ca sa blan ca, Mar ro cos, da Re u nião Bi a nu al do Co mi -
tê de Re cur sos Hí dri cos, pa tro ci na do pelo Gru po
Suez, sem qual quer ônus para o Erá rio. E aqui faço
um pa rên te se, Sr. Pre si den te, para que fi que re gis tra -
do nos Ana is da Casa que nem as pas sa gens, nem
diá ri as, nem des pe sas de qual quer na tu re za fo ram le-
va das a efe i to pelo pa tro cí nio quer do Se na do, quer
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do Go ver no Fe de ral ou do Go ver no es ta du al, ou seja,
não hou ve um cen ta vo de dis pên dio dos co fres pú bli -
cos para essa vi a gem. Ao mes mo tem po, co mi ti va de
que não fiz par te fez vi a gem si mi lar ao Mar ro cos e foi
con tem pla da por be lís si ma iro nia da Impren sa. Por
isso, Sr. Pre si den te, faço esse re gis tro aqui da tri bu na
e já o fiz por es cri to a V.Exª, con for me cons ta na Pre-
si dên cia do Se na do. Pois bem, uma vez que não pude
ir ao Ita ma raty, fiz-me re pre sen tar pela mi nha Asses-
so ria Téc ni ca no Pa i nel so bre Águas Trans fron te i ri ças
e fiz esse me re ci do re gis tro para es pan car qua is quer
dú vi das.

Por opor tu no, devo co lo car em re le vo que o ob-
je ti vo des se Co mi tê de Re cur sos Hí dri cos, o Co mi tê
Mun di al, é o de ana li sar, dis cu tir, es tu dar e su ge rir so-
lu ções para as gran des ques tões que en vol vem os re-
cur sos hí dri cos de nos sa épo ca. Com pos to de 20
mem bros de na ci o na li da des di ver sas, são eles es co -
lhi dos ”por suas com pe tên ci as pro fis si o na is“, e ”o in-
gres so de qual quer novo mem bro tem de ser apo i a do
pela ma i o ria do Co mi tê e por Suez“. Vale di zer, Sr.
Pre si den te, que esse Co mi tê não tem a re pre sen ta ti -
vi da de do País. Por exem plo, eu dele sou par te in te -
gran te não por que o Go ver no bra si le i ro ou qual quer
ór gão me te nha in di ca do para dele par ti ci par, mas,
sim, em fun ção des sa es co lha en ten di das por eles
como com pe tên ci as pro fis si o na is li ga das à área. O
mes mo ocor re com os de ma is 19 mem bros, que são
de vá ri os pa í ses: tam bém eles não es tão re pre sen -
tan do seus pa í ses; são pro ce den tes de les, mas ali es-
tão em fun ção de seu mé ri to pes so al.

Como in te gran te do Co mi tê, es ti ve pre sen te a
to das as ses sões que ali se re a li za ram, de 14 a 17 de
mar ço, ten do par ti ci pa do es pe ci fi ca men te do Pa i nel
so bre Admi nis tra ção de Re cur sos Hí dri cos em Re-
giões Trans fron te i ri ças, onde apre sen tei o tra ba lho 
nos idi o mas por tu guês e in glês  in ti tu la do Ter mos de
Re fe rên cia para o Di ag nós ti co da Si tu a ção Atu al dos
Re cur sos Hí dri cos nos Pa í ses Ama zô ni cos, vi san do
ao Ge ren ci a men to dos Re cur sos Hí dri cos na Ba cia
Ama zô ni ca.

Pre sen tes ao Pa i nel es ti ve ram to dos os gran des 
es pe ci a lis tas que for mam o Co mi tê, ca ben do des ta -
car o Dr. Alfred Duda, hi dró lo go, bió lo go e sê ni or do
Glo bal Envi ron ment Fa ci lity, o co nhe ci do GEF, que
de ve rá vi si tar o Ama zo nas no pró xi mo mês de agos to. 
Veja, Sr. Pre si den te, como uma re u nião des sa na tu re -
za pode tra zer fru tos ao meu Esta do: o Dr. Alfred
Duda faz par te do GEF, li ga do ao Ban co Mun di al, ór-
gão que con se gue fi nan ci ar aque les Esta dos com
pro ble mas so bre tu do de re cur sos hí dri cos, po lu i ção,
es go tos, até mes mo de do en ças tais como a ma lá ria,
etc; con se gui que o Dr. Alfred Duda vá a Ma na us no

mês de agos to, onde ve ri fi ca rá o pro ble ma de cer tos
iga ra pés. Por tan to, te re mos um ali a do no Ban co Mun-
di al por in ter mé dio do GEF, para dar as sis tên cia ma i -
or à Ca pi tal do meu Esta do, Ma na us.

Ain da por opor tu no, sa li en to que essa foi a se-
gun da re u nião do Co mi tê da qual to mei par te, uma
vez que, na pri me i ra, em Pa ris, em ou tu bro do ano
pas sa do, tam bém sem ne nhum dis pên dio para o Erá-
rio, ofe re ci o tra ba lho de mi nha au to ria Les Oppor tu ni -
tées de Dé ve lopp ment pour le Group Suez Lyon na i se
des Eaux dans la Ré gi on de L’Amazonie.

Essas ações que ve nho de sen vol ven do jun to a
esse Co mi tê Asses sor dão se qüên cia à Mis são Téc-
ni ca que em pre en di, em ou tu bro do ano pas sa do, pe-
ran te à Orga ni za ção Me te o ro ló gi ca Mun di al – OMM,
com sede em Ge ne bra, a con vi te do seu ilus tre Se cre tá -
rio-Ge ral, Pro fes sor G. O. P. Oba si, ten do como com po -
nen tes o Pro fes sor Arnal do Set ti, da mi nha Asses so ria;
o Dou tor Au gus to Atha í de, Di re tor-Ge ral do Inmet; o
Pro fes sor Mar cos Fre i tas, Di re tor da Agên cia Na ci o nal
de Águas; o Pro fes sor Hél vio Gu er ra, Su pe rin ten den te
da SIH/Ane el; a Dou to ra Pi e ri na D’Amico, Co or de na do -
ra da OMM no Bra sil; e Di plo ma ta de sig na do pelo
Emba i xa dor Cel so Amo rim, che fe da De le ga ção do
Bra sil em Ge ne bra àque la épo ca.

Me re ce re gis tro que essa Mis são Téc ni ca re sul -
tou numa pro po si ção de se rem res ta be le ci das as
ações de hi dro lo gia, cli ma to lo gia e ge ren ci a men to de
re cur sos hí dri cos den tro do Tra ta do de Co o pe ra ção
Ama zô ni ca – TCA, ini ci a das em 1975, com o apo io da
OMM, pelo Pro je to de Hi dro lo gia e Cli ma to lo gia da
Ama zô nia e pelo Se mi ná rio de Hi dro lo gia e Cli ma to -
lo gia re a li za do na mi nha ci da de de Ma na us, no ano
de 1984, quan do foi pro pos ta e for ma ta da uma Agen-
da Ama zô ni ca.

Por fim, Sr. Pre si den te, tal é a im por tân cia des-
tas mi nhas in for ma ções – afas ta da a idéia de fal sa
mo dés tia –, con se gui das à cus ta de mu i tas di fi cul da -
des, su pe ra das pelo de no do da mi nha Asses so ria
Téc ni ca, que de ci di pu bli car o que de no mi nei Dos siê
da Mis são Téc ni ca à Orga ni za ção Me te o ro ló gi ca
Mun di al – OMM.

Lou ve-se, para tan to – e faço este re gis tro, Sr.
Pre si den te, por que é o mais jus to pos sí vel –, o ines ti -
má vel e de ci di do apo io do ilus tre Pri me i ro Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son, o qual, em bre ve, co lo ca rá a
obra à dis po si ção dos Mem bros des ta Casa.

Era a ma ni fes ta ção que pre ci sa va tra zer ao Ple-
ná rio, Sr. Pre si den te.

O  SR.  PRESIDENTE  (Edi son Lo bão)   – Os
Srs. Se na do res Ade mir Andra de, Lú cio Alcân ta ra,
Mo za ril do Ca val can ti e Ma u ro Mi ran da en vi a ram dis-
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cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr. Pre-

si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, es tou apre sen tan do
nes te ple ná rio um re que ri men to de pe sar pela per da
de um dos fi lhos mais que ri dos do meu Esta do: o mú-
si co, his to ri a dor, me mo ri a lis ta, fol clo ris ta, po e ta, pro-
fes sor e es cri tor Wil son Fon se ca, o ma es tro Iso ca: 89
anos de de di ca ção à arte, ins pi ran do e for man do ge-
ra ções de no vos ar tis tas.

Ca sa do com Ro sil da Ma lhe i ros da Fon se ca e
pai de seis fi lhos, qua se to dos de di ca dos à mú si ca, Ma-
es tro Iso ca mor reu em Be lém, no úl ti mo dia 24 de mar-
ço, mas foi se pul ta do em San ta rém, a sua ”Ter ra Qu e ri -
da“, o mu ni cí pio que ele não can sa va de ho me na ge ar
na for ma que do mi na va ma gis tral men te, a mú si ca. E foi
com mú si ca e lá gri mas que San ta rém se pul tou seu po-
e ta ma i or, que era mem bro da Aca de mia Pa ra en se de
Le tras e da Aca de mia Pa ra en se de Mú si ca.

O ma es tro Pa ra en se de i xou um acer vo de mil e
qui nhen tas mú si cas iné di tas. A obra mu si cal do ma-
es tro soma vin te vo lu mes, e des tes ape nas qua tro fo-
ram pu bli ca dos. Suas com po si ções vão do po pu lar ao
eru di to, in clu in do val sas, to a das, mo di nhas, bo le ros,
cho ros, fo xes, tan gos, mar chi nhas, sam bas, fre vos,
ma xi xes, lun dus e mú si cas para o sa i ré, a ma i or ma ni -
fes ta ção fol cló ri ca de San ta rém. Na mú si ca eru di ta
suas obras mais fa mo sas são a aber tu ra sin fô ni ca
”Cen te ná rio de San ta rém“, fe i ta em 1948, e a ”Can ta -
ta Na za re na“.

Nas ci do em 17 de no vem bro de 1912, fi lho do
ma es tro José Agos ti nho da Fon se ca, Iso ca ina u gu rou 
sua pro du ção mu si cal em 1931, com a val sa ”Be a tri -
ce“. Ao lado de ou tra per so na li da de da mú si ca no
Pará, o ma es tro Wal de mar Hen ri que, com pôs, en tre
ou tras jói as do can ci o ne i ro po pu lar pa ra en se, a ines-
que cí vel ”Um po e ma de amor“, que ga nhou fama na
voz do tam bém san ta re no Odil son Ma tos. ”Um po e ma 
de amor“ hoje faz par te do re per tó rio de todo se res te i -
ro pa ra en se que se pre za e é mú si ca obri ga tó ria nas
fes tas re a li za das em San ta rém.

Como ad mi ra dor do ma es tro Iso ca, eu me so li -
da ri zo com os san ta re nos, com a Aca de mia Pa ra en se 
de Mú si ca, com a Aca de mia Pa ra en se de Le tras e
com to das as pes so as que re co nhe cem no ma es tro
um dos pi la res da cul tu ra pa ra en se, por essa per da ir-
re pa rá vel.

De se jo, ain da, Sr. Pre si den te, tra tar de um ou tro
as sun to que in te res sa a um gran de nú me ro de bra si -
le i ros. Qu e ro tra tar com bre vi da de so bre a ca der ne ta

de pou pan ça, essa ins ti tu i ção tra di ci o nal e mu i to uti li -
za da pelo pe que no pou pa dor bra si le i ro.

A ca der ne ta de pou pan ça, como sa be mos, é um
pro du to fi nan ce i ro que ren de mu i to pou co a seus apli-
ca do res. Tão pou co que, vez por ou tra, fala-se em
me ca nis mos que pos sam lhe ga ran tir me lhor re mu -
ne ra ção, tor nan do-a mais atra ti va. Na com pa ra ção
com ou tros in ves ti men tos do mer ca do fi nan ce i ro, a
pou pan ça sem pre está em úl ti mo lu gar em ter mos de
ren ta bi li da de, sen do a apli ca ção que ren de me nos
en tre as de ren da fixa, que nor mal men te são as apli-
ca ções que abrem mão do ga nho em fa vor da se gu -
ran ça.

As gran des atra ções da ca der ne ta de pou pan ça 
têm sido sua sim pli ci da de e sua se gu ran ça. Se gu ran -
ça, para o pe que no pou pa dor, pois até o li mi te de 20
mil re a is o Te sou ro ga ran te a apli ca ção em caso de
ina dim plên cia ou de fa lên cia do agen te fi nan ce i ro res-
pon sá vel pela ca der ne ta. Nes se item, se gu ran ça, ain-
da não te mos no tí cia de que o Go ver no pre ten da fa-
zer mo di fi ca ções em nome de al gu ma so lu ção mais
en ge nho sa. Mas a sim pli ci da de da ca der ne ta cor re
ris co, caso vin gue a pro pos ta de mu dan ça di vul ga da
pelo Mi nis té rio da Fa zen da. E com o fim da sim pli ci da -
de, apro ve i ta-se – pas mem! – para tor nar a ca der ne ta 
ain da me nos ren tá vel do que já é.

A mu dan ça tem um mo ti vo mu i to no bre, de alta
re le vân cia so ci al, é cla ro! Quer-se re ti rar re cur sos do
pou pa dor da ca der ne ta e trans fe ri-los para os mu tuá -
ri os de fi nan ci a men to da casa pró pria, de modo a ten-
tar fa zer des lan char o novo mo de lo ha bi ta ci o nal im-
plan ta do no País, o Sis te ma Fi nan ce i ro Imo bi liá rio
(SFI), que até ago ra não se vi a bi li zou, em ra zão das
al tas ta xas de juro exis ten tes no País. Isso se ria fe i to
me di an te a co bran ça de im pos to de ren da so bre os
ren di men tos da ca der ne ta de pou pan ça, que hoje são
isen tos de ta xa ção. Se gun do a pro pos ta, o di nhe i ro
ar re ca da do com os 20% de im pos to de ren da co bra -
do dos ren di men tos da ca der ne ta se ri am ca na li za dos 
para o mu tuá rio da casa pró pria, não se sabe di re i to
como. Fa lou-se em subs ti tu ir a TR pelo IPCA na cor-
re ção dos con tra tos imo bi liá ri os, mas uma fon te ofi ci -
al apres sou-se em ne gar a in ten ção, di zen do o ób vio,
que o IPCA tem sido ma i or que a TR e que, por tan to,
não fa ria sen ti do a subs ti tu i ção.

Enfim, é tudo ain da mu i to obs cu ro, mu i to mal ex-
pli ca do. Mas nes se Go ver no, em mu i tas das ve zes as
mu dan ças acon te cem as sim; lan ça-se um ba lão de
en sa io e a de pen der da re a ção da so ci e da de, vem a
pro pos ta con cre ta, pron ta e aca ba da. Estão brin can -
do com uma co i sa sé ria, com a ver da de i ra ins ti tu i ção
na ci o nal que é a ca der ne ta de pou pan ça, uti li za da, há
dé ca das, pe los pe que nos pou pa do res bra si le i ros e
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tam bém por mé di os pou pa do res, por ser esta a mais
tra di ci o nal das apli ca ções fi nan ce i ras. Há quem diga
que a ver da de i ra mo ti va ção do Go ver no é trans for mar 
a ca der ne ta numa apli ca ção fi nan ce i ra qual quer, com
a mes ma re gra das ou tras, para, as sim, der ru bar a
obri ga to ri e da de que hoje os ban cos têm de apli car
par te dos re cur sos da ca der ne ta em fi nan ci a men tos
ha bi ta ci o na is. E isso guar da cer ta ló gi ca, pois o Go-
ver no, na épo ca que ins ti tu iu o Proer, tra tou de cri ar
me ca nis mos que re sul ta ram no abran da men to des sa
obri ga to ri e da de, quan do pos si bi li tou aos ban cos ne-
go ci ar com os Fun dos de Com pen sa ção de Va ri a ção
Sa la ri al, os cha ma dos FCVS. Re sul tou des se me ca -
nis mo, a re du ção ano a ano, dos in ves ti men tos em
ha bi ta ção, so bre tu do àque les vol ta dos para a mo ra -
dia po pu lar. Mas esse é um as sun to mais com ple xo e
guar da rei ou tro mo men to para tra tá-lo.

Ao de fen der a co bran ça de im pos to de ren da
so bre os ren di men tos da ca der ne ta de pou pan ça,
mes mo pro me ten do au men tar o juro que os apli ca do -
res ga nham como for ma de com pen sar par te da tri bu -
ta ção, o Go ver no não pa re ce con si de rar que a que da
da ren ta bi li da de vá afu gen tar o apli ca dor. Assim, uma
me di da com a su pos ta in ten ção de au men tar os re-
cur sos para o fi nan ci a men to da casa pró pria pode ter
efe i to con trá rio, di mi nu in do es ses re cur sos. O Go ver -
no pa re ce con fi ar que o pe que no pou pa dor, sem ou-
tras op ções de apli ca ção, ou por ig no rân cia, ace i ta rá
pas si va men te essa mor di da do Leão nos seus já par-
cos re cur sos. É re pug nan te que se re ser ve esse tipo
de tra ta men to aos pe que nos pou pa do res bra si le i ros!

Assim, sin to-me na obri ga ção de aler tar a po pu -
la ção bra si le i ra para esta ten ta ti va do Go ver no de as-
sal tar os re cur sos dos pe que nos pou pa do res e des-
mo ra li zar a ca der ne ta de pou pan ça como in ves ti men -
to se gu ro para mi lhões de ci da dãos; para ci da dãos
que, dada sua mo dés tia, não acom pa nham di a ri a -
men te, como as au to ri da des eco nô mi cas o fa zem, os
ín di ces das bol sas e dos mer ca dos fi nan ce i ros!

Che ga de tra tar com des dém o pe que no e os
mais hu mil des no Bra sil! Che ga de for jar so lu ções cri a -
ti vas que se di re ci o nam sem pre a um en de re ço cer to:
os in te res ses dos gran des!

Era o que ti nha a di zer.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em mar ço
pró xi mo pas sa do fui con vi da do a par ti ci par do Se mi -
ná rio Te mas Estra té gi cos da Água da Amé ri ca La ti na
e no Ca ri be: Agen da para a Ação.

Esse Encon tro fa zia par te da Re u nião Anu al das
Assem bléi as de Go ver na do res do Ban co Inte ra me ri -

ca no de De sen vol vi men to e da Cor po ra ção Inte ra me -
ri ca na de Inves ti men tos, que acon te ceu na ci da de de
For ta le za, ca pi tal de meu Esta do, o Ce a rá.

No re fe ri do Encon tro, apre sen tei um do cu men to 
para a dis cus são, pon tu an do al guns dos te mas mais
de ba ti dos na atu a li da de, a res pe i to das es tra té gi as
en vol ven do re cur sos hí dri cos na Amé ri ca La ti na e no
Ca ri be, que so li ci to seja trans cri to nos Ana is do Se na -
do Fe de ral.

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

ÁGUA, AMÉRICA LATINA E CARIBE*

Lú cio Alcân ta ra**

1. Qu a is são os pro ble mas?
No mun do in te i ro, em ma i or ou me nor grau, ob-

ser va-se uma es cas sez de água de boa qua li da de,
para abas te ci men to hu ma no ou in dus tri al. Essa es-
cas sez vem acom pa nha da de uma de te ri o ra ção do
meio am bi en te, com con se qüên ci as para a sa ú de hu-
ma na e a bi o di ver si da de. 

Ape sar de nor mal men te se con si de rar a água
como um re cur so abun dan te e gra tu i to, a água deve
ser vis ta como um re cur so es cas so, pois me nos de
três por cen to da água doce exis ten te no mun do está
dis po ní vel: o res to se en con tra nas ge le i ras, nos pó los 
e no sub so lo. Os la gos e rios cor res pon dem a ape nas
0,014% (qua tor ze mi lé si mos por cen to) de toda a
água.

Em ter mos de abas te ci men to hu ma no, con si de -
ra-se que há es cas sez quan do a dis po ni bi li da de é in-
fe ri or a 1,700 m³ por pes soa. A mé dia anu al glo bal de
dis po ni bi li da de do re cur so é de apro xi ma da men te
7,400 m³ por pes soa, mas há, atu al men te, 22 pa í ses
cuja mé dia de dis po ni bi li da de é in fe ri or a 1,000 m³ por
pes soa e 18 pa í ses com mé dia in fe ri or a 2,000 m³, por
pes soa. Em 1950, os pa í ses que en fren ta vam es cas -
sez crô ni ca eram ape nas 9; para o ano 2025, se fo rem 
man ti dos os pa drões atu a is de pro du ção e con su mo,
uma em cada três pes so as vi ve rá em um dos 52 pa í -
ses que en fren ta rão esta es cas sez. (Con se jo Mun di al 
del Agua, 1996.)

* Do cu men to-Base para dis cus são no se mi ná rio TEMAS
ESTRATÉGICOS DA ÁGUA NA AMÉRICA LATINA E NO
CARIBE: AGENDA PARA A AÇÃO. Re u nião Anu al das Assem-
bléi as de Go ver na do res do Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to e da Cor po ra ção Inte ra me ri ca na de Inves ti men tos. Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to. For ta le za(CE) 7 de mar ço
de 2002.
** Ele i to Sena dor da Re pú bli ca (1995-2003). Pre si den te da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral  (2001-2003).
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Mu i tas re giões do mun do já atin gi ram o li mi te de
apro ve i ta men to da água, o que tem le va do a uma su-
pe rex plo ra ção dos re cur sos hi dráu li cos su per fi ci a is e
sub ter râ ne os, cri an do um for te im pac to no meio am-
bi en te. Além dis so, a con ta mi na ção ca u sa da pe los
eflu en tes do més ti cos e in dus tri a is, pelo des ma ta -
men to e pe las prá ti cas de uso do solo es tão re du zin -
do sig ni fi ca ti va men te a dis po ni bi li da de de água uti li -
zá vel.

Atu al men te, um quar to da po pu la ção do mun do, 
ou seja, 1,5 bi lhões de pes so as, ori un das so bre tu do
dos pa í ses em de sen vol vi men to, já en fren ta uma for-
te es cas sez de água lim pa. O re sul ta do é que mais de
dez mi lhões de pes so as mor rem a cada ano em con-
se qüên cia de en fer mi da des trans mi ti das pela água.

É mu i to pro vá vel que, nes te sé cu lo que se ini cia, 
a água ve nha a se tor nar um re cur so na tu ral crí ti co
em mu i tas par tes do mun do, as sim como o pe tró leo e
a ener gia o fo ram na dé ca da de 70.

Por tan to, o ma ne jo efi ci en te des te re cur so é
fun da men tal no con tex to de uma es tra té gia de de-
sen vol vi men to sus ten tá vel, en ten di do este como
uma ges tão in te gra da vol ta da para o equi lí brio en tre
cres ci men to eco nô mi co, equi da de e sus ten ta bi li da de 
am bi en tal.

2. Os pro ble mas no Bra sil 
No Bra sil, den tre os prin ci pa is pro ble mas de re-

cur sos hí dri cos, dois se des ta cam por seu enor me im-
pac to so ci al e pela pres são que exer cem so bre o Go-
ver no no de sen vol vi men to de vul to sos pro gra mas de
in ves ti men to:

As Se cas no Nor des te – Dos mi lha res de açu-
des cons tru í dos no Nor des te ao lon go de um sé cu lo,
ape nas al gu mas de ze nas têm ca pa ci da de de re gu la -
ri za ção plu ri a nu al e são do ta dos de obras com ple -
men ta res de adu ção que per mi tem le var água para
abas te ci men to de ci da des e in dús tri as, bem como
para ir ri ga ção. A sus ten ta bi li da de da ocu pa ção do
semi-ári do de pen de de que es sas es tru tu ras hí dri cas
se jam cor re ta men te ope ra das e man ti das, e de que
ou tras do mes mo tipo se jam cons tru í das.

A Po lu i ção dos Cur sos d’água – Os rios pró xi -
mos aos gran des cen tros ur ba nos no Bra sil são po lu í -
dos por que as ex ter na li da des de ri va das do não tra ta -
men to dos es go tos ur ba nos e in dus tri a is não têm sido
in ter na li za das pe los agen tes po lu i do res. Tra ta-se de
uma si tu a ção de alta en tro pia, em que cada usuá rio
tem gran des des pe sas com o tra ta men to da água po-
lu í da por usuá ri os de mon tan te, e di mi nu tas des pe -
sas com o des pe jo, o que irá ca u sar cus tos aos usuá-
ri os de ju san te. Para que se te nha uma idéia da gra vi -

da de da si tu a ção, mais de 90% do es go to ur ba no do
Bra sil é hoje lan ça do sem qual quer tra ta men to nos
cur sos d’água. As com pa nhi as de sa ne a men to, em
ge ral es ta du a is, so frem ma i o res pres sões de seus cli-
en tes para pro ver água e para afas tar os es go tos das
ime di a ções dos do mi cí li os. São be ne fí ci os – água e
co le ta de es go tos – apro pri a dos in di vi du al men te. Por
ou tro lado, as com pa nhi as não re ce bem pres sões
sig ni fi ca ti vas para tra ta men to dos es go tos, uma vez
que os im pac tos ne ga ti vos são apro pri a dos co le ti va -
men te.

O re sul ta do é uma es cas sez que gera cres cen -
tes con fli tos en tre usuá ri os: os que pre ci sam da água
para abas te ci men to hu ma no ou ani mal, ge ra ção de
ener gia, ir ri ga ção, na ve ga ção etc..

3. Ca u sas
De uma ma ne i ra ge ral, a po lu i ção e o des per dí -

cio dos re cur sos hí dri cos são o re sul ta do de:

· Um mar co le gal frag men ta do e, em al guns ca-
sos, an ti qua do; 

· Uti li za ção do re cur so sem apli car um con ce i to
de ecos sis te ma, que pro mo ve a so li da ri e da de
en tre usuá ri os e leve em con ta os ecos sis te -
mas como usuá ri os da água;

· Vi são não in te gra da do ma ne jo do re cur so ao
ní vel se to ri al e de ba cia;

· Fal ta de co nhe ci men to su fi ci en te so bre a si tu -
a ção real da água na re gião;

· Fal ta de par ti ci pa ção das po pu la ções lo ca is
afe ta das di re ta men te. 

No Bra sil, os pro ble mas de abas te ci men to de
água nas áre as me tro po li ta nas de cor rem, fun da -
men tal men te, de duas cir cuns tân ci as prin ci pa is: (1)
nas ba ci as hi dro grá fi cas de gran de con cen tra ção ur-
ba na/in dus tri al, a es cas sez de cor re da po lu i ção, na
me di da em que 90% do vo lu me de es go tos do més ti -
cos, 70% dos eflu en tes in dus tri a is são lan ça dos
sem tra ta men to em nos sos rios e 99% dos qua se 90
mi lhões de to ne la das/ano de re sí du os ur ba nos são
dis pos tos no solo na for ma de ater ros e li xões; (2)
no do mí nio do semi-ári do, a de gra da ção da qua li da -
de é agra va da pelo cli ma, o qual gera in su fi ciên cia
pe rió di ca das dis po ni bi li da des em face das de man -
das.

4. Prin cí pi os fun da men ta is nor te a do res de uma
po lí ti ca equi li bra da

O ob je ti vo deve ser o de re a li zar uma ges tão
sus ten tá vel dos re cur sos, que, por um lado, me lho re a
qua li da de de vida de mu i tas pes so as mar gi na li za das
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pelo mo de lo eco nô mi co-pro du ti vo glo bal e, por ou tro,
me lho re a qua li da de do meio am bi en te de te ri o ra do
pela con ta mi na ção.

A par tir de re fle xões mo ti va das por inú me ros
con gres sos, en con tros e se mi ná ri os ati nen tes à
ques tão, bem como con si de ran do os pos tu la dos
ema na dos da con fe rên cia da água de Du blin (jan./92)
e, ain da, as con clu sões da Con fe rên cia das Na ções
Uni das para o Meio Ambi en te e De sen vol vi men to
(CNUMAD/92), fi ca ram evi den ci a dos al guns prin cí pi -
os fun da men ta is1 que de vem nor te ar qual quer pro-
ces so de ge ren ci a men to de re cur sos hí dri cos. Ve ja -
mos al guns:

· O aces so aos re cur sos hí dri cos deve ser um
di re i to de to dos; 

· A água deve ser con si de ra da um bem eco nô -
mi co; 

· A ba cia hi dro grá fi ca deve ser ado ta da como
uni da de de pla ne ja men to; 

· A dis po ni bi li da de da água deve ser dis tri bu í da
se gun do cri té ri os so ci a is, eco nô mi cos e am bi -
en ta is; 

· Deve ha ver a pre sen ça de um ór gão cen tral e
nor ma ti vo de um Sis te ma de Pla ne ja men to e
Con tro le; 

· A co o pe ra ção in ter na ci o nal deve vi sar ao in-
ter câm bio ci en tí fi co e tec no ló gi co; 

· Qu an do os rios atra ves sam ou ser vem de
fron te i ras en tre pa í ses, a co o pe ra ção in ter na -
ci o nal é in dis pen sá vel; 

· Os usuá ri os de vem par ti ci par da ad mi nis tra -
ção da água;

· A ava li a ção sis te má ti ca dos re cur sos hí dri cos
de um país é uma res pon sa bi li da de na ci o nal; 

· Re cur sos fi nan ce i ros de vem ser as se gu ra dos
para isso;

· Deve ha ver o es ta be le ci men to de sis te mas
efi ca zes de avi sos ob je ti van do mi ti gar si tu a -
ções hi dro ló gi cas crí ti cas; 

· Deve ha ver um au men to sis te má ti co da ca pa -
ci ta ção de re cur sos hu ma nos ob je ti van do a
ges tão da água.

À luz des ses prin cí pi os e ins tru men tos, en ten -
de-se que, como re gra ge ral, qual quer mo de lo de ges-
tão que se que i ra im ple men tar de ve rá es tar em ba sa do 
nos se guin tes as pec tos: uma po lí ti ca, uma or ga ni za -
ção sis tê mi ca e os ins tru men tos para sua exe cu ção.

1 Prin cí pi os enu me ra dos no site do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci -
a men to de Re cur sos Hí dri cos, na Inter net.

5. Ações

5.1 Po lí ti ca de Ges tão ba se a da em Ba ci as
Já há um con sen so glo bal de que a po lí ti ca de

re cur sos hí dri cos pre ci sa ba se ar-se na ges tão das
ba ci as hi dro grá fi cas. É pre ci so pla ne jar e ge ren ci ar
todo o uso da água e do solo a par tir de uma pers pec -
ti va da ba cia hi dro grá fi ca, le van do em con ta o va lor in-
trín se co, cul tu ral, eco ló gi co e eco nô mi co dos bens e
ser vi ços ge ra dos pelo ecos sis te ma. 

Tal abor da gem im pli ca o aper fe i ço a men to de
cri té ri os de fi xa ção de pre ços e a im ple men ta ção de
con ce i tos fun da men ta is como o do po lu i dor-pa ga dor.
O prin cí pio do po lu i dor-pa ga dor tem fun ci o na do bem
em ou tros pa í ses como a Ale ma nha, Espa nha, Fran-
ça, Esta dos Uni dos e Aus trá lia, en tre ou tros. A co-
bran ça pelo uso de re cur sos hí dri cos, pac tu a da en tre
os pró pri os usuá ri os e de ma is se to res re pre sen ta dos
nos co mi tês de ba ci as, ser vi rá para in du zir cada
usuá rio-po lu i dor a di mi nu ir, por ini ci a ti va pró pria, a
sua car ga po lu i do ra. Po de rá ser vir, tam bém, para a
ado ção de me ca nis mos fi nan ce i ros que per mi tam o
au men to da par ti ci pa ção pri va da no fi nan ci a men to
das es ta ções de tra ta men to de es go tos.

5.2 Orde na men to ins ti tu ci o nal
O or de na men to ins ti tu ci o nal deve per mi tir a

ges tão dos re cur sos hí dri cos, le van do em con si de ra -
ção os do mí ni os e usos da água bem como as di ver -
sas or ga ni za ções go ver na men ta is e não go ver na -
men ta is en vol vi das com a ques tão hí dri ca. É im por -
tan te que o Esta do crie con di ções para que os usuá ri -
os pos sam par ti ci par nas de ci sões so bre o uso do re-
cur so, mi ti gan do as sim a pos si bi li da de de con fli tos. É
im por tan te tam bém que o Esta do es ti mu le o in ter -
câm bio de in for ma ções e tec no lo gi as, com vis tas ao
aper fe i ço a men to de todo o pro ces so. 

No Bra sil, a Lei de Re cur sos Hí dri cos já pre vê
todo esse or de na men to ins ti tu ci o nal, com a cri a ção
de co mi tês de ba ci as e a agên cia re gu la do ra. 

5.3 Instru men tos para Exe cu ção da Po lí ti ca
Para man ter atu a li za do um in ven tá rio de re cur sos

hí dri cos e dis po ni bi li zá-lo am pla men te, é pre ci so iden-
ti fi car fon tes de in for ma ção so bre re cur sos hí dri cos
para cri a ção e uti li za ção des sa in for ma ção am bi en tal
de for ma sis te ma ti za da e útil, ava li ar o que já exis te,
sob o pon to de vis ta da ofer ta (ca u da is, pre ci pi ta ção,
águas sub ter râ ne as, qua li da de) e da de man da (abas-
te ci men to, sa ne a men to, pes ca) e co le tar da dos hi dro -
me te re o ló gi cos e hi dro ge o ló gi cos para pro du zir ba-
lan ço hí dri co. 
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Expli ci ta ção dos con ce i tos re la ci o na dos com po-
lu i ção. Em par ti cu lar, é pre ci so fa zer dis tin ção en tre: 

· Po lu i ção lo cal crô ni ca, atri bu í vel a ca u sas va-
ri a das, tais como li xões não con tro la dos, re sí -
du os de mi ne ra ção e re je i tos in dus tri a is;

· Po lu i ção lo cal aci den tal, de cor ren te de va za -
men tos e dis se mi na ção de ma te ri a is quí mi cos 
após um in cên dio;

· Po lu i ção crô ni ca di fu sa, re sul tan te so bre tu do
do uso de fer ti li zan tes e pes ti ci das pela agri-
cul tu ra. 

Cri a ção e dis se mi na ção de in di ca do res de
toda na tu re za. É pre ci so ha ver in di ca do res do ”sta-
tus“ da água de su per fí cie (que in clui uma ava li a ção
eco ló gi ca2 e quí mi ca) e da água sub ter râ ne a3.

5.4 Co o pe ra ção in ter na ci o nal 
A ma i or par te da po pu la ção mun di al vive em ba-

ci as com par ti lha das, o que im pli ca uma ma i or con cor -
rên cia en tre usuá ri os.

Já exis tem mu i tas ini ci a ti vas des ti na das a pro-
mo ver a ges tão in te gra da das ba ci as. 

Na Eu ro pa, por exem plo, exis te a ”Wa ter Fra me -
work Di rec ti ve“ (WFD), que en trou em vi gor em 22 de
de zem bro de 2000. Seu ob je ti vo é o de subs ti tu ir a le-
gis la ção dis per sa cri a da pe los di ver sos pa í ses eu ro -
pe us ao lon go dos úl ti mos 25 anos e in tro du zir um
novo mo de lo de ge ren ci a men to de águas, ba se a do
no ge ren ci a men to in te gra do das ba ci as hi dro grá fi cas
da Eu ro pa. Espe ra-se con ter a de te ri o ra ção das
águas e al can çar o de no mi na do ”sta tus bom“ para to-
dos os cur sos d’água. A le gis la ção al me ja in tro du zir
uma uti li za ção mais ra ci o nal dos re cur sos, re du zir os
cus tos de tra ta men to de água e au men tar a uti li za ção
das águas para fins de la zer.

Tra ta-se de um ”mar co re gu la tó rio“ cujo ob je ti vo
é o de pro mo ver uma abor da gem co mum ao se tor,
pro pon do prin cí pi os, de fi ni ções e me di das bá si cas
que cri a rão con di ções pro pí ci as para a pro te ção e o
uso efi ci en te dos re cur sos hí dri cos ao ní vel lo cal. Os
me ca nis mos e as me di das es pe cí fi cas ne ces sá ri as à
im ple men ta ção se rão de fi ni dos pe las au to ri da des
com pe ten tes na ci o na is, re gi o na is, lo ca is ou do equi-
va len te ao co mi tê de ba cia. 

2 A Ava li a ção eco ló gi ca mede a qua li da de da es tru tu ra e do fun ci -
o na men to dos ecos sis te mas aquá ti cos. Essa ava li a ção é re a li za da 
com base numa com bi na ção de ele men tos bi o ló gi cos como, por
exem plo, a di ver si da de de or ga nis mos pre sen tes, ele men tos hi dro -
mor fo ló gi cos, e ele men tos fí si co-quí mi cos, tais como tem pe ra tu ra
e oxi ge na ção. A ava li a ção quí mi ca é uma me di da de po lu i ção.
3 a água sub ter râ nea é ava li a da em ter mos de seu “sta tus” quí-
mi co e de seu “sta tus” quan ti ta ti vo.

Exis te, tam bém, uma pro pos ta da União Mun di -
al para a Na tu re za (UICN), da ta da de mar ço de 2000,
in ti tu la da Vi são de Água e Na tu re za, que con tém um
pla no de exe cu ção em âm bi to glo bal e ati vi da des
pon tu a is em re giões ge o grá fi cas es pe cí fi cas. Tam-
bém nes te caso, a pro pos ta ba se ia-se no ma ne jo dos
ecos sis te mas nas ba ci as hi dro grá fi cas, na par ti ci pa -
ção dos usuá ri os na to ma da de de ci sões, na har mo -
ni za ção de in te res ses múl ti plos, no de sen vol vi men to
de fer ra men tas eco nô mi cas e fi nan ce i ras que pro mo -
vam o bom ma ne jo dos re cur sos hí dri cos, no com par -
ti lha men to dos co nhe ci men tos e das tec no lo gi as, e
num pro gra ma edu ca ti vo que au men te a cons ciên cia
da po pu la ção quan to ao va lor da água.

O pro ce di men to ado ta do pre vê oito eta pas:

· De se nho do pro je to, que in cor po ra uma ava li -
a ção das ame a ças e opor tu ni da des da ba cia
ou mi cro ba cia;

· Ava li a ção de ta lha da da ba cia, usan do um
con jun to de in di ca do res am bi en ta is, so ci a is e
eco nô mi cos;

· Cri a ção de foro para par ti ci pa ção efe ti va dos
prin ci pa is agen tes e usuá ri os;

· Ela bo ra ção de pla no par ti ci pa ti vo onde são
es ta be le ci das as me tas, os ob je ti vos e as
ações a se rem to ma das na ba cia;

· Ado ção de in ter ven ções rá pi das e di re tas
para re sol ver pro ble mas crí ti cos e ge rar con fi -
an ça;

· Imple men ta ção, ba se a da numa par ce ria en tre 
se tor pri va do e pú bli co;

· Acom pa nha men to e ve ri fi ca ção de cum pri -
men to das ações pre vis tas;

· Ajus tes ao pro je to com base na evo lu ção do
pro je to. 

No con ti nen te ame ri ca no, há o Plan Cen tro a -
me ri ca no para el Ma ne jo del Agua (PACADIRH) e as
ati vi da des do Glo bal Wa ter Part ners hip. Há que se
re co nhe cer, con tu do, que, nos pa í ses em de sen vol -
vi men to, o re gi me ju rí di co que re gu la o uso e a con-
ser va ção das águas com par ti lha das cos tu ma ser
am bí guo, pos to que há uma vir tu al au sên cia de re-
gu la men ta ção. Nos pa í ses mais de sen vol vi dos, já
fo ram de sen vol vi dos re gu la men tos, me to do lo gi as e
tec no lo gi as va ri a das que per mi tem uma me lhor ges-
tão da água. Isso não se deve ao fato de es ses pa í -
ses se rem mais pre ca vi dos, e sim ao fato de que
seus pro ble mas de con ta mi na ção co me ça ram mais
cedo, ain da nas dé ca das de 60 e 70.
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6. Ru mos Fu tu ros e De sa fi os:

– sa ne a men to: au men to da efi ciên cia e co ber -
tu ra dos ser vi ços, in clu si ve em zo nas ru ra is e áre as
mais po bres.

– água sub ter râ nea
 Re gra ge ral, a água sub ter râ nea não ne ces si ta

ser tra ta da para ser con su mi da, como acon te ce com
as águas dos rios, ten do em vis ta ser na tu ral men te fil-
tra da e pu ri fi ca da, mu i to além do que se po de ria ob ter 
por meio do pro ces so usu al de tra ta men to. Como re-
sul ta do, a uti li za ção do ma nan ci al sub ter râ neo é re la -
ti va men te mu i to mais ba ra ta, so bre tu do quan do 90%
dos es go tos e 70% dos eflu en tes in dus tri a is são lan-
ça dos sem tra ta men to nos rios. Por tan to, as exi gên ci -
as de qua li da de das em pre sas, que es tão sen do fe i -
tas pelo ”Mer ca do Glo bal“ (ISO 9000, ISO 14000), in-
clu si ve das em pre sas de sa ne a men to, e a Lei Fe de ral 
nº 8.987 de 13/02/95, re pre sen tam boas pers pec ti vas 
de in cre men to no uso do ma nan ci al sub ter râ neo para
abas te ci men to ur ba no no Bra sil. A qua li da de das
águas sub ter râ ne as é tão boa quan to a sua quan ti da -
de, po den do abas te cer cer ca de 70% das ci da des do
Bra sil. 

Ten do em vis ta es tas ca rac te rís ti cas e a im por -
tân cia das re ser vas do ma nan ci al sub ter râ neo, na
Pri me i ra Con fe rên cia Mun di al da Água, re a li za da em
Mar del Pla ta, 1977, con clu iu-se que cer ca de 70%
das ci da des ca ren tes de água po tá vel no Ter ce i ro
Mun do po de ri am ser abas te ci das de for ma mais ba-
ra ta. Não obs tan te, du ran te a Dé ca da Inter na ci o nal
da Água Po tá vel e Sa ne a men to – 1980/90 –, pou co
pro gres so foi fe i to nes te sen ti do, con ti nu an do-se a
pri vi le gi ar os pro je tos cada vez mais ca ros de cap ta -
ção e tra ta men to da água dos rios e la gos cada vez
mais po lu í dos pela dis po si ção ina de qua da dos re sí -
du os ur ba nos/in dus tri a is e des pe jo de eflu en tes não
tra ta dos. Entre men tes, a uti li za ção do ma nan ci al sub-
ter râ neo apre sen tou um cres ci men to ex po nen ci al no
Pri me i ro Mun do. 

Con tu do, não ha ven do con tro le ou fis ca li za ção
das con di ções de uso da água sub ter râ nea, aos ní ve -
is fe de ral ou es ta du al, fica di fí cil ca rac te ri zar a sua
par ti ci pa ção atu al como fon te de abas te ci men to no
Bra sil. O le van ta men to fe i to jun to às Com pa nhi as de
Sa ne a men to Bá si co mos tra que o ma nan ci al sub ter -
râ neo é uti li za do a tí tu lo pre cá rio para abas te ci men to
pú bli co nas ci da des de São Luis-MA, Na tal-RN, Mos-
so ró-RN, Ma ce ió-AL, ou como re cur so com ple men tar 
na ma i o ria das áre as me tro po li ta nas, em par ti cu lar
Ma na us-AM, Be lém-PA e Re ci fe-PE (Re bou ças e Me-

ne zes, 1989). Nos Esta dos de São Pa u lo e Pa ra ná,
mais de 70% das ci da des já são abas te ci das por po-
ços (Re bou ças – em ABAS, 1996).

A im por tân cia do ma nan ci al sub ter râ neo não
deve ser vis ta como uma pa na céia, pois é o uso con-
jun to – águas su per fi ci a is e sub ter râ ne as – que tem
pro por ci o na do os me lho res re sul ta dos, tan to em ter-
mos de quan ti da de, qua li da de ou de cus tos. Este ge-
ren ci a men to in te gra do deve ter como ob je ti vo prin ci -
pal abas te cer de for ma efi ci en te – quan ti da de, qua li -
da de e cus tos – a po pu la ção em apre ço. Nes te caso,
os aqüí fe ros po dem de sem pe nhar va ri a das fun ções,
tais como de pro du ção, es to ca gem e re gu la ri za ção,
fil tro na tu ral, con tro le da in ter fa ce ma ri nha e as sim
por di an te, com re car ga ar ti fi ci al, in clu si ve.

– Ser vi ços lo ca is 
A Lei Fe de ral nº 8.987, de 13/02/95, es ti mu la os

mu ni cí pi os a re as su mi rem os seus ser vi ços de sa ne -
a men to bá si co, ce di dos com pul so ri a men te, por ve-
zes, às em pre sas es ta ta is. Nos ter mos des ta lei o mu-
ni cí pio pode, sem cons tran gi men to po lí ti co-par ti dá rio, 
as su mir di re ta men te os ser vi ços de água e es go to ou
dar em con ces são a quem in te res sar, in clu si ve à ini ci -
a ti va pri va da. Sur ge des ta si tu a ção uma gran de pers-
pec ti va de uti li za ção do ma nan ci al sub ter râ neo, na
me di da em que este re pre sen ta a al ter na ti va mais ba-
ra ta e mais ade qua da de abas te ci men to de 70% das
nos sas ci da des.

– Me di das para con ter a po lu i ção di fu sa
É pre ci so ha ver uma es tra té gia para pro te ger os

ma nan ci a is, as áre as de cap ta ção de águas e as
águas sub ter râ ne as da con ta mi na ção di fu sa de cor -
ren te de prá ti cas in de vi das na agri cul tu ra. Em mu i tos
ca sos, ha ve rá a ne ces si da de de a) ca var fos sos e trin-
che i ras e/ou plan tar cer cas vi vas para con ter a ero são 
e va za men tos; b) ado tar no vas prá ti cas agrí co las; e c)
usar de ter mi na das ter ras para pas to ou re flo res ta -
men to ao in vés de agri cul tu ra. 

– Pro je tos edu ca ti vos
Me ca nis mos para edu car a po pu la ção quan to à

im por tân cia do uso ra ci o nal da água e da pre ser va -
ção dos ecos sis te mas. 

Pro je tos edu ca ti vos, ati vi da des uni ver si tá ri as de
pes qui sa e en si no, cam pa nhas pu bli ci tá ri as, de ba tes, 
etc., cons ti tu em ele men tos de uma es tra té gia edu ca -
ti va para a so ci e da de, vol ta da para a va lo ri za ção da
água como re cur so na tu ral. A ver da de i ra edu ca ção
co me ça na fa mí lia e na es co la pri má ria.

4 ABAS – Asso ci a ção Bra si le i ra de Águas Sub ter râ ne as.
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– Arma ze na men to de água
A ma i o ria dos es pe ci a lis tas afir ma que uma pro-

por ção im por tan te da de man da mun di al de água du-
ran te o sé cu lo XXI de ve rá ser aten di da me di an te um
au men to da ca pa ci da de de ar ma ze na men to da água.
Isso se apli ca, em par ti cu lar, aos pa í ses mon çô ni cos
da Ásia e os pa í ses em de sen vol vi men to das zo nas
tro pi ca is e semi tro pi ca is. 

De uma ma ne i ra ge ral, exis tem três pos si bi li da -
des para o ar ma ze na men to da água a lon go pra zo:
em len çóis aqüí fe ros sub ter râ ne os, em açu des mé di -
os e pe que nos, e em gran des re pre sas. Pes qui sas re-
a li za das pelo Insti tu to Inter na ci o nal para el Ma ne jo
del Agua in di cam a ne ces si da de de con tar com sis te -
mas adi ci o na is de ar ma ze na men to da água e pro-
põem o uso de uma sé rie de com bi na ções ino va do ras 
de ins ta la ções pe que nas, mé di as e gran des, e de sis-
te mas de re car ga das ca ma das aqüí fe ras sub ter râ ne -
as. A es co lha da me lhor com bi na ção de for mas de ar-
ma ze na men to de pen de de uma sé rie de fa to res, tais
como as ne ces si da des es pe cí fi cas de água na zona
em ques tão, a to po gra fia, a hi dro lo gia e a exis tên cia
de len çóis aqüí fe ros ade qua dos para o ar ma ze na -
men to da água.

– Re pre sas
Re ver pro je tos de de sen vol vi men to que pre vê -

em gran des re ser va tó ri os. O World Wild li fe Fund
(WWF) acre di ta que os go ver nos de ve ri am con si de -
rar a pos si bi li da de de sus pen der o fun ci o na men to de
re ser va tó ri os que não es tão bem do pon to de vis ta
eco nô mi co, so ci al ou eco ló gi co. De vem, tam bém,
exa mi nar for mas al ter na ti vas de aten der às ne ces si -
da des de água e ener gia, que não pres su po nham
gran des re ser va tó ri os. 

– Re gu la men ta ção in ter na ci o nal
O WWF acre di ta que os go ver nos pre ci sam li dar 

ime di a ta men te com a ques tão da re ti ra da in sus ten tá -
vel e não re gu la men ta da de águas de rios in ter na ci o -
na is. Acre di ta-se que a cri a ção de pro gra mas como o
Inte gra ted Ri ver Ba sin Ma na ge ment (IRBM) para to-
dos os prin ci pa is rios in ter na ci o na is ou trans fron te i ri -
ços irá ame ni zar os con fli tos em tor no do uso das
águas. Irá, tam bém, as se gu rar que a água seja usa da 
pri o ri ta ri a men te para usos hu ma nos bá si cos. Só num
se gun do es tá gio a água se ria usa da para a agri cul tu -
ra ou a in dús tria.

– Co o pe ra ção tec no ló gi ca 
O IMTA está for mu lan do uma po lí ti ca de co o pe -

ra ção in ter na ci o nal que sir va como pla ta for ma para
pro mo ver a pes qui sa, o in ter câm bio de tec no lo gi as,

mé to dos de tra ba lho e ex pe riên ci as sur gi das a par tir
da ne ces si da de de aten der pro ble mas pri o ri tá ri os na-
ci o na is nas áre as de ir ri ga ção e dre na gem, hi dráu li -
ca, hi dro lo gia, qua li da de da água, im pac to am bi en tal,
co mu ni ca ção, par ti ci pa ção e for ma ção de re cur sos
hu ma nos. 

A pro pó si to dos pro gra mas atu al men te de sen -
vol vi dos no Bra sil, se gue tex to em ane xo, re pro du zi do 
qua se que in te gral men te a par tir do site da Agên cia
Na ci o nal de Águas na Inter net. 

Pro gra mas e pro je tos so bre
re cur sos hí dri cos

São inú me ros os pro gra mas e pro je tos, im ple -
men ta dos, em im ple men ta ção ou em for mu la ção, na
área de ges tão dos re cur sos hí dri cos no Bra sil. Boa
par te des ses pro gra mas se de sen vol ve sob co or de -
na ção di re ta dos es ta dos in te res sa dos. No en tan to,
pri vi le gia-se, nes te do cu men to, a apre sen ta ção dos
mais im por tan tes pro gra mas e pro je tos de sen vol vi -
dos sob co or de na ção do go ver no fe de ral, que, por
prin cí pio, são as in ter ven ções de na tu re za mais
abran gen te. Des ta ca-se, tam bém, a apre sen ta ção
das in ter ven ções fi nan ci a das pe los or ga nis mos mul ti -
la te ra is de co o pe ra ção téc ni ca.

Mu i tas das ações em pre en di das pela Se cre ta ria 
de Re cur sos Hí dri cos do Mi nis té rio do Meio Ambi en te 
(MMA) e ou tras agên ci as de go ver no es tão di re ci o na -
das ao au men to da ofer ta de água bru ta nos cor pos
d’água em quan ti da de e qua li da de ade qua dos. A
SRH/MMA tem, em suas ati vi da des, ob ser va do os ní-
ve is de ges tão go ver na men tal no que se re fe re a for-
mu la ção, im ple men ta ção e exe cu ção de po lí ti cas de
re cur sos hí dri cos, de li mi tan do, con for me a Lei das
Águas, o pa pel do Esta do no mí ni mo in dis pen sá vel
para que pos sa pres tar um ser vi ço efi ci en te e efi caz.
A sua pro pos ta do Pla no Plu ri a nu al de Ações (PPA)
2000-2003 está, in clu si ve, sen do fun da men ta da
numa me to do lo gia de pla ne ja men to de ações que
evi den cia e mede os be ne fí ci os ge ra dos para a so ci e -
da de pe los pro gra mas go ver na men ta is. Muda o foco
dos con tro les que hoje está ba si ca men te so bre o or-
ça men to (meio) para o re sul ta do das ações (fim). A
ins ti tu i ção pas sa a ser ava li a da não mais pelo per cen -
tu al de re a li za ção or ça men tá ria e sim pe los be ne fí ci -
os que suas ações ge ram para a so ci e da de. Den tre
as prin ci pa is me di das ado ta das no âm bi to fe de ral,
des ta cam-se:

· O Pro gra ma Proá gua Semi-Ári do, que visa à
am pli a ção da ofer ta de água de boa qua li da de 
para o abas te ci men to hu ma no no semi-ári do
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bra si le i ro. Em 1997, con clu í ram-se as ati vi da -
des de es tru tu ra ção do pro gra ma, bem como
sua vi a bi li za ção jun to aos or ga nis mos fi nan -
ce i ros. Ain da em 1998, es ta rão con clu í das as
ne go ci a ções com o Ban co Mun di al, o que per-
mi ti rá a as si na tu ra de acor dos com os go ver -
nos es ta du a is para o iní cio da ope ra ci o na li za -
ção do pro gra ma. No mo men to, pro ce de-se à
con so li da ção dos ins tru men tos de im ple men -
ta ção e à pre pa ra ção de pro je tos para a im-
plan ta ção de oito obras pri o ri tá ri as. 

· De ca rac te rís ti cas se me lhan tes, po rém com
áre as de atu a ção dis tin tas, o Pro gra ma Proá-
gua Na ci o nal co me çou a ser for mu la do em
1996 e hoje se en con tra in se ri do no con jun to
de pro gra mas do Bra sil em Ação. Sua atu a ção 
tam bém se des ta ca em tra ba lhos na área de
pre ven ção e con tro le de en chen tes. Ao lon go
de 1997, fo ram re a li za dos in ves ti men tos que
de ve rão be ne fi ci ar cer ca de três mi lhões de
pes so as nos es ta dos do Mato Gros so, Mato
Gros so do Sul, Per nam bu co e San ta Ca ta ri na. 
Pa ra le la men te, exe cu tam-se obras de dra ga -
gem, além de re ti fi ca ção e ca na li za ção de cur-
sos d’água.

· O Pro je to Água Boa, que bus ca au men tar a
dis po ni bi li da de de água po tá vel, prin ci pal -
men te, para o aten di men to das co mu ni da des
da re gião semi-ári da do Bra sil, tem por base
téc ni ca a des sa li ni za ção de águas sa lo bras
dos po ços pro fun dos com a uti li za ção do pro-
ces so de os mo se in ver sa.

· O Pro gra ma de Con ser va ção e Re vi ta li za ção
dos Re cur sos Hí dri cos, que visa a con tri bu ir
com o con tro le da po lu i ção dos re cur sos hí dri -
cos e, con se qüen te men te, me lho rar a dis po ni -
bi li da de de água em quan ti da de e qua li da de
em vá ri as ba ci as no Bra sil, está sen do im ple -
men ta do pela SRH. O ob je ti vo ge ral des se
pro gra ma é pro por ci o nar a re vi ta li za ção, onde
se fi zer ne ces sá ria, e a con ser va ção, onde for
ain da pos sí vel, dos re cur sos hí dri cos como
um todo, sob a óti ca do ci clo hi dro ló gi co, atra-
vés do ma ne jo dos ele men tos do meio fí si co e
bió ti co, ten do a ba cia hi dro grá fi ca, pri o ri ta ri a -
men te a de cap ta ção, como uni da de de pla ne -
ja men to e tra ba lho.

· O Pró-Sa ne a men to tem como ob je ti vo o au-
men to da co ber tu ra de ser vi ços de abas te ci -
men to de água, es go ta men to sa ni tá rio, dre na -
gem ur ba na e re sí du os só li dos ur ba nos, além
da am pli a ção dos ní ve is de efi ciên cia dos pres-

ta do res de ser vi ço. Den tro des se pro gra ma, a
mo da li da de Esgo ta men to Sa ni tá rio des ti na-se
ao au men to da co ber tu ra e/ou ao tra ta men to e
des ti na ção fi nal ade qua dos dos eflu en tes. A
mo da li da de Re sí du os Só li dos des ti na-se ao fi-
nan ci a men to de obras para au men to da co ber -
tu ra dos ser vi ços de tra ta men to e dis po si ção fi-
nal ade qua da de re sí du os só li dos ur ba nos.
Ain da in se ri da no pro gra ma, exis te uma me di -
da de in cen ti vo à mo da li da de Esgo ta men to
Sa ni tá rio, em que a taxa de ju ros é in fe ri or às
das de ma is mo da li da des do pro gra ma.

· O PQA – Pro je to Qu a li da de das Águas e Con-
tro le da Po lu i ção Hí dri ca – tem por ob je ti vos
ge ra is apo i ar téc ni ca e fi nan ce i ra men te a pre-
pa ra ção de pro gra mas de in ves ti men to des ti -
na dos ao sa ne a men to am bi en tal em ba ci as
hi dro grá fi cas que apre sen tem ele va do ní vel
de com pro me ti men to, des ta ca da men te em
áre as de gran de den si da de ur ba na e in ten sa
di nâ mi ca pro du ti va. Tra ta-se de uma ini ci a ti va
de ca rá ter ino va dor, pa u ta da pela con ju ga ção
de es for ços si mul tâ ne os, na bus ca de so lu -
ções que le vam em con si de ra ção: i) in ter ven -
ções fí si cas, de se nha das sob uma pers pec ti -
va sis tê mi ca e mul ti dis ci pli nar, ca pa zes de
pro mo ver a re cu pe ra ção e a pro te ção da qua-
li da de do meio am bi en te e, con se qüen te men -
te, a me lho ria da qua li da de de vida das po pu -
la ções que ha bi tam re giões me tro po li ta nas ou
aglo me ra ções ur ba nas im por tan tes no con-
tex to na ci o nal, se gun do equa ções de me nor
cus to e má xi mo be ne fí cio am bi en tal; ii) ar ran -
jos ins ti tu ci o na is, ca pa zes de pro pi ci ar uma
ges tão sus ten ta da nas ba ci as hi dro grá fi cas,
in clu si ve me di an te o de sen vol vi men to de ins-
tru men tos eco nô mi cos de ges tão do meio am-
bi en te e dos re cur sos na tu ra is.

· O PROGEST – Pro gra ma de Apo io à Ges tão
dos Sis te mas de Co le ta e Dis po si ção de Re sí -
du os Só li dos – ob je ti va apo i ar a im plan ta ção
de uma po lí ti ca de âm bi to na ci o nal para o se-
tor de re sí du os só li dos ur ba nos, vol ta da ao
equa ci o na men to dos pro ble mas de co le ta e
dis po si ção fi nal. Suas ações be ne fi ci am, en tre 
ou tros, os mu ni cí pi os si tu a dos nas áre as de
pro te ção de ma nan ci a is, con tri bu in do, des sa
for ma, na pre ven ção da po lu i ção am bi en tal e,
por tan to, in di re ta men te, au xi li am na con ser -
va ção dos cor pos d’água e no au men to da
ofer ta de água em qua li da de e quan ti da de
ade qua das à uti li za ção.
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· O PMSS – Pro je to de Mo der ni za ção do Se tor
Sa ne a men to – cons ti tui-se em um ins tru men -
to da Po lí ti ca Na ci o nal de Sa ne a men to vi san -
do ao re or de na men to, à efi ciên cia e à efi cá cia
dos ser vi ços de sa ne a men to, ado tan do uma
es tra té gia que con sis te so bre tu do em in du zir
a efi ciên cia dos ope ra do res pú bli cos, e es ta -
be le cer e in du zir a par ti ci pa ção de em pre en -
de do res e ope ra do res pri va dos. Essas ações
de re or de na men to se ri am ba si ca men te re pre -
sen ta das pela as sis tên cia téc ni ca do go ver no
fe de ral vi san do à cri a ção de mar cos re gu la tó -
ri os, mo de los de ges tão e para a me lho ria da
efi ciên cia da pres ta ção de ser vi ços. Os mar-
cos re gu la tó ri os vão es ta be le cer pa drões de
qua li da de para a pres ta ção de ser vi ços, en-
glo ban do a ade qua da uti li za ção dos re cur sos
hí dri cos para o abas te ci men to de água, as sim
como a qua li da de dos eflu en tes lan ça dos nos
cor pos re cep to res. O com po nen te Inves ti men -
to atua atra vés de ações di re tas de re a bi li ta -
ção, oti mi za ção e am pli a ção de sis te mas de
co le ta e tra ta men to de es go tos sa ni tá ri os.

· O PASS – Pro gra ma de Ação So ci al em Sa ne -
a men to – está vol ta do para a im ple men ta ção
de pro je tos de abas te ci men to de água, es go -
ta men to sa ni tá rio e co le ta e des ti na ção de re-
sí du os só li dos nas áre as de ma i or con cen tra -
ção de po bre za nas gran des ci da des e nos
mu ni cí pi os de pe que no e mé dio por tes vi san -
do à me lho ria da sa ú de e das con di ções de
vida da po pu la ção. Atra vés das ações de es-
go ta men to sa ni tá rio e co le ta e des ti na ção de
re sí du os só li dos, o pro gra ma atua di re ta men -
te no con tro le da po lu i ção hí dri ca e, in di re ta -
men te, na con ser va ção dos cor pos d’água.

· O PROSEGE – Pro gra ma de Ação So ci al em
Sa ne a men to – foi con ce bi do e es tru tu ra do
para ge rar du plo be ne fí cio aos seg men tos
mais vul ne rá ve is da po pu la ção dos gran des e
mé di os cen tros ur ba nos do país. Ao mes mo
tem po em que vi a bi li zou so lu ções tem po rá ri as 
de pro ble mas crí ti cos de de sem pre go, es pe ci -
al men te no se tor de cons tru ção ci vil, com a
exe cu ção de pro je tos de im plan ta ção/am pli a -
ção de sis te mas de es go ta men to sa ni tá rio, in-
cre men tou a co ber tu ra de ser vi ços de sa ne a -
men to, com os con se qüen tes efe i tos fa vo rá ve -
is à sa ú de e à qua li da de de vida das po pu la -
ções be ne fi ciá ri as. O pro gra ma se de sen vol -
veu no sen ti do de pro por ci o nar a me lho ria das
con di ções de vida de po pu la ções de ba i xa

ren da, me di an te in ves ti men tos em sa ne a men -
to bá si co, pre fe ren ci al men te em pro je tos com
ga ran ti das vi a bi li da des am bi en tal, téc ni ca, fi-
nan ce i ra e so ci o e co nô mi ca.

· O Pro gra ma Prosanear pre vê ações in te gra -
das em sa ne a men to, en vol ven do, en tre ou-
tras, im plan ta ção e me lho ria dos ser vi ços de
abas te ci men to de água, es go ta men to sa ni tá -
rio, afas ta men to de re sí du os só li dos e mi cro -
dre na gem, em áre as ur ba nas de gra da das
ocu pa das por po pu la ção de ba i xa ren da, em
ci da des com mais de 50.000 ha bi tan tes. A
pre ven ção da po lu i ção e, con se qüen te men te,
a con ser va ção e au men to da ofer ta de água
nos ma nan ci a is da re gião, são al guns dos efe-
i tos do pro gra ma ao se dar um des ti no fi nal
apro pri a do tan to para os es go tos como para
os re sí du os só li dos.

· O Pro gra ma Na ci o nal de Com ba te ao Des per -
dí cio de Água tem como ob je ti vo ge ral pro mo -
ver o uso ra ci o nal da água para abas te ci men -
to pú bli co, em be ne fí cio da sa ú de pú bli ca, do
sa ne a men to am bi en tal e da efi ciên cia dos
ser vi ços. A es tra té gia do pro gra ma con sis te
em iden ti fi car e im plan tar um con jun to de me-
di das que re ver tam o qua dro de des per dí cio
iden ti fi ca do, a par tir de ações e ins tru men to
tec no ló gi cos, nor ma ti vos, eco nô mi cos e ins ti -
tu ci o na is, con cor ren tes para uma efe ti va eco-
no mia de água.

No que se re fe re a pro gra mas de des po lu i ção
vin cu la dos a re giões me tro po li ta nas, des ta cam-se
três, en tre os inú me ros exis ten tes: o Pró-Gu a í ba, no
Rio Gran de do Sul, o Pro gra ma de Des po lu i ção das
Águas da Ba cia Hi dro grá fi ca do Alto Ti e tê, em São
Pa u lo, o Pro gra ma de Des po lu i ção da Baía de Gu a -
na ba ra, no Rio de Ja ne i ro, e o Pro gra ma Ba hia Azul,
na Ba hia:

· O Pro gra ma Pró-Gu a í ba, de sen vol vi do pelo
go ver no do es ta do do Rio Gran de do Sul, atra-
vés da Se cre ta ria de Co or de na ção e Pla ne ja -
men to, visa a me lho rar as con di ções am bi en -
ta is da ba cia hi dro grá fi ca do Gu a í ba, a mais
im por tan te das três re giões hi dro grá fi cas do
es ta do. Sua área de abran gên cia é de
85.950km2 e está di vi di da em 8 sub-ba ci as:
alto, mé dio e ba i xo Ja cuí, Va ca raí, Caí, Si nos,
Gra va taí e Gu a í ba, equi va len do a 30% da
área to tal do es ta do. O Pró-Gu a í ba al can ça rá
mais de 251 mu ni cí pi os res pon sá ve is pela ge-
ra ção de 86% do PIB ga ú cho e onde vi vem 2/3
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da po pu la ção do Rio Gran de do Sul. O ob je ti vo 
ge ral do pro gra ma é cri ar as con di ções ne ces -
sá ri as para o de sen vol vi men to ra ci o nal dos re-
cur sos na tu ra is, re cu pe ra ção da qua li da de
am bi en tal nas áre as ur ba nas e ru ra is, bem
como exe cu tar o ma ne jo am bi en tal sus ten ta -
do da pro du ção agrí co la, pe cuá ria, flo res tal e
in dus tri al. O Pró-Gu a í ba le va rá de 15 a 20
anos para atin gir suas me tas, pro ces so esse
ori en ta do por um Pla no-Di re tor de Con tro le e
Admi nis tra ção da Ba cia, com fi na li da de de
apo i ar as es tra té gi as de ma ne jo es ta be le ci das 
con for me di ag nós ti co apre sen ta do pe los téc-
ni cos res pon sá ve is pe los es tu dos ini ci a is. O
in ves ti men to es ti ma do para in ter ven ção em
toda a ba cia é de US$1 bi lhão. O pri me i ro mó-
du lo, com pre vi são de tér mi no em ju lho de
1998, per faz o mon tan te de US$220,50 mi-
lhões, con tan do com o fi nan ci a men to do Ban-
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID)
(60% do to tal dos cus tos), e com con tra par ti da 
do go ver no do es ta do e de go ver nos mu ni ci -
pa is (40%).

· O Pro gra ma de Des po lu i ção das Águas da
Ba cia Hi dro grá fi ca do Alto Ti e tê cons ti tu iu a
pri me i ra eta pa do Pro gra ma de Des po lu i ção
Indus tri al, de sen vol vi do pela CETESB, em
São Pa u lo. Re mon ta ao iní cio da dé ca da de
90, quan do a CETESB efe tu ou o di ag nós ti co
das fon tes de po lu i ção das águas do alto Ti e -
tê, ten do sido es ti ma do que os rios da ba cia
re ce bi am, apro xi ma da men te, a car ga or gâ ni -
ca de 1.100 to ne la das de DBO/dia e 5 to ne la -
das/dia de car ga inor gâ ni ca, re fle tin do a po lu i -
ção por me ta is, ci a ne to e flu o re to. As in dús tri -
as eram res pon sá ve is pela emis são da car ga
inor gâ ni ca, além de 1/3 da car ga or gâ ni ca lan-
ça da na ba cia, sen do o res tan te da car ga or-
gâ ni ca ori gi na da pe los es go tos do més ti cos
ge ra dos por 34 mu ni cí pi os da re gião me tro po -
li ta na de São Pa u lo.

· Fo ram se le ci o na das 1.250 em pre sas que emi-
ti am, no iní cio do pro gra ma, 369 t DBO/dia e a
car ga inor gâ ni ca de 4,7 t/dia. Em agos to de
1995, a Pri me i ra Eta pa do Pro gra ma de Des-
po lu i ção Indus tri al foi con si de ra da cum pri da,
quan do 1.168 in dús tri as aten di am aos pa-
drões le ga is de emis são, ha ven do uma re du -
ção na car ga inor gâ ni ca de 3,5 t/dia, bem
como uma re du ção de 219 t DBO/dia nas
emis sões po lu i do ras in dus tri a is. As ati vi da des
de con tro le da po lu i ção in dus tri al têm tido con-

ti nu i da de, o que per mi tiu que, em ju nho de
1997, se ve ri fi cas se que 97,60% das in dús tri -
as ti nham im plan ta do pla nos de con tro le e ob-
ti do ava li a ção de mons tran do o aten di men to
aos pa drões le ga is de emis são, ou tros 1,84%
im plan ta ram sis te mas de tra ta men to, os qua is
se en con tra vam em afe ri ção (não aten di am
aos pa drões de emis são), en quan to ape nas
0,56% das em pre sas es ta vam im plan tan do
seus pla nos de con tro le. Ve ri fi cou-se, ain da,
re du ção da car ga inor gâ ni ca re ma nes cen te
de ori gem in dus tri al da or dem de 77%, além
da di mi nu i ção de cer ca de 60% na emis são re-
ma nes cen te da car ga or gâ ni ca das in dús tri as
in clu í das na Pri me i ra Eta pa do Pro gra ma de
Des po lu i ção Indus tri al.

· O Pro gra ma de Des po lu i ção da Baía de Gu a -
na ba ra (PDBG) foi es ta be le ci do pelo go ver no
do es ta do do Rio de Ja ne i ro, com o apo io fi-
nan ce i ro do Ban co Inte ra me ri ca no do De sen -
vol vi men to (BID) e do The Over se as Eco no -
mic Cor po ra ti on Fund (OECF), com o ob je ti vo
prin ci pal de aten der às ne ces si da des pri o ri tá -
ri as nas áre as de sa ne a men to bá si co, abas te -
ci men to de água, co le ta e des ti na ção fi nal de
re sí du os só li dos, dre na gem e con tro le e mo ni -
to ra men to do meio am bi en te. A fi lo so fia bá si ca 
do pro gra ma é dar iní cio a um pro ces so de re-
cu pe ra ção do meio am bi en te da re gião. O pro-
gra ma é cons ti tu í do por um con jun to de ações
mul ti dis ci pli na res com pre en den do obras,
bens e ser vi ços, que abran gem os se guin tes
com po nen tes e ór gãos en vol vi dos: a) Sa ne a -
men to; b) Ma cro dre na gem; c) Re sí du os Só li -
dos; d) Pro gra mas Ambi en ta is Com ple men ta -
res; e) Ma pe a men to Di gi tal.

· Cus to to tal pre vis to para o pro gra ma é de US$
793 mi lhões, dos qua is US$350 mi lhões fi nan -
ci a dos pelo BID, US$237 mi lhões pela agên-
cia de fo men to ja po ne sa OECF e US$206 mi-
lhões pelo go ver no do es ta do, como con tra -
par ti da aos em pre sá ri os. Sa li en ta-se que o
cus to to tal atu al do pro gra ma é de US$862 mi-
lhões, de vi do ao acrés ci mo na con tra par ti da
con for me dis tri bu i ções dos re cur sos atu a is.

· Com sua im plan ta ção, es pe ra-se uma sig ni fi -
ca ti va re cu pe ra ção da pes ca co mer ci al, me-
lho ria dos pa drões de bal ne a bi li da de em pra i -
as do in te ri or da baía, ate nu a ção da in ter rup -
ção das ati vi da des so ci o e co nô mi cas de cor -
ren tes da in ci dên cia de en chen tes, re du ção da
ocor rên cia dos ca sos de do en ças de ve i cu la -
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ção hí dri ca e di mi nu i ção do pro ces so de as so -
re a men to das ca lhas dos rios e do fun do da
baía. Pro pi ci a rá, en tre ou tros be ne fí ci os, a co-
le ta e tra ta men to de 6,9m3/s de eflu en tes sa-
ni tá ri os, com a cons tru ção de cin co no vas es-
ta ções de tra ta men to de es go tos e as sen ta -
men to de cer ca de 1.200km de re des co le to -
ras, além de 6,8km de emis sá ri os ter res tres e
sub ma ri nos, 28 es ta ções ele va tó ri as e
139.000 li ga ções do mi ci li a res. Será me lho ra -
da a ofer ta de água na Ba i xa da Flu mi nen se e
São Gon ça lo, com a cons tru ção de 10 re ser -
va tó ri os, 452km de re des dis tri bu i do ras, 16km
de adu to ras e 45.900 li ga ções do mi ci li a res,
além da aqui si ção de 525.000 hi grô me tros.
Além dis so, sete mu ni cí pi os se rão con tem pla -
dos com me lho ri as nos sis te mas de co le ta e
des ti na ção fi nal para 700 t/dia de lixo, atra vés
da im plan ta ção de usi nas de re ci cla gem e
com pos ta gem, aqui si ção de ve í cu los e equi-
pa men tos de co le ta, além do con tro le e tra ta -
men to de cho ru me atra vés da re cu pe ra ção de
ater ros sa ni tá ri os exis ten tes. Pre vê-se, ain da,
a ate nu a ção de en chen tes, atra vés de obras
de dre na gem e re ti fi ca ção de cur sos d’água.
No que se re fe re aos pro gra mas am bi en ta is
as so ci a dos, res sal ta-se a re cu pe ra ção e apri-
mo ra men to da qua li da de am bi en tal da re gião
me tro po li ta na do Rio de Ja ne i ro, atra vés de
vá ri os pro je tos de con tro le de po lu i ção in dus -
tri al, mo ni to ra men to da qua li da de am bi en tal,
pro gra ma de edu ca ção am bi en tal e me lho ria
da ca pa ci ta ção das ins ti tu i ções en vol vi das, re-
du zin do a car ga po lu i do ra ge ra da pe las in dús -
tri as em 90% (car ga or gâ ni ca), 97% (car ga tó-
xi ca) e 70% (óle os e gra xas de ter mi na is pe-
tro lí fe ros e pos tos de ser vi ço).

· O Pro gra ma Ba hia Azul be ne fi cia di re ta men te
a ci da de de Sal va dor, na Ba hia, e 11 mu ni cí pi -
os que se en con tram em seu en tor no, ao lon-
go da baía de To dos os San tos. Envol ve cin co
com po nen tes, a sa ber: a) abas te ci men to de
água; b) es go ta men to sa ni tá rio; c) re sí du os
só li dos; d) de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal; e)
edu ca ção am bi en tal. Envol ve pro je tos de en-
ge nha ria e de ar ti cu la ção ins ti tu ci o nal nas
áre as re fe ri das e terá be ne fí ci os que atin gi rão
uma po pu la ção su pe ri or a 2 mi lhões de ha bi -
tan tes. Entre es ses be ne fí ci os des ta cam-se:
ge ra ção de em pre go e ren da; au men to da ar-
re ca da ção tri bu tá ria; me lho ria das con di ções
sa ni tá ri as; re du ção do nú me ro de do en ças de

ve i cu la ção hí dri ca; me lho ria das con di ções de
vida da po pu la ção etc., além dos se guin tes
be ne fí ci os am bi en ta is: re cu pe ra ção am bi en tal 
dos cor pos d’água re cep to res, in clu in do rios e
pra i as ur ba nas; co le ta e dis po si ção ade qua da
dos re sí du os só li dos; for ta le ci men to ins ti tu ci o -
nal do ór gão am bi en tal es ta du al; am pli a ção de
es ta ção de re du ção de car ga or gâ ni ca de es-
go tos; com ple men ta ção do in ter cep tor de Ca-
mu ru gi pe, en tre ou tros. O pro gra ma en vol ve,
no pe río do 1996/2000, re cur sos da or dem de
US$600 mi lhões, fi nan ci a dos pelo Ban co
Mun di al, BID e OECF. A con tra par ti da na ci o -
nal é ga ran ti da por re cur sos pro ve ni en tes do
go ver no do es ta do da Ba hia, da Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral, por meio de três ou tros pro gra -
mas, al guns de les já re fe ri dos an te ri or men te:
Pro gra ma de Sa ne a men to Ambi en tal da Baía
de To dos os San tos, Pro gra ma de Mo der ni za -
ção do Se tor de Sa ne a men to e Pro je to Me tro -
po li ta no de Re sí du os Só li dos. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é le gí ti mo
que haja di ver gên ci as a res pe i to das ques tões de
Esta do. Cada ci da dão ati vo, que pen sa po li ti ca men -
te a Na ção, tem sua idéia so bre os pro ble mas na ci o -
na is. Cada um tem sua con cep ção do pa pel que o
Esta do de ve ria de sem pe nhar e de onde de ve ria ser
tra ça da a fron te i ra en tre o pú bli co e o pri va do. É na-
tu ral tam bém que os ci da dãos co muns e que os po-
lí ti cos bus quem con ta to com ou tras pes so as que
pen sem de for ma pa re ci da e, de acor do com o cri té -
rio da se me lhan ça ide o ló gi ca, se or ga ni zem em gru-
pos e par ti dos po lí ti cos.

Qu an to ao pa pel do Esta do na eco no mia, por
exem plo, al guns gru pos mais à es quer da do es pec tro
ide o ló gi co con si de ram que toda vez que o se tor pú bli -
co cha ma para si a res pon sa bi li da de pela ad mi nis tra -
ção di re ta de se to res pro du ti vos, isso é um avan ço
para a so ci e da de. Para ou tros gru pos mais à di re i ta,
mu i tos de les com ori gem na pró pria es quer da, a pre-
sen ça ex ces si va do Esta do na eco no mia di fi cul ta,
one ra e su fo ca o bom fun ci o na men to da pro du ção de
bens e ser vi ços, o que, no fi nal das con tas, é fa tor de
em po bre ci men to para toda a so ci e da de. Na úl ti ma
dé ca da, no Bra sil, tem pre do mi na do uma vi são que
re ser va para o Esta do uma atu a ção me nos di re ta na
eco no mia, a qual pas sa a as su mir fun ção mais re gu -
la tó ria e fis ca li zan te.

Enfim, as di ver gên ci as exis tem e, como diz o
adá gio, cada ca be ça, uma sen ten ça. Con tu do, nes sa
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ques tão es pe cí fi ca a res pe i to do com por ta men to do
Esta do na eco no mia, há um pon to de con ver gên cia
teó ri ca, sen do pou cos os que dela não co mun gam,
que é a se guin te: a vi são de que o Esta do de ve ria
cum prir pa pel ati vo para a me lho ria da dis tri bu i ção de
ren da no Bra sil. Pe gue-se o li be ral mais em pe der ni do
em ter mos eco nô mi cos, con sul te-se o po lí ti co que
mais sus pe i tas man tém so bre a atu a ção do Esta do, e
mes mo es ses não he si ta rão em di zer que, no Bra sil, é
ne ces sá rio que o Esta do pro mo va me lhor dis tri bu i ção 
de ren da. Pode ha ver di ver gên cia so bre a for ma de se
fa zer isso, mas não so bre sua ne ces si da de.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ain da ha-
ve ria po lê mi ca, a de pen der das pre fe rên ci as ide o ló gi -
cas e da opi nião de cada um, so bre a me lhor com po -
si ção do gas to pú bli co que pu des se le var, da for ma
mais efi caz e mais rá pi da, a me lhor dis tri bu i ção de
ren da. Alguns pri vi le gi a ri am os gas tos em bens e ser-
vi ços que pu des sem le var os mais po bres à eman ci -
pa ção da de pen dên cia do Esta do e que, no fu tu ro
mais bre ve pos sí vel, lhes per mi ti ri am, com seu tra ba -
lho, cri ar sua pró pria ren da, como são os gas tos com
edu ca ção, sa ú de e ali men ta ção. Ou tros pre fe ri ri am
eli mi nar in ter me diá ri os e con ce der re cur sos fi nan ce i -
ros, de for ma di re ta, aos ne ces si ta dos, caso dos pro-
gra mas de ren da mí ni ma.

Então fi nal men te che go ao pon to a que que ria
che gar. Um pon to ób vio: o de que, para me lho rar a
dis tri bu i ção de ren da, in de pen den te men te de se sa-
ber como se deve gas tar o di nhe i ro pú bli co, é ne ces -
sá rio que o Esta do ar re ca de mais dos es tra tos mais
ri cos da so ci e da de e me nos dos es tra tos me nos ri-
cos. Não há o que con tes tar aqui. Se o Esta do bra si le -
i ro con ti nu ar a fa zer o que pa re ce es tar fa zen do até
hoje, que é re ti rar mais de quem tem me nos; en tão,
ob vi a men te, a dis tri bu i ção de ren da no Bra sil vai pi o -
rar cada vez mais, a cada dia.

Re fe ri-me, de pro pó si to, e não por eu fe mis mo,
aos es tra tos me nos ri cos da so ci e da de, em vez de di-
zer mais po bres. Pois que ro hoje, aqui, tra zer um
exem plo – co nhe ci do, aliás, por to dos – da in jus ti ça
tri bu tá ria bra si le i ra, um exem plo que tem a ver com o
Impos to de Ren da da Pes soa Fí si ca (IRPF), que é im-
pos to que os mais po bres en tre os mais po bres da so-
ci e da de não pa gam, em bo ra o pa guem, e de for ma
pe sa da, os es tra tos me nos ri cos da so ci e da de, ou
seja, se to res de clas se mé dia com em pre go for mal.

Uma re por ta gem de jor nal dá-me a opor tu ni da -
de de tra zer o exem plo à con si de ra ção dos Se nho res
Se na do res. Inti tu la da Impos to do Sa lá rio sobe 54%;
de Ban cos, 12%, foi pu bli ca da na Fo lha de S. Pa u lo
do dia 9 de mar ço úl ti mo. Como o tí tu lo já diz, a re por -

ta gem es ta be le ce uma com pa ra ção; com pa ra ção en-
tre o au men to da ar re ca da ção da Re ce i ta Fe de ral ob-
ti do, por um lado, do se tor fi nan ce i ro e, por ou tro lado,
do Impos to de Ren da das Pes so as Fí si cas. Isso, no
pe río do de oito anos, en tre 1994 e 2001. Cum pre di-
zer, aliás, que a com pa ra ção foi ex tra í da de es tu do da
pró pria Re ce i ta Fe de ral. Os nú me ros exa tos são os
se guin tes: a ar re ca da ção do se tor fi nan ce i ro au men -
tou 11,77%, en quan to a ar re ca da ção com IRPF cres-
ceu 53,6%!

1

Essa com pa ra ção, Se nhor Pre si den te, é es pe -
cí fi ca, é lo ca li za da, na tu ral men te está lon ge de
abran ger o sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro como um todo,
nada diz dos im pos tos in di re tos não pro gres si vos,
nos qua is se apóia for te men te nos so sis te ma e que
aju dam a fa zer dele um ins tru men to de con cen tra ção
de ren da, nada diz des sa in fa me CPMF; mas ser ve
como ilus tra ção da in jus ti ça tri bu tá ria na qual es ta mos
imer sos há tan tos anos. Pois o se tor mais rico da eco-
no mia, que in dis cu ti vel men te é o se tor fi nan ce i ro, em
oito anos con tri bu iu com ape nas 12% para o au men to 
– aliás, bru tal – da car ga tri bu tá ria. (Devo di zer que o
au men to da ar re ca da ção to tal da Re ce i ta Fe de ral, no
mes mo pe río do, foi de 43% em ter mos re a is!

2

) E os
as sa la ri a dos bra si le i ros que pa gam im pos to de ren-
da, que são ba si ca men te aque les de clas se mé dia
com em pre go for mal, con tri bu í ram com nada me nos
do que 54% para tal au men to de ar re ca da ção!

Vê-se, as sim, que a ren da, no Bra sil, vai, cada
vez mais, se con cen tran do. Os que têm mais, pa-
gam me nos; os que têm me nos, pa gam mais.
Enquan to a ati tu de do Go ver no é jo gar todo seu
peso po lí ti co para, por exem plo, im pe dir a cor re ção
mo ne tá ria da ta be la do IRPF – o que aca bou por
con ce der pela me ta de, após so frer gran de pres são
po lí ti ca –; fi ca mos sa ben do, por re i te ra das re por ta -
gens de jor na is, que há mu i tas ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras, gran des, que, por meio de pla ne ja men to tri bu tá -
rio, con se guem de i xar de pa gar ao Fis co um úni co
cen ta vo! A as si me tria é pa ten te, e não de ve ria ser
to le ra da!

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, se há o
con sen so que acre di to que efe ti va men te haja, no
sen ti do de que o Esta do bra si le i ro deve cum prir pa-
pel ati vo para a pro mo ção de me lhor dis tri bu i ção de
ren da en tre nós, en tão fa ça mos por onde isso al can -
çar!

NOTAS:
1. IMPOSTO DO SALÁRIO SOBE 54%; DE BANCOS, 12%. Fo lha 
de S. Pa u lo, Fo lha Di nhe i ro, p. B1, 09.03.2002.
2 Idem.

03932 Ter ça-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002158    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Antes de qual quer dis cus são so bre a com po si -
ção do gas to pú bli co me lhor ta lha do para pro mo ver a
dis tri bu i ção de ren da, en vi de mos es for ços para im pe -
dir que a má qui na ar re ca da do ra do Esta do con ti nue a
re ti rar mais re cur sos de quem tem me nos, de i xan do
os de quem tem mais à von ta de. Não, isso não pode
per sis tir!

Uma ava li a ção po lí ti ca re a lis ta in di ca que não é
pos sí vel, ain da na vi gên cia do atu al Go ver no, pro mo -
ver uma re for ma tri bu tá ria am pla, du ra dou ra e efi caz.
Mas fi que mos a pos tos para que, tão logo as su ma o
po der o pró xi mo Pre si den te, pos sa mos lhe co brar a
co or de na ção e a ini ci a ti va de con cla mar os di ver sos
se to res ati vos da so ci e da de bra si le i ra para, em con-
jun to, ela bo rar mos um pro je to de re for ma tri bu tá ria
que vá ao en con tro dos le gí ti mos an se i os do Bra sil
por jus ti ça tri bu tá ria!

Era o que ti nha a di zer.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr. Pre-

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de o ad ven to do
Pla no Real, em me a dos de 1994, até hoje, al gu mas
mu dan ças se fi ze ram sen tir na eco no mia bra si le i ra, a
co me çar da mais evi den te de las, a bru tal re du ção das
al tís si mas ta xas in fla ci o ná ri as. To da via algo se man-
tém inal te ra do. É a de pen dên cia ex ter na do Bra sil,
que ca u sa gran de ins ta bi li da de a nos sa eco no mia. E
adi an to logo que não sou da que les que acham que o
Bra sil deva en cer rar-se numa for ta le za e sub tra ir-se
ao con ta to com o mun do. Não, pelo con trá rio. Num ce-
ná rio em que, cada vez mais, os flu xos de ri que za e
de pros pe ri da de pas sam por ma i or in te gra ção mun di -
al, se ria des la va da lou cu ra que rer iso lar o Bra sil do
co mér cio e dos in ves ti men tos es tran ge i ros. Te mos de
bus car mais con ta to, e não me nos.

Re fi ro-me, isto sim, à face ruim e evi tá vel da de-
pen dên cia. Evi tá vel, sim, pois a de pen dên cia a que
me re fi ro é re sul ta do das ca rac te rís ti cas da ma cro e -
co no mia bra si le i ra, ma cro e co no mia que é o que é em
ra zão de de ci sões que to ma mos hoje e que to ma mos
on tem, no pas sa do. Não há fa ta li da de em eco no mia.
Há op ções. Há or ga ni za ção e há de sor ga ni za ção. Há
ca mi nhos cor re tos e há ca mi nhos er ra dos. E cada um
dos qua is leva a de ter mi na do des ti no.

No que se re la ci o na à de pen dên cia, um fa tor
fun da men tal, que a ilus tra e que tem sido in ter mi ná vel 
fon te de pro ble mas e de apre en são para o Bra sil, é a
dí vi da ex ter na.

Sr. Pre si den te, a de pen dên cia ex ter na do Bra sil
é his tó ri ca. Sem le var em con ta o pe río do mais re mo -
to do Bra sil Co lô nia e o pe río do um pou co me nos re-
mo to an te ri or ao sé cu lo XX, quan do o País era mero

for ne ce dor de in su mos agrí co las ao mer ca do eu ro -
peu; o Bra sil tem al ter na do mo men tos eu fó ri cos de
cap ta ção de pou pan ça ex ter na a ju ros re la ti va men te
ba i xos com mo men tos de cri se do Ba lan ço de Pa ga -
men tos, quan do, em ra zão da con jun tu ra ex ter na, es-
cas se i am es ses ca pi ta is. O cus to po lí ti co e so ci al des-
sa vul ne ra bi li da de ex ter na, não é ne ces sá rio di zer, tem
sido enor me. Para fa lar de for ma um pou co mais con-
cre ta, eu per gun to: Qu an tas e quan tas ve zes ti ve mos
de man ter as ta xas de juro in ter nas al tas para cap tar
di vi sas, de modo a fe char as con tas ex ter nas? E quan-
to isso tem cus ta do em termos de cres ci men to in su fi -
ci en te, de que bra de em pre sas, de de sem pre go?

Já que es tou, nes te dis cur so, con cen tran do-me
no se tor ex ter no bra si le i ro, que ro fa zer bre ve co men -
tá rio so bre o per fil da dí vi da ex ter na.

A dí vi da ex ter na bra si le i ra au men tou 62%, de
de zem bro de 1993 até de zem bro de 2000. (Não vou
con si de rar o ano de 2001, pois o dado, para esse ano,
ain da não foi fe cha do.) Em de zem bro de 1993, a dí vi -
da ex ter na to tal era 145 bi lhões de dó la res. Em de-
zem bro de 2000, 236 bi lhões. Por sua vez, o au men to, 
no pe río do, da dí vi da ex ter na lí qui da, que é um in di ca -
dor mais ade qua do, pois di mi nui da dí vi da ex ter na to-
tal o mon tan te das re ser vas in ter na ci o na is, foi ain da
ma i or, 70%: 119 bi lhões em de zem bro de 1993, e 203
bi lhões de dó la res em de zem bro de 2000!

1

To da via a com po si ção da dí vi da ex ter na mo di fi -
cou-se com ple ta men te no pe río do. Antes do Pla no
Real, no fi nal de 1993, 64% da dí vi da era de res pon -
sa bi li da de pú bli ca e 36% era de res pon sa bi li da de pri-
va da. Ao fi nal de 2000, esse qua dro é ou tro, ten do so-
fri do in ver são: 40% de dívi da ex ter na pú bli ca e 60% de
dí vi da ex ter na pri va da. Nos sete pri me i ros anos de vi-
gên cia do Pla no Real, a dí vi da ex ter na pri va da au men -
tou 174% e a dí vi da ex ter na pú bli ca di mi nu iu 1%, em
ter mos ab so lu tos.

2

 Isso se ex pli ca por vá ri os fa to res,
al guns de les não tri vi a is e su je i tos a con tro vér sia.
Subs ti tu iu-se a cap ta ção de em prés ti mos ex ter nos pú-
bli cos por atra ção de in ves ti men tos di re tos como po lí -
ti ca para o fi nan ci a men to do dé fi cit em Tran sa ções
Cor ren tes; as gran des em pre sas bra si le i ras vol ta ram
a cap tar di nhe i ro no ex te ri or, em ra zão da me lho ra da
ima gem da eco no mia bra si le i ra, sen do obri ga das a
isso pela aber tu ra co mer ci al e pe los al tos ju ros in ter -
nos; e ou tros fa to res – não vou enu me rá-los a to dos.

NOTAS:
1 NUNES FILHO, Pe trô nio Por tel la. Estu do n.º 204, de 2001. Con-
sul to ria Le gis la ti va do Se na do Fe de ral, mi meo.
2 BOLETIM DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Ta be la V.1 —
Ba lan ço de Pa ga men tos. Ban co Cen tral do Bra sil, ja ne i ro de
2002, in ter net.
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Con tu do é for ço so re co nhe cer que, em ter mos
de fra gi li da de do Ba lan ço de Pa ga men tos, pou co im-
por ta se os en car gos da dí vi da ex ter na são de res-
pon sa bi li da de pú bli ca ou de res pon sa bi li da de pri va -
da. O fato é que a dí vi da ex ter na to tal lí qui da, como
dis se, au men tou 70% em sete anos de Pla no Real e
há de se pro vi den ci ar di vi sas para hon rar os en car -
gos dela. Assim, a fra gi li da de ex ter na re pre sen ta da
pelo in cre men to da dí vi da ex ter na to tal cer ta men te
au men tou.

Ou tro dado re le van te que im por ta sa ber e ci tar
é a des pe sa que o Bra sil tem tido com os ju ros da dí-
vi da ex ter na. Para não so bre car re gar este dis cur so
com es ta tís ti cas, vou ater-me aos dois úl ti mos anos,
2000 e 2001. Em 2000, o País in cor reu em des pe sa
lí qui da de 14 bi lhões e 600 mi lhões de dó la res. Em
2001, o nú me ro foi pa re ci do: 14 bi lhões e 800 mi lhões 
de dó la res.

3

Fa ça mos ago ra uma com pa ra ção sim ples e ve-
ja mos o que essa des pe sa re pre sen ta em re la ção a
al guns gas tos so ci a is re le van tes do Orça men to Ge ral
da União. Como meu ob je ti vo é ter no ção apro xi ma da
des sa re la ção, uti li zo a taxa de câm bio de 2,40 re a is
por dó lar para con ver ter va lo res em dó la res das des-
pe sas com ju ros para re a is, e po der com pa ra rá-los
com os va lo res, em re a is, do Orça men to.

Pois bem. Em 2001 — vou fi car ape nas com o
úl ti mo ano —, a des pe sa com ju ros da dí vi da ex ter na
atin giu 35 bi lhões 520 mi lhões de re a is. Ora, tal mon-
tan te é 8% su pe ri or ao que o País gas tou, no mes mo
ano, com Sa ú de, Edu ca ção, Re for ma Agrá ria, Sa ne a -
men to e Ha bi ta ção, to dos es ses itens so ma dos!

4

 Pas-
mem!, isso re pre sen ta o to tal das des pe sas so ci a is do
Go ver no Fe de ral!, se ex ce tu ar mos a ru bri ca Pre vi -
dên cia So ci al, que é con ta es pe ci al, com fi nan ci a -
men to pró prio e vin cu la do. Não é pou ca co i sa! Impor-
ta di zer que, se o Bra sil não ti ves se as des pe sas que
tem com ju ros da dí vi da ex ter na, po de ria do brar os
gas tos so ci a is!

La men ta vel men te, Se nho ras e Se nho res Se na -
do res, so mos uma Na ção que tra ba lha para pa gar
aos ou tros, en quan to de i xa sua po pu la ção de sas sis ti -
da e à min gua de re cur sos! Esse é um qua dro dra má -
ti co que im por ta mu dar!

NOTAS:
3 BOLETIM DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Qu a dro V.7 –
Ren das. Ban co Cen tral do Bra sil, fe ve re i ro de 2002, in ter net.
4 Cál cu lo re a li za do a par tir de da dos con tan tes em ta be la da se-
guin te re fe rên cia bi bli o grá fi ca: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Orça men to, Esta-
tís ti cas Orça men tá ri as, Qu a dros con so li da dos 1995-2001, Evo lu -
ção das des pe sas nas áre as so ci a is. Sí tio na in ter net (www.pla-
ne ja men to.gov.br).

To me mos o caso da Argen ti na como li ção do
que não se deve fa zer! A Argen ti na en di vi dou-se ex-
ter na men te o mais que pôde para sus ten tar uma mo-
e da in sus ten tá vel. Com pro me teu o fu tu ro de seu povo
e a vi a bi li da de de seu go ver no, que hoje anda aí, de
pi res na mão, a im plo rar a cle mên cia dos cre do res in-
ter na ci o na is. Ain da é tem po! Não nos con ver ta mos
em ou tra Argen ti na!

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, não res ta dú vi da de que é ne ces sá rio di mi -
nu ir a vul ne ra bi li da de das con tas ex ter nas bra si le i -
ras. Tal vul ne ra bi li da de, como dis se, é his tó ri ca. Te-
mos se gui do, nes se par ti cu lar, os ci clos eco nô mi cos 
mun di a is: épo ca de eu fo ria na cap ta ção de di nhe i ro
ex ter no re la ti va men te ba ra to se gui do por épo ca de
cri se do Ba lan ço de Pa ga men tos, com todo o cus to
so ci al que isso im pli ca em ter mos de es tag na ção e
de de sem pre go. Alça ría mos novo e ne ces sá rio pa ta -
mar como na ção in de pen den te e es tá vel, caso de i -
xás se mos de ser esse na vio, qua se à de ri va, a so-
frer os so la van cos das on das da eco no mia mun di al.

Esta mos na si tu a ção em que não nos po de -
mos fe char à eco no mia mun di al, sob o ris co de pas-
sar mos ao lar go do ca mi nho da ri que za e da pros-
pe ri da de, e, ao mes mo tem po, te mos de mo ni to rar,
mu i to de per to, o Ba lan ço de Pa ga men tos, de modo
a evi tar nova cri se cam bi al, que tan tos pre ju í zos tra-
ria à so ci e da de, mas que, por ve zes, pa re ce es tar
in su por ta vel men te per to de ocor rer.

Entre tan to algo é cer to. É a ne ces si da de de
mu dar mos o eixo de nos so de sen vol vi men to. De i xar
a atra ção qua se in con tro lá vel que te mos tido por
cap tar em prés ti mos es tran ge i ros quan do se nos ofe-
re ce a opor tu ni da de. To mar mos me di das para que
pos sa mos avan çar com nos sas pró pri as per nas, in-
cen ti var a cri a ção de pou pan ça in ter na!

O Bra sil é gran de Na ção, to dos nós sa be mos
dis so. Não nos po de mos ames qui nhar e con ti nu ar a
le var à boca alhe ia o pão que per ten ce a nos so
povo!

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:
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ORDEM DO DIA
(Às 15h 30 min)

– 1 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 153, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 122, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 153, de 2001 (nº 3.590/2001,
na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a
trans for ma ção da Esco la Fe de ral de Enge-
nha ria de Ita ju bá em Uni ver si da de Fe de ral
de Ita ju bá – UNIFEI e dá ou tras pro vi dên ci -
as, ten do Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 186
e 187, de 2002, das Co mis sões de Cons ti tu -
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor ad hoc:
Se na dor Ro me ro Jucá; e de Edu ca ção, Re-
la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 154, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 123, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 154, de 2001 (nº 5.622/2001,
na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a
trans for ma ção da Fun da ção de Ensi no Su-
pe ri or de São João del Rei em Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral de São João del Rei, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 188 e
189, de 2002, das Co mis sões de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor ad hoc:
Se na dor Ro me ro Jucá; e de Edu ca ção, Re-
la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 3 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 69, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 128, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 69, de 2001, de au to ria do

Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho, que dis põe
so bre a apli ca ção da Re so lu ção nº 97, de
1998, do Se na do Fe de ral, ao re fi nan ci a -
men to da dí vi da mo bi liá ria do Esta do de
Ala go as, ten do

Pa re cer sob nº 196, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor:
Se na dor Ro me ro Jucá, fa vo rá vel, nos ter-
mos da Emen da nº 1-CAE (Subs ti tu ti vo),
que ofe re ce, com vo tos con trá ri os dos Se-
na do res La u ro Cam pos, José Edu ar do Du-
tra, Ro ber to Re quião e Edu ar do Su plicy, e
da Se na do ra He lo í sa He le na.

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.

– 4 –

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)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 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.

– 5 –

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)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 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
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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.

– 6 –

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)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 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.

– 7 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
32, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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.

– 8 –

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 48, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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.

– 9 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 32, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 32, de 2001 (nº 2.660/96, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca, que dis põe so bre o tem po de
di re ção do mo to ris ta de ca mi nhões e ôni bus 
tra fe gan do em ro do vi as, ten do

Pa re ce res sob nºs 143 e 144, de 2002,
Re la tor: Se na dor Osmar Dias, das Co mis -
sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
fa vo rá vel; e

de Assun tos So ci a is, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CAS (Subs ti tu ti vo), que apre sen ta, com
aden do para ade qua ção do tex to do Pro je to à Lei
Com ple men tar nº 95, de 1998.

– 10 –

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO
SENADO Nº 23, DE 1998 – COMPLEMENTAR

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo  ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 23, de 1998 – Com ple men tar, de au to ria
da Se na do ra Jú nia Ma ri se, que au to ri za o
Po der Exe cu ti vo a in clu ir Mu ni cí pi os de Mi-
nas Ge ra is si tu a dos no Entor no do Dis tri to
Fe de ral, na Re gião Inte gra da de De sen vol vi -
men to do Entor no do Dis tri to Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do
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Pa re cer sob nº 100, de 2002, da Co mis -
são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti, ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

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.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 125, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 125, de 2000 (nº 366/99,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
tex to do Pro to co lo Adi ci o nal ao Acor do para
a Con ser va ção da Fa u na Aquá ti ca nos Cur-
sos dos Rios Li mí tro fes, ce le bra do 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, em
Bra sí lia, em 19 de maio de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 78, 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 Lú dio Co e lho.

– 12 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 299, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 299, de 2001 (nº 284/96,
na Câma ra dos De pu ta dos), que apro va o
tex to do Se gun do Pro to co lo ao Acor do Ge ral
so bre o Co mér cio de Ser vi ços da Orga ni za -
ção Mun di al do Co mér cio, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 79, 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 Lú dio Co e lho.

– 13 –

REQUERIMENTO Nº 747, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 747, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos, so li ci tan do que se jam
re me ti dos à apre ci a ção da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, os Pro je tos de Lei do
Se na do nºs 216, de 1999, e 271, de 2000,
que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 28 de fe ve re i ro úl ti mo,
quan do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje.

– 14 –

REQUERIMENTO Nº 748, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 748, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos, so li ci tan do que se jam
re me ti dos à apre ci a ção da Co mis são de
Edu ca ção, os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
216, de 1999, e 271, de 2000, que tra mi tam
em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 28 de fe ve re i ro úl ti mo,
quan do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje.

– 15 –

REQUERIMENTO Nº 749, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 749, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos, so li ci tan do que se jam
re me ti dos à apre ci a ção da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, os Pro je -
tos de Lei do Se na do nºs 216, de 1999, e
271, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 28 de fe ve -
re i ro úl ti mo, quan do teve sua apre ci a ção
adi a da para hoje.

– 16 –

REQUERIMENTO Nº 78, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, o Re que ri men to nº 78,
de 2002, do Se na dor Carlos Pa tro cí nio, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que te nham tra mi ta ção em
con jun to os Pro je tos 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.

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

(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 30
mi nu tos.) 

(OS 12.693/2002)
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Ata da 37ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 9 de abril 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 e Car los Wil son

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Anto nio Car los
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler –
Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io –
Ber nar do Ca bral – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son
– Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí-
lia Fer nan des – Fer nan do 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 – He lo í sa He le na – Iris
Re zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za –
Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no – José Alen car – José
Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge – José
Sar ney – José Ser ra – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro
Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú-
cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon-
tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na
Sil va – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Na bor Jú-
ni or – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – 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 tô nio Vi le la Fi lho –
Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 72 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 Ma u ro 
Mi ran da, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS
 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 12, DE 2002

(Nº 1.044/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Sara Nos sa Ter ra para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e ima gens 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 o De-

cre to s/nº, de 18 de se tem bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Sara Nos sa Ter ra para exe cu -
tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de 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.

MENSAGEM Nº 1.359/00

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 223, 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 da de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De-
cre to de 18 de se tem bro de 2000, que ”Ou tor ga con-
ces são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fim
ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi den ci -
as“. As en ti da des men ci o na das sob as se guin tes:

1 – Fun da ção Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va de
Uber lân dia, na ci da de de Uber lân dia -MG;
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2 – Fun da ção Sara Nos sa Ter ra, na ci da de de
Bra sí lia-DF;

3 – Fun da ção Fer nan do Edu ar do Lee, na ci da de 
de Gu a ru já-SP;

4 – Uni ver si da de Lu te ra na do Bra sil, na ci da de
de Por to Ale gre-RS; e

5 – Fun da ção Edu ca ti va de Ra di o di fu são Fu tu -
ra, na ci da de de São Gon ça lo-RJ.

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que car do so.

EM nº 309/MC

Bra sí lia, 24 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(TV), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li -
da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

Fun da ção Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va de
Uber lân dia, na ci da de de Uber lân dia, Esta do de Mi-
nas Ge ra is (Pro ces so nº 53.000.011496/97):

 Fun da ção Sara Nos sa Ter ra, na ci da de de Bra-
sí lia, Dis tri to Fe de ral (Pro ces so nº 53000.000151/97);

 Fun da ção Fer nan do Edu ar do Lee, na ci da de de
Gu a ru já, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53.000.004773/99).

 Uni ver si da de Lu te ra na do Bra sil, na ci da de de
Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so
nº 53.000.005927/97);

 Fun da ção Edu ca ti va de Ra di o di fu são Fu tu ra,
na ci da de de São Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro
(Pro ces so nº 53.000.003687/00).

2. De acor do com o art. 14, § 2º, do De cre to-lei
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com § 1º, do art.
13, do Re gu la men to de 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 da 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 os pe di dos se en con tram
de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis la ção apli-
cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da des as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º ao 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 dos dos Pro ces sos Admi nis tra ti vos
cor res pon den tes.

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.

DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 2000

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar 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, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art 13 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,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das, pala exe cu tar, pelo pra zo de 15
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:

I. Fun da ção Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va de
Uber lân dia, na ci da de de Uber lân dia, Esta do de Mi-
nas Ge ra is (Pro ces so nº 53.000.011496/97);

II. Fun da ção Sara Nos sa Ter ra, na ci da de de Bra sí -
lia, Dis tri to Fe de ral (Pro ces so nº 53.000.000151/97):

III. Fun da ção Fer nan do Edu ar do Lee, na ci da de
de Gu a ru já, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53.000.004773/99).

IV. Uni ver si da de Lu te ra na do Bra sil, na ci da de
de Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro-
ces so nº 53.000.005927/97);

V. Fun da ção Edu ca ti va de Ra di o di fu são Fu tu ra,
na ci da de de São Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro
(Pro ces so nº 53.000.003687/00).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão 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 pe las ou tor ga das.

Art. 2º 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 do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces -
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor na rem-se nu los, 
de ple no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 18 de se tem bro de 2000; 179º da Inde-
pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga.
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PARECER Nº 371, DE 2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.000151/97
Inte res sa da: Fun da ção Sara Nos sa Ter ra
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 – Os Fa tos

Fun da ção Sara Nos sa Ter ra, com sede na ci da -
de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral, 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 de sons e ima gens, com fi na li da de ex clu si va men -
te edu ca ti va, na lo ca li da de de Bra sí lia, no mes mo
Esta do, me di an te a uti li za ção do ca nal 30 E, pre vis ta
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 10
de ju nho de 1994, na Car tó rio do 2º Ofí cio, no Dis tri to
Fe de ral sob nº 2.947, al te ra do nos ter mos das mo di fi -
ca ções pro pos tas no es ta tu to apre sen ta do e ata de
re u nião ane xa dos ao pro ces so, re gis tra dos no mes-
mo Re gis tro Ci vil, em mi cro fil me sob o nº 26.237, 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. O Con se lho Di re tor com man da to de qua tro
anos, está as sim cons ti tu í do:

Con se lho Di re tor

Car gos No mes

Diretora Presidente  Priscila de Brito Rodovalho

Di re to ra Admi nis tra ti va   Me iry de Cri só so to mo de Pa i va Mo re i ra

Di re to ra Fi nan ce i ra          Fani Pé ri co

Di re tor de Pro gra ma ção Ge ral do Osó rio de Alcan tâ ra

Di re tor de Even tos  Le o nar do Pru den te Mo re i ra

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 ser vi ço 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 nº 52.795, 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 19 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.

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-cen su ra”.
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.
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Bra sí lia, 23 de ju nho de 2000. – Na po leão Ema-
nu el Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2000. – Anto 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 nhem-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 cuc -
ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 13, DE 2002

(Nº 1.141/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Waldy Fre i tas 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 ma ça -
ri, 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 815, de 28 de de zem bro de 2000, que ou tor ga 
per mis são à Fun da ção Waldy Fre i tas 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 Ca ma -
ça ri, 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 642/01

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 223, 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 ções 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 qüên 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 809, de 28 de de zem bro de 2000
– Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Rio Lar go-AL;

2 – Por ta ria nº 811, de 28 de de zem bro de 2000
– Fun da ção Uni ver si da de de Ca xi as do Sul, na ci da -
de de Ca xi as do Sul-RS;

3 – Por ta ria nº 815, de 28 de de zem bro de 2000 –
Fun da ção Waldy Fre i tas, na ci da de de Ca ma ça ri-BA; e

4 – Por ta ria nº 17, de 8 de fe ve re i ro de 2001 –
Fun da ção Edu ca ti va de Urâ nia, na ci da de de Fer nan -
dó po lis-SP.

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2001. – Aé cio Ne ves

MC 210 EM

Bra sí lia, 30 de mar ço 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

53640.000235/00, de in te res se da Fun da ção Waldy
Fre i tas, 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 Ca ma -
ça ri, Esta do da Ba hia.

2. De acor do como art. 13, § 1º, do Re gu la men to 
de 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 815, DE 28 DE DEZEMBRO DE

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 53640.000235/00, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Waldy
Fre i tas 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 Ca ma ça ri, Esta do da Ba hia.

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 do 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
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 14, DE 2002

(Nº 1.146/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Cul tu ral Nor te-Pa ra na en se
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 Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 814, de 29 de de zem bro de 2000, que ou tor ga 
per mis são à Fun da ção Cul tu ral Nor te– Pa ra na en se
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 Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 501/01

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 223, 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 da de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons-
tan te da Por ta ria nº 814, de 28 de de zem bro de
2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Cul tu ral
Nor te-Pa ra na en se 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 Ara pon -
gas, Esta do do Pa ra ná.

Bra sí lia, 31 de maio de 2001. – Fer nan do Hen-
ri que Car do so.

MC 00209 EM

Bra sí lia, 30 de mar ço 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

53000.005391/00, de in te res se da Fun da ção Cul tu ral
Nor te-Pa ra na en se, 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 fe qüên cia mo-
du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da -
de de Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la -
men to de 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 814, DE DEZEMBRO DE

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 53000.005391/00, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Cul tu -
ral Nor te-Pa ra na en se 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 Ara-
pon gas, Esta do do Pa ra ná.

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 do 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.

PA RE CER Nº 070/2000/DMC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.005391/2000
Inte res sa da: Fun da ção Cul tu ral Nor te Pa ra na -

en se
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 -
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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.

A Fun da ção Cul tu ral Nor te Pa ra na en se, com
sede na ci da de de Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná,
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
ci da de de Ara pon gas, no Esta do do Pa ra ná.

O Esta tu to da en ti da de, re gis tra do no Car tó rio
de Re gis tro Ci vil das Pes so as Ju rí di cas, 1º Ofí cio,
em 28-6-00, sob nº 281, pre en che 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.

De acor do com o ar ti go 17 do Esta tu to, e con-
for me Ata de Re u nião de fls. 4, a di re to ria da re que -
ren te é a se guin te:

Di re tor Pre si den te: José Edu ar do Wi e le wic ki

Di re tor Vice Pre si den te: Bár ba ra Laf fran chi

Di re tor Se cre tá rio: He le na Be a triz Wi e le wic ki

Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro: Mar co
Antô nio Laf fran chi

A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res foi
ane xa da ao re que ri men to, en con tran do-se às fls. 14
à 31 e 55 à 66 do pre sen te pro ces so.

Do Mé ri to

A ou tor ga de per mis são para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra está ad mi ti da na Cons ti tu i -
ção Fe de ral, con for me alí nea a, do in ci so XII, do ar-
ti go 21.

O ar ti go 13 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 91.837, de 25 de ou tu bro de
1985, dis pen sa a pu bli ca ção de edi tal para 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. 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 por pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co
in ter no e por en ti da des da ad mi nis tra ção in-
di re ta, ins ti tu í das pe los Go ver nos Esta du a is
e Mu ni ci pa is, nem a ou tor ga para a exe cu -
ção do ser vi ço, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos”.

Por sua vez, a Cons ti tu i ção Fe de ral, no ar ti go
223, es ta be le ce a com pe tên cia do Po der Exe cu ti vo

para ou tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção
para ser vi ço de ra di o di fu são e de ter mi na que o ato de
ou tor ga de ve rá ser apre ci a do pelo Con gres so Na ci o -
nal e so men te pro du zi rá efe i tos le ga is após sua de li -
be ra ção.

A do cu men ta ção ins tru tó ria, re fe ren te à en ti da -
de e seus di re to res, está com ple ta e em or dem.

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 dos li mi tes fi xa dos
pelo De cre to-Lei nº 236/67, pe los seus di re to res,
con for me de cla ra ções de fls. 33, 34, 60, 63 e 66.

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
a ma té ria, 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 De-
par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu -
são/SSR/MC, para pros se gui men to.

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 o ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

É o pa re cer.

Cu ri ti ba, 12 de de zem bro de 2000. – Mi rel la
Dias Me lha do, Advo ga da.

De acor do

Enca mi nhe-se o pro ces so ao De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são/SSR/MC.

Cu ri ti ba, 12 de de zem bro de 2000. – Ede nil -
son Edi son Ma ri nho, De le ga do Subs ti tu to.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 15, DE 2002

(Nº 1.147/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Cul tu ral Nor te-Pa ra na en -
se para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Ara pon -
gas, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o
De cre to s/nº, de 16 de abril de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Cul tu ral Nor te-Pa ra na en se
para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 03977

    171ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da -
de de Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 369/01

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 223, 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 da de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons-
tan te do De cre to de 16 de abril de 2001, que ”Ou tor -
ga con ces são às en ti da des que men ci o na, para exe-
cu tar 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, e dá ou tras
pro vi dên ci as“. As en ti da des men ci o na das são as se-
guin tes:

1 – Fun da ção Edu ca ci o nal e Cul tu ral do Su do -
es te Mi ne i ro, na ci da de de São Se bas tião do Pa ra í -
so-MG;

2 – Fun da ção Cul tu ral Nor te-pa ra na en se, na
ci da de de Aza pon gas-PR; e

3 – Fun da ção Orlan do Zo vi co, na ci da de de Li-
me i ra-SP.

Bra sí lia, 24 de abril de 2001. – Fer nan do Hen-
ri que Car do so.

MC 00011 EM

Bra sí lia, 13 de fe ve i ro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(TV), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li -
da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Fun da ção Edu ca ci o nal e Cul tu ral do
Su do es te Mi ne i ro, na ci da de de São Se bas -
tião do Pa ra í so, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 53000.004608100);

• Fun da ção Cul tu ral Nor te-Pa ra na en -
se, na ci da de de Ara pon gas, Esta do do Pa-
ra ná (Pro ces so nº 53000.005392/00);

• Fun da ção Orlan do Zo vi co, na ci da de
de Li me i ra, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 53830.000175/00).

2. De acor do com o art. 14, § 2º,do De cre to-Lei 
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º, do
art. 13, do Re gu la men to de 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 dc 1996, não
de pen de rá de edi tal a ou tor ga pata exe cu ção de
ser vi ço de ra di o difr são com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con -
tram de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis -
la ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da -
des as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do
ser vi ço.

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 dos Pro ces sos Admi nis tra -
ti vos cor res pon den tes.

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.

DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 2001

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar 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, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117,
de 27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos -
to no art. 14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967, e no § 1º do art. 13 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,

De cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si -
va men te edu ca ti vos:

I – Fun da ção Edu ca ci o nal e Cul tu ral do Su do -
es te Mi ne i ro, na ci da de de São Se bas tião do Pa ra í -
so, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53000.004608/00);
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II – Fun da ção Cul tu ral Nor te-Pa ra na en se, na
ci da de de Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
nº 53000.005392/00);

III – Fun da ção Orlan do Zo vi co, na ci da de de
Li me i ra, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000175/00).

Pa rá ga fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das 
re ger-se-ão 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 pe las ou tor ga das.

Art. 2º 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 do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con-
ces sões de ve rão ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor na -
rem-se nu los, de ple no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 16 de abril de  2001; 180º da Inde pen -
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

PARECER Nº 10/2001

Re fe rên cia   Pro ces so nº 53000.005392/00
Inte res sa da Fun da ção Cul tu ral Nor te Pa ra na -

en se 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 fins ex clu si va men te edu-
ca ti vos.

            – 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 – Os Fa tos

A Fun da ção Cul tu ral Nor te Pa ra na en se, com
sede na ci da de de Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná, re-
quer lhe seja ou tor ga da con ces são para exe cu tar o
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 que la ci da de, me di an -
te a uti li za ção do ca nal 22 E, 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 TV 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 ra di o di fu são, a en ti da de apre sen tou toda a do-
cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to da en ti da -
de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no Car tó rio 
de Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, do 1º Ofí cio,
no li vro “A-2" sob o nº 281, aos 28 dias do mês de
ju nho de 2000, na ci da de de Ara pon gas, Pa ra ná,
aten den do a to dos os re qui si tos dis pos tos no Có di -
go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la ção es pe cí fi ca de ra di -
o di fu são.

5. De acor do com o ar ti go 17 do Esta tu to da
Fun da ção e con for me ata da Assem bléia de cons ti -
tu i ção da en ti da de, a di re to ria da re que ren te é a se-
guin te:

Di re tor Pre si den te: José Edu ar do Wi e le wic ki
Di re tor Vice-Pre si den te: Bár ba ra Laf fran chi
Di re tor Se cre tá rio: He le na Be a triz Wi e le wic ki
Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro: Mar co Antô nio
Laf fran chi.

II – Do Mé ri to

6. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri -
za ção para exe cu tar ser vi ços 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 (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

7. 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.

8. O 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, 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."
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9. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e 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 19 de abril de 1999.

10. 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 ções fir ma das por eles, jun ta das às fls.
30, 66, 67 e 68 dos 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 ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

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-cen su ra”.

Bra sí lia, 18 de ja ne i ro de 2001. – Fer nan do
Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 18 de ja ne i ro de 2001. – Na po leão
Va la da res Co or de na dor-Ge ral 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, 19 de ja ne i ro de 2001. – Anto nio Car-
los Tar de ki Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

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

Bra sí lia, 19 de ja ne i ro de 2001. – Pa u lo Me ni -
cuc ci Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 16, DE 2002

(Nº 1.393/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Cul tu ral Anhan güe ra

para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Vár zea Pa u -
lis ta, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o
De cre to s/nº, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Cul tu ral Anhan güe ra para
exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Vár zea Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 745, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49 in ci so XII com bi na do
com o § 3º do art. 223, 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 da de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, ato cons tan te do De-
cre to de 5 de ju lho de 2001. que “Ou tor ga con ces -
são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar 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 e dá ou tras pro vi dên ci as”.
As en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPOS
DE MINAS, na ci da de de São João del Rei
– MG;

2 – FUNDAÇÃO CULTURAL
ANHANGÜERA na ci da de de Vár zea Pa u lis -
ta – SP;

3 – FUNDAÇÃO EDUCATIVA
CULTURAL E FILANTRÓPICA MARIA
EFIGÊNIA FERRACINI CAMPOS, na ci da de 
de Assis Cha te a u bri and – PR; e

4 – FUNDAÇÃO EDUCATIVA,
CULTURAL E ASSISTENCIAL ISMÊNIA VITTA
REIS, na ci da de de Pou so Ale gre – MG.

Bra sí lia, 16 de ju lho de 2001

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

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o
in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
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exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, nas lo ca li da des e Uni da des da
Fe de ra ção in di ca das:

• FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPOS DE
MINAS, na cidade de São João del Rei,
Estado de Minas Gerais (Processo nº
53710.001127/00);

• FUNDAÇÃO CULTURAL ANHANGÜERA na
cidade de Várzea Paulista, Estado de São
Paulo (Processo 53000.000906/01);

• FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL
FILANTRÓPICA MARIA EFIGÊNIA
FERRACINI CAMPOS, na cidade de Assis
Chateaubriand, Estado do Paraná (Processo
nº 53710.00071/00);

• FUNDAÇÃO EDUCATIVA, CULTURAL E
ASSISTENCIAL ISMÊNIA VITTA REIS, na
cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 53710.000427/00.)

2. De acor do com o art. 14, § 2º, do De cre -
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, com o § 1º
do art. 13 do Re gu la men to de 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, nos pe di dos se en-
con tram de vi da men te ins tru í dos de acor do com a le-
gis la ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti -
da des as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do
ser vi ço.

4. Excla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ata 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 dos pro ces sos cor res pon -
den tes.

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.

DECRETO DE 5 DE JULHO DE 2001

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar 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, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri-
bu i ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e
223 ca put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º da Lei nº
4.117, de 27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta a
dis pos to no art. 14, § 2º do De cre to-Lei nº 236, de
28 de fe ve re i ro de 1967, e no § 1º do art. 13 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, de cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para exe cu tar pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos:

I – FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPOS
DE MINAS, na ci da de de São João del Rei,
Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.001127/00);

II – FUNDAÇÃO CULTURAL
ANHANGÜERA, na ci da de de Vár zea Pa u -
lis ta, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53000.000906/01);

III – FUNDAÇÃO EDUCATIVA
CULTURAL E FILANTRÓPICA MARIA
EFIGÊNIA FERRACINI CAMPOS, na ci da de 
de Assis Cha te a u bri and, Esta do do Pa ra ná
(Pro ces so nº 53740.000071/00;

IV – FUNDAÇÃO EDUCATIVA,
CULTURAL E ASSISTENCIAL ISMÊNIA
VITTA REIS, na ci da de de Pou so Ale gre,
Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
5371.0000427/00).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão 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 pe las ou tor ga das.

Art. 2º 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 do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces -
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor na rem-se nu los, 
de ple no di re i to os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 5 de ju lho de 2001; 180º da Inde pen dên -
cia e 113º da Re pú bli ca. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 2002

(Nº 1.440/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
ao Sis te ma Inte gra do de Rá dio 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 Qu i xa dá, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 269, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per-
mis são ao Sis te ma Inte gra do de Rá dio Ltda., para ex-
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Qu i xa dá, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 2002

(Nº 1.443/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Can ta res de Sa lo mão 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
Cu i a bá, Esta do do Mato Gros so.

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 385, de 12 de ju lho de 2001, que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção Can ta res de Sa lo mão 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
Cu i a bá, Esta do do Mato Gros so.

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

MENSAGEM Nº 992, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub-
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên cia, acom pa -
nha das da Expo si ções de Mo ti vos da 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 qüên -
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 da 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 juí – 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 de 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 tu ral do 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 lia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 421 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

53690.000206/98, de in te res se da Fun da ção Can ta -
res de Sa lo mão, ob je to da 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 Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so.

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 mos 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 te mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato da 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 385, DE l2 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 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 nº 53690.000206/98 re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Can ta -
res de Sa lo mão 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 Cu i a bá, Esta-
do do Mato Gros so.

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 do 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 2002

(Nº 1.445/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Alta mi ro Ga lin do para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e ima gens na ci da de de Cu i a bá, Esta do
de Mato Gros so.

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

cre to s/nº, de 6 de se tem bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Alta mi ro Ga lin do para exe cu -
tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Cu i a bá,
Esta do de Mato Gros so.

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

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 223, 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 do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções o ato cons tan te do De-
cre to de 6 de se tem bro de 2001, que “Ou tor ga con-
ces são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar
ser vi ço de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da des
men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Cul tu ral Artís ti ca Edu ca ci o nal de
Fru tal, na ci da de de Fru tal – MG;

2 – Fun da ção Cul tu ral Ni val do Fran co Bu e no, na
ci da de de Andra di na – SP;

3 – Fun da ção Edu ca ti va Sin to nia Cul tu ral, na ci-
da de de Ara xá – MG; e

4 – Fun da ção Alta mi ro Ga lin do, na ci da de de
Cu i a bá – MT.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 376 EM

Bra sí lia, 18 de ju lho de 2001

Exce len tís si mo Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar 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, nas lo ca li da des
e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Fundação Cultural Artística Educacional de
Frutal, na cidade de Frutal, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 53000.000707/00);

• Fundação Cultural Nivaldo Franco Bueno, na
cidade de Andradina, Estado de São Paulo
(Processo nº 53000.007912/00);

• Fundação Educativa Sintonia Cultural, na
cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 53710.000145/00);

• Fundação Altamiro Galdino, na cidade de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso (Processo nº
53000.005664/00).

2. De acor do com o ar ti go 14, § 2º, do De cre to-Lei
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º do ar ti -
go 13 do Re gu la men to de 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 os pe di dos se en con tram
de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da des as
qua li fi ca ções exi gi das para exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 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 dos pro ces sos cor-
res pon den tes.

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

DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar 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, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso de suas atri-
bu i ções que lhe con fe rem os art. 84, in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de
27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no
art. 14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e no § 1º do art. 1º  do Re gu la men to de 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.

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos:

I – Fun da ção Cul tu ral Artís ti ca Edu ca ci o nal de
Fru tal, na ci da de de Fru tal, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 53000.000707/00);
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II – Fun da ção Cul tu ral Ni val do Fran co Bu e no, na
ci da de de Andra di na, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so 
nº 53000.007912/00);

III – Fun da ção Edu ca ti va Sin to nia Cul tu ral, na
ci da de de Ara xá, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000145/00); e

IV – Fun da ção Alta mi ro Gal di no, na ci da de de
Cu i a bá, Esta do do Mato Gros so (Pro ces so nº
53000.005664/00).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão 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 pe las ou tor ga das.

Art. 2º 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 do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces -
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de sua pu bli ca ção da de li be ra ção de
que tra ta o art. 2º, sob pena de tor na rem-se nu los, de
ple no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 6 de se tem bro de 2001; 180º da Inde-
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 20, DE 2002

(Nº 1.567/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Gil van Cos ta 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 Olin da,
Esta do de Per nam bu co.

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 353, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Gil van Cos ta 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 Olin da, Esta do de Per nam bu co.

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

MSC Nº 1.109/01
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na da

com o § 3º do art. 223, 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 ções 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 qüên -
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 353, de 5 de ju lho de 2001 – Fun-
da ção Gil van Cos ta, na ci da de de Olin da – PE;

2 – Por ta ria nº 493, de 24 de agos to de 2001 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Ger mim Lou re i ro, na
ci da de de João Mon le va de – MG; e

3 – Por ta ria nº 559, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Pro fes so ra Né ria
Co e lho Gu i ma rães, na ci da de de Gu a nhães – MG.

Bra sí lia, 22 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 396 EM

Bra sí lia, 7 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

53103.000034/2001, de in te res se da Fun da ção Gil-
van Cos ta, 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 Olin da,
Esta do de Per nam bu co.

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 353, 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 552.795, 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 nº 53103.000034/2001, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Gil van
Cos ta 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 Olin da, Esta do de Per nam bu co.

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 do 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.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL EM PERNAMBUCO

SERVIÇO JURÍDICO

Pa re cer Nº 9/2001
Re fe rên cia: 53103000034/2001
Ori gem Drmc/Pe
Inte res sa da: Fun da ção Gil van Cos ta
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 832/76.

Con clu são: Pelo de fe ri men to
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I – Dos Fa tos
1. À Fun da ção Gil van Cos ta, com sede à Rua

Vila Má rio Gou ve ia, 6 Pra ze res/Ja bo a tão dos Gu a ra -
ra pes, Esta do de Per nam bu co, re quer lhe seja ou tor -
ga da per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra cm Fre qüên cia Mo du la da (FM), com fi na li -
da de ex clu si va men te edu ca ti va, na ci da de de Olin da,
Esta do de Per nam bu co.

2. Os es ta tu tos da en ti da de, re gis tra dos no Car-
tó rio no Li vro “A” de Pes so as Ju rí di cas, no Li vro “A” nº
8, sob o nº 544, fls. 7, da ta do de 6-12-1994, 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 ci fi ca de ra-
di o di fu são fls. 25/32.

3. De acor do com os ar ti gos II do Esta tu tos e
con for me ata da Assem bléia la vra da em 28 de no-
vem bro de 1994, de vi da men te re gis tra da em 6 de de-
zem bro de 1994, na ci da de de Ja bo a tão dos Gu a ra ra -
pes – PE, a di re to ria da re que ren te, é a se guin te:

Car go Nome

Di re tor-Pre si den te Ze ne i de Ma ria de Sou za Cos ta

Di re tor-Vice-Pre si den te Ja ques Jú ni or dos San tos Sil va 

Di re tor-Se cre tá rio Ge a ne de Lima Sil va

Di re tor-Te sou re i ro Ze nil da Oli ve i ra Sou za

4. A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res foi
ane xa da ao re que ri men to, en con tran do-se as fls. 39
us que 62 e 69/76.

II – Do Mé ri to
5. A ou tor ga da per mis são para exe cu tar ser vi ço 

de ra di o di fu são so no ra, está ad mi ti da na Cons ti tu i ção 
Fe de ral (le tra a, do in ci so XII, do art. 21).

6. O art. 13 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra-
di o di fu são, apro va do o de 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 91.832, de 25 de ou tu bro de 1985, dis pen sa
a pu bli ca ção de edi tal para 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. ..................................................
“§ 2º 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 por
pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co in ter no e
por en ti da de da Admi nis tra ção Indi re ta ins ti tu -
í das pe los Go ver nos Esta du a is e Mu ni ci pa is
nem a ou tor ga para exe cu ção do Ser vi ço com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos”.

7. Por sua vez, a Cons ti tu i ção Fe de ral, no ar ti go
223, es ta be le ce a com pe tên cia do Po der Exe cu ti vo para
ou tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi -
ço de ra di o di fu são e de ter mi na que o ato de ou tor ga de-
ve rá ser apre ci a do pelo Con gres so Na ci o nal e so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após sua de li be ra ção.

8. A do cu men ta ção ins tru tó ria re fe ren te à en ti -
da de e a seus di re to res, está com ple ta.

9. Cons ta de cla ra ção da Fun da ção Gil van Cos ta 
na qual se com pro me te a cum prir as obri ga ções
cons tan tes da Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 651, de 15
de abril de 1999, re la ti vo à exe cu ção do ser vi ço com
fi na li da de edu ca ti va fl. 3.

10. 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, quer quan to aos só ci os, quer
quan to a seus di re to res, con for me de cla ra ção de fls.
28, 35 e 42, con fir ma da cm con sul ta ao Ca das tro Na-
ci o nal de Ra di o di fu são.

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 a
ma té ria, 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 à Se cre ta ria de
Ser vi ços de Ra di o di fu são, para pros se gui men to.

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-cen su ra”.
Re ci fe, 6 de mar ço de 2001. – Mar cos Go mes

Gal vão, Che fe do Ser vi ço Ju rí di co, DRMC – PE.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 21, DE 2002

(nº 717/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Trom-
bas – ACCTROM a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Trom bas, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 177, de 16 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Trom bas –
ACCTROM 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 Trom bas, 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.

MENSAGEM Nº 946/00
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos termos do art. 49, in ci so XII com bi na do com

o § 3º do art. 223, 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 da de
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser-
vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for me os se-
guin tes atos e en ti da des:
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1 – Por ta ria nº 75, de 21 de mar ço de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
do Gama, na ci da de do Gama – DF;

2 – Por ta ria nº 175, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Novo Mi lê nio, na ci da de de São Ga bri el
da Ca cho e i ra – AM;

3 – Por ta ria nº 176, de 16 de maio de 2000 – So-
ci e da de Ami gos de Gu a pi a ra – SAG, na ci da de de
Gu a pi a ra – SP;

4 – Por ta ria nº 177, de 16 de maio de 2000 –
ACCTROM – Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Trom bas – GO;

5 – Por ta ria nº 183, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM, na ci da de de Pla nal ti na – GO;

6 – Por ta ria nº 184, de 16 de maio de 2000 –
AUDS – Asso ci a ção Uru quen se de De sen vol vi men to
e So li da ri e da de, na ci da de de Uru o ca – CE; e

7 – Por ta ria nº 187, de 17 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Nos sa Mis são, na ci da de de Pas sos – MG.

Bra sí lia, 5 de ju lho de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 198/MC

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2000

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 Por ta ria de ou-

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de de no mi na da ACCTROM – Asso ci a -
ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Trom bas, com sede
na ci da de de Trom bas, Esta do de Go iás, ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da -
de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co-
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi-
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma-
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia es sas ações per-
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o -
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te -
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men -
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo

nº 53670.000117/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu -
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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 177, DE 16 DE MAIO DE 2000
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 nos
arts. 10 e 19 do De cre to Nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000117/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a ACCTROM – Asso ci a ção de
Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Trom bas, com sede na
Rua João Pe re i ra Ru fi no, nº 6, Cen tro, na ci da de de
Trom bas. Esta do de Go iás, a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di-
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 13º30’52"S e lon gi tu de em
48º44’40"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º 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 do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.  – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 22, DE 2002

(Nº 868/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is
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
Cris ta li na, Esta do de Go iás.

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

cre to s/nº, de 28 de abril de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 20 de se tem bro de 1997, a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda., para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cris-
ta li 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.

MENSAGEM Nº 817/00

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 223, 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 do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De-
cre to de 28 de abril de 2000, que “Re no va con ces são
das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.” As en ti da -
des men ci o na das são as se guin tes:

1  –  Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Tu pan ci re tã  –  RS;

2  –  Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz Ltda., a par tir
de 8 de agos to de 1997, na ci da de de Nova Cruz  –  RN;

3  –  Rá dio Clu be Ja ca reí Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ja ca reí  –  SP;

4  –  Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás
Ltda., a par tir de 4 de ou tu bro de 1998, na ci da de de
Dou ra dos  –  MS;

5  –  Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda., a
par tir de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Cris-
ta li na  –  GO;

6  –  Rá dio Di fu so ra de Bar ra do Gar ças Li mi ta -
da, a par tir de 18 de agos to de 1993, na ci da de de
Bar ra do Gar ças  –  MT;

7  –  Rá dio Nova São Ma nu el Ltda., a par tir de 25
de mar ço de 1992, na ci da de de São Ma nu el  –  SP;

8  –  Rá dio São João do Su do es te do Pa ra ná
Ltda., a par tir de 27 de ju nho de 1996, na Ci da de de
São João  –  PR;

9  –  Rá dio Inde pen den te de Bar re tos Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bar re tos  –  SP;

10  –  Rá dio Pi ra juí Ltda., a par tir de lº de maio
de 1994, na ci da de de Pi ra juí  –  SP;

11  –  Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pi ra ci ca ba  –  SP;

12  –  Fun da ção Espí ri ta André Luiz, a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Gu a ru lhos  –  SP;

13  –  Rá dio Ver de Vale Ltda., a par tir de 14 de se-
tem bro de 1992, na ci da de de Bra ço do Nor te  –  SC;

14  –  Rá dio Si de ral Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Ge tú lio Var gas  –  RS;

15  –  Rá dio Cru ze i ro Ltda., a par tir de 16 de ju-
nho de 1991, na ci da de de Cru ze i ro  –  SP;

16  –  So ci e da de Rá dio San ta ma ri en se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San ta
Ma ria  –  RS;

17  –  Cen tral de Rá dio e No tí ci as de Ita ti ba Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ita ti ba  –  SP;

18  –  Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda., a par tir de
24 de no vem bro de 1993, na ci da de de Ube ra ba  –  MG;

19  –  Rá dio Cul tu ra de Cam pi nas Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Cam pi nas  –  SP;

20  –  Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda., a par tir de
7 de ou tu bro de 1997, na ci da de de Se be ri  –  RS;

21  –  Di fu so ra de Xan xe rê Ltda., a par tir de 5 de
agos to de 1992, na ci da de de Xan xe rê  –  SC;

22  –  TV SBT  –  Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A., a
par tir de 20 de agos to de 1996, na ci da de de Por to
Ale gre  –  RS;

23  –  TV SBT  –  Ca nal 5 de Be lém S/A., a par tir
de 20 de agos to de 1996, na ci da de de Be lém  – PA;

24  – Te le vi são Ban de i ran tes de Pre si den te
Pru den te Ltda., a par tir de 31 de ju lho de 1996, na ci-
da de de Pre si den te Pru den te  –  SP.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000.  – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 119/MC

Bra sí lia, 25 de abril de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o -
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo-
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia na ci da de de Tu pan ci re -
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tã, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53790.000031/94);

• Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia na ci da de de Nova Cruz,
Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro ces so nº
53780.000094/97);

• Rá dio Clu be Ja ca reí Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ja ca reí, Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.001549/93);

• Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam -
bás Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de 
de Dou ra dos, Esta do do Mato Gros so do
Sul (Pro ces so nº 53700.000896/98);

• Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Cris ta li na, Esta do de Go iás  (Pro ces so nº
53670.000390/97);

• Rá dio Di fu so ra de Bar ra do Gar ças
Li mi ta da, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Bar ra do Gar ças, Esta do do Mato Gros so 
(Pro ces so nº 53690.000013/93);

• Rá dio Nova São Ma nu el Ltda., con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de São Ma nu el, Esta do
de São Pa u lo (Pro ces so nº 29830.000024/92);

• Rá dio São João do Su do es te do Pa-
ra ná Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de 
de São João, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
nº 53740.000108/96):

• Rá dio Inde pen den te de Bar re tos
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Bar re tos, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830000211/94):

• Rá dio Pi ra juí Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Pi ra juí, Esta do de São
Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000282/94);

• Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pi ra ci -
ca ba, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000152/94);

• Fun da ção Espí ri ta André Luiz, con-
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia na ci da de de Gu a ru -
lhos, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000295/94);

• Rá dio Ver de Vale Ltda., con ces si o ná -
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Bra ço do Nor te,
Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº

29820.000434/92);
• Rá dio Si de ral Ltda., con ces si o ná ria

de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Ge tú lio Var gas, Esta do
do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53790.000206/94);

• Rá dio Cru ze i ro Ltda., con ces si o ná ria 
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Cru ze i ro, Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 29100.000221/91);

• So ci e da de Rá dio San ta ma ri en se
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 50790.000855/93);

• Cen tral de Rá dio e No tí ci as de Ita ti ba 
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ita ti ba, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000222/94);

• Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ube ra -
ba, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
50710.000749/93);

• Rá dio Cul tu ra de Cam pi nas Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pi -
nas, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000263/94);

• Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda., con-
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia na ci da de de Se be ri,
Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53790.000887/97);

• Rá dio Di fu so ra de Xan xe rê Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Xan xe -
rê, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº
29820.000348/92);
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• TV SBT-Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A,
con ces si o ná ria 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
Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 53830.000562/96);

• TV SBT-Ca nal 5 de Be lém S/A, con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens (te le vi são) na ci da de da Be lém, Esta-
do do Pará (Pro ces so nº 53830.000560/96);

• Te le vi são Ban de i ran tes de Pre si den te
Pru den te Ltda., con ces si o ná ria 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 Pre si den te Pru den te, Esta do de São
Pa u lo (Pro ces so nº  53830.000512/96).

Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên cia
das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são é
re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de
ja ne i ro de 1983, que a re gu la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li -
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si -
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá -
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca -
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men to, 
De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su pe -
ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são e
sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal, em
cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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.

DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV,. e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção. 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju-
nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in-
ci so I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983.

De cre ta:
Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da -

des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã Ltda., a par tir
de 12 de maio de 1994, na ci da de de Tu pan ci re tã,

Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria 
MVOP nº 432, de 29 de abril de 1955, e re no va da pelo
De cre to nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Pro ces so
nº 53790.000031/94);

II – Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz Ltda., a par-
tir de 8 de agos to de 1997, na ci da de de Nova Cruz.
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De-
cre to nº 79.801, de 8 de ju nho de 1977, e re no va da
pelo De cre to nº 96.867, de 29 de se tem bro de 1988
(Pro ces so nº 53780.000094/97).

III – Rá dio Clu be Ja ca reí Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ja ca reí, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 155, de 16
de fe ve re i ro de 1950, e re no va da pelo De cre to nº
91.011, de 27 de fe ve re i ro de 1985 (Pro ces so nº
50830.001549/93);

IV – Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás
Ltda., a par tir de 4 de ou tu bro de 1998, na ci da de de
Dou ra dos, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da
pelo De cre to nº 96.647. de 5 de se tem bro de 1988
(Pro ces so nº 53700.000896/98);

V – Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda., a
par tir de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Cris-
ta li na. Esta do de Go iás, ou tor ga da pelo De cre to nº
80.230, de 25 de agos to 1977, e re no va da pelo De-
cre to nº 95.258, de 19 de no vem bro de 1987 (Pro ces -
so nº 53670.000390/97);

VI – Rá dio Di fu so ra de Bar ra do Gar ças Ltda., a
par tir de 18 de agos to de 1993, na ci da de de Bar ra do
Gar ças, Esta do ao Mato Gros so, ou tor gão a pelo De-
cre to nº 88.445, de 29 de ju nho de 1983 (Pro ces so nº
53690.000013/93);

VII – Rá dio Nova São Ma nu el Ltda., a par tir de 25
de mar ço de 1992, na ci da de de São Ma nu el, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 86.961, de 25 de
fe ve re i ro de 1982 (Pro ces so nº 29830.000024/92);

VIII – Rá dio São João do Su do es te do Pa ra ná
Ltda., a par tir de 27 de ju nho de 1996, na ci da de de
São João, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria
MC nº 176, de 25 de ju nho de 1986, e au to ri za da a
pas sar à con di ção de con ces si o ná ria em vir tu de de
au men to de po tên cia de sua es ta ção trans mis so ra,
con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 112, de 12 de se-
tem bro de 1994, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
(Pro ces so nº 53740.000108/96);

IX – Rá dio Inde pen den te de Bar re tos Ltda., a
par tir de 12 de maio de 1994, na ci da de de Bar re tos,
Esta do de São Pa u to, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº 31 – B, de 21 de ja ne i ro de 1961, e re no va da pelo
De cre to nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Pro ces so
nº 50830.0002l1/94);

04018 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002212    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



X – Rá dio Pi ra juí Ltda., a par tir de 1º de maio de
1994, na ci da de de Pi ra juí, Esta do de São Pa u lo, ou-
tor ga da pela Por ta da MVOP nº 239, de 11 de mar ço
de 1946, re no va da pela Por ta ria MC nº 251, de 9 de
ou tu bro de 1985, e au to ri za da a pas sar à con di ção de
con ces si o ná ria em vir tu de de au men to de po tên cia
de sua es ta ção trans mis so ra, con for me Expo si ção de
Mo ti vos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 50830.000282/94);

XI – Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A, a par tir
de 1º de maio de 1994, na Ci da de de Pi ra ci ca ba,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº 41, de 22 de ja ne i ro de 1948, e re no va da pelo De-
cre to nº  89.406, de 29 de fe ve re i ro de 1984 (Pro ces -
so nº 50830.000152/94);

XII – Fun da ção Espí ri ta André Luiz, a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Gu a ru lhos, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te pela Por ta -
ria MVOP nº 420, de 26 de ju lho de 1956, à Rá dio Di-
fu so ra Hora Cer ta Ltda., cuja de no mi na ção so ci al foi
al te ra da para Rá dio Boa Nova de Gu a ru lhos Ltda., re-
no va da pelo De cre to nº 89.590, de 27 de abril de
1984, e trans fe ri da pelo De cre to de 10 de de zem bro
de 1997, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci -
so (Pro ces so nº 50830.000295/94);

XIII – Rá dio Ver de Vale Ltda., a par tir de 14 de se-
tem bro de 1992, na ci da de de Bra ço do Nor te, Esta do
de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº 87.402,
de 13 de ju lho de 1982, da Rá dio Ver de Vale de Bra ço
do Nor te Ltda., au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção
so ci al para a atu al, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº
146, de 20 de maio de 1998, do Mi nis té rio das Co mu ni -
ca ções (Pro ces so nº 29820.000434/92);

XIV – Rá dio Si de ral Ltda., a par tir de 12 de maio
de 1994, na ci da de de Ge tú lio Var gas, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 969,
de 18 de no vem bro de 1948, e re no va da pelo De cre to
nº 90.422, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
53790.000206/94);

XV – Rá dio Cru ze i ro Ltda., a par tir de 16 de ju nho
de 1991, na ci da de de Cru ze i ro, Esta do de São Pa u lo,
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Emis so ras do Vale Ltda.,
con for me Por ta ria MC nº 111, de 11 de ju nho de 1981,
au to ri za da a pas sar à con di ção de con ces si o ná ria em
vir tu de de au men to de po tên cia de sua es ta ção trans-
mis so ra, con for me De cre to nº 86.835, de 12 de ja ne i ro
de 1982, trans fe ri da para a con ces si o ná ria de que tra ta
este in ci so, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 259, de 6
de no vem bro de 1984, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções 
(Pro ces so nº 29100.000221/91);

XVI – So ci e da de Rá dio San ta ma ri en se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San ta 

Ma ria,  Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 44.116, de 24 de ju lho de 1958, e re no va -
da pelo De cre to nº 89.543, de 11 de abril de 1984
(Pro ces so nº 50790.000855/93);

XVII – Cen tral de Rá dio e No tí ci as de Ita ti ba
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ita-
ti ba, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 926, de 19 de ou tu bro de 1951, re no va da
pelo De cre to nº 91.571, de 23 de agos to de 1985, e
au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a
atu al, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 298, de 12
de no vem bro de 1998, do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções (Pro ces so nº 50830.000222/94);

XVIII – Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda., a par tir 
de 24 de no vem bro de 1993, na ci da de de Ube ra ba,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº
38.076, de 12 de ou tu bro de 1955, e re no va da pelo
De cre to nº 96.845, de 28 de se tem bro de 1988 (Pro-
ces so nº 50710.000749/93);

XIX – Rá dio Cul tu ra de Cam pi nas Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Cam pi nas, Esta-
do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
637, de 1º de ja ne i ro de 1952, e re no va da pelo De cre -
to nº 90.101, de 27 de agos to de 1984 (Pro ces so nº
50830.000263/94);

XX – Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda., a par tir de 7
de ou tu bro de 1997, na ci da de de Se be ri, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 94.750, de 10
de agos to de 1987 (Pro ces so nº 53790.000887/97);

XXI – Rá dio Di fu so ra de Xan xe ré Ltda., a par tir
de 5 de agos to de 1992, na ci da de de Xan xe ré, Esta-
do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
87.316, de 21 de ju nho de 1982 (Pro ces so nº
29820.000348/92).

Art. 2º Fica re no va da a con ces são das en ti da -
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de quin ze anos, ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são):

I – TV SBT-Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A, a par tir
de 20 de agos to de 1996, na ci da de de Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to
nº 85.841, de 25 de mar ço de 1981, à SBT – Sis te ma
Bra si le i ro de Te le vi são S.C, Ltda., au to ri za da a mu dar
sua de no mi na ção so ci al para a atu al, con for me Por ta ria 
nº 285, de 28 de abril de 1986, do Di re tor da Di re to ria
Re gi o nal do De par ta men to Na ci o nal de Te le co mu ni ca -
ções em São Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000562/96);

II – TV SBT-Ca nal 5 de Be lém S/A, a par tir de 20
de agos to de 1996, na Ci da de de Be lém, Esta do do
Pará, ou tor ga da pelo De cre to nº 85.841, de 25 de
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mar ço de 1981, à SBT – Sis te ma Bra si le i ro de Te le vi -
são S.C. Ltda., au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção
so ci al para a atu al, con for me Por ta ria nº 286, de 28 de
abril de 1986, do Di re tor da Di re to ria Re gi o nal do De-
par ta men to Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções em São
Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000560/96);

III – Te le vi são Ban de i ran tes de Pre si den te Pru-
den te Ltda., a par tir de 31 de ju lho de 1996, na ci da de
de Pre si den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo, ou tor -
ga da pelo De cre to nº 86.069, de 3 de ju nho de 1981
(Pro ces so nº 53830.000512/96).

Art. 3º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são, 
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to, 
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 e seus re gu la men tos.

Art. 4º A re no va ção ca con ces são 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 do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

Art. 5º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia. 28 de abril de 2000: 179º da Inde pen dên -
cia e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga

PARECER SEJUR/DMC/GO Nº 73/99

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53670.000390/97
Ori gem: De le ga cia do MC em Go iás
Inte res sa da: Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is

Ltda.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga 
Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de

ra di o di fu são so no ra, cujo pra zo teve seu ter mo fi nal
em 20 de se tem bro de 1997. Pe di do apre sen ta do in-
tem pes ti va men te. Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a
vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.
A Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is, con ces si o -

ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé-
dia, na ci da de de Cris ta li na, Esta do de Go iás, re quer
re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua con ces são,
cujo ter mo fi nal ocor reu em 19 de se tem bro de 1997.

A en ti da de aten deu pron ta men te os ofí ci os nºs
1.760/97, de fls. 13 e  611/98, de fls. 98.

Dos Fa tos

1. Me di an te De cre to nº 80.230 de 25 de agos to
de 1977, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 26
de agos to em 1977, foi au to ri za da a con ces são à Rá-

dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda. para ex plo rar, por
10 anos, o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Cris ta li na, Esta do de Go iás.

2. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
20 de se tem bro de 1977, data da pu bli ca ção do con-
tra to de con ces são no Diá rio Ofi ci al.

3. Cum pre res sal tar, que a en ti da de foi ad ver ti -
da, con for me se ve ri fi ca de seus as sen ta men tos ca-
das tra is de fls. 68.

Do Mé ri to

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra a 15 (quin ze) anos para o ser-
vi ço de te le co mu ni ca ções, que po de rão ser re no va -
dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º),
pe río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art.
223, § 5º).

5. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com-
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te -
ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6. O pra zo de vi gên cia des ta con ces são, ob te ve
seu fi nal dia 19 de se tem bro de 1997, ca ben do es cla -
re cer que o pra zo des ta con ces são já foi re no va do an-
te ri or men te, pelo De cre to 95.258, de 19 de no vem bro
de 1987, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em
DOU de 20 de no vem bro de 1987.

7. O pe di do de re no va ção da ou tor ga, ora em
exa me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia no dia 4
de se tem bro de 1997, in tem pes ti va men te, (fls. 1),
uma vez que de acor do com o dis pos to na Lei da
Re no va ção o pe di do de ve ria ser apre sen ta do en-
tre 19 de mar ço de 1997 a 19 de ju nho do mes mo
ano.

8. A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pelo Po der Con ce den te com a se-
guin te com po si ção:

Co tis tas                            Co tas  Va lor Em Cr$
Wal de nir de Fi gue i re do        10 10,00
Edi val dir de Fi gue i re do          5                          5,00
Aril son de Fi gue i re do             5                          5,00
To tal                                     20    20,00
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9. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo-
ram atri bu í das, con for me in di ca o se tor de en ge nha -
ria às fls. 69.

10. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe-
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 70.

11. Con sul ta dos os da dos dis po ní ve is nes ta De-
le ga cia, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di-
ri gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xos pelo ar ti go
12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236/67, de 28
de fe ve re i ro de 1967.

12. Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi-
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 19
de se tem bro de 1997.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 23, DE 2002

(Nº 913/2001, 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 Bu ri ti Ale gre a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Bu ri ti Ale gre, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 431, de 3 de agos to de 2000, que au to -

ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Bu ri ti Ale gre 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 Bu ri ti Ale gre,
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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 24, DE 2002

(Nº 923/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Ca be ce i ras a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca be -
ce i ras do Pi a uí, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 319, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca-
be ce i ras a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca be ce i ras do Pi a uí, 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.

MENSAGEM Nº 1.354/00
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 25, DE 2002

(Nº 929/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Pe dro Coê lho de Re sen de a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Boa Hora, 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 264, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a Fun da -
ção Pe dro Coê lho de Re sen de 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 Boa Hora, 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 2002

(Nº 932/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Espe ran ça e 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 São
João da Boa Vis ta, Es ta do de São Pa u lo.

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

ria nº 318, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Co mu ni ca ção Espe ran ça
e 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 São João da Boa Vis ta, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº1.250/00
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 28, DE 2002
(nº 937/2002, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 29, DE 2002

(Nº 938/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Ra dio Vale do Con tes ta do 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 Vi de i -
ra, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

cre to s/nº, de 11 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Rá dio Vale do Con tes ta do Ltda. para ex-
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci-
da de de Vi de i ra, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 30, DE 2002

(Nº 956/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan -
dó po lis 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 Fer nan dó po lis, Esta do de São
Pa u lo.

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

cre to s/nº de 23 de maio de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces -
são da Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis Ltda.
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Fer nan dó po lis, 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.
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PARECER CONJUR/MC Nº 466/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50830.000550/93
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de São

Pa u lo
Inte res sa da: Rá dio Cul tu ra de Fer nan dó po lis

Ltda. (Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis Ltda.)
Assun to: Re no va ção de ou tor ga
Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de

ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve
seu ter mo em lº de no vem bro de 1993

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te, Re gu la -
res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do
Tra ta, o pre sen te pro ces so, de re no va ção de

con ces são ou tor ga da 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 Fer nan -
dá po lis, Esta do de São Pa u lo.

2. Res sal te-se, pre li mi nar men te, que o re que ri -
men to da re no va ção da con ces são aqui tra ta da foi apre-
sen ta do pela en tão con ces si o ná ria, Rá dio Cul tu ra de
Fer nan dó po lis Ltda., ten do sido, essa con ces são, no cur-
so dos pro ce di men tos da re no va ção, trans fe ri da para a
Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis Ltda., em nome
da qual de ve rão ser ex pe di dos os atos de re no va ção,
tudo con for me aná li se con ti da no pre sen te pa re cer.

3. Me di an te De cre to nº 48.235, de 19 de maio
de 1960, foi ori gi na ri a men te ou tor ga da con ces são à
Rá dio Cul tu ra de Fer nan dá po lis 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 Fer nan dá po lis, Esta do de São Pa u lo.

4. A ou tor ga em ques tão foi re no va da, da úl ti ma
vez, con for me De cre to nº 89.534, de 9 de abril de 1989,
pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União do dia 10 se guin te.

5. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze) anos
para o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te-
le vi são), que po de rão ser re no va dos por pe río dos su-
ces si vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es tes man ti -
dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223 - § 5º)

6. Por sua vez, o 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, de cla ra:

“Art. 27 - Os pra zos de con ces são e per mis são
se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra e de 15 (quin ze) anos para o de te le vi são”.

7. De acor do com o ar ti go 42 da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir

re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com-
pre en di do en tre o 62 (sex to) e o 30 (ter ce i ro) mês, an-
te ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

8. O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo em 1º de no vem bro de 1993, sen do que o
pe di do de re no va ção foi pro to co li za do na De le ga cia
do MC no Esta do do Rio de Ja ne i ro, em 6 de maio de
1993, tem pes ti va men te, por tan to.

9. Cum pre-me res sal tar ain da que:
 – con for me Por ta ria nº 589, de 31 de maio de

1996, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 14 de
ju nho se guin te, a en ti da de pro mo veu al te ra ção em
seu con tra to so ci al, re a li zan do a ci são par ci al da so ci -
e da de para a for ma ção da so ci e da de por co tas de
res pon sa bi li da de li mi ta da de no mi na da Rá dio Águas
Qu en tes de Fer nan dó po lis Ltda., des ti nan do, em con-
se qüên cia, par te do seu ca pi tal so ci al, qual seja,
R$4.000,00 (qua tro mil re a is), para a com po si ção do
ca pi tal da so ci e da de a ser cons ti tu í da

–  após a ci são, e no cur so dos pro ce di men tos
da re no va ção, foi au to ri za da a trans fe rên cia di re ta da
con ces são para a Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan -
dó po lis Ltda., con subs tan ci a da no De cre to de 22 de
se tem bro de 1997, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União de 23 se guin te, sen do pa cí fi co o en ten di men to
des ta Con sul to ria Ju rí di ca quan to à ju ri di ci da de da
au to ri za ção de trans fe rên cia de ou tor ga, mes mo es-
tan do ela su je i ta à re no va ção, con si de ran do o que
pre ce i tua o art. 9º do De cre to nº 88.066, de 26 de ja-
ne i ro de 1983 e ain da, as dis po si ções con ti das no art.
4º § 2º, da Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972.

10. Me di an te Por ta ria nº 135, de 28 de ju lho de
1999, cu jos atos le ga is de cor ren tes fo ram apro va dos
pela Por ta ria nº 159, de lº de se tem bro do mes mo
ano, a nova con ces si o ná ria efe tu ou al te ra ção con tra -
tu al, re sul tan do os se guin tes qua dros di re ti vo e so ci e -
tá rio:
Co tis tas Co tas Va lor (R$)
Ala er ti Vi da li                       1.706 1.706,00
Pa u lo Alves Lima                1.706 1.706,00
Ri car do Sou za Ri be i ro           294
294,00
Ro gé rio Sou za Ri be i ro          294 294,00
To tal  4.000 4.000,00

Di re to res: Ala er ti Vi da li
11. Di an te do con cur so das cir cuns tân ci as que

en vol vem a pre sen te re no va ção, deve o pro ces so se-
guir em seu trâ mi te, sen do viá vel, ju ri di ca men te, que
se au to ri ze a pos tu la da re no va ção, por 10 (dez) anos,
a par tir de 1º de no vem bro de 1993, já em nome da
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nova con ces si o ná ria, qual seja, Rá dio Águas Qu en -
tes de Fer nan dó po lis Ltda.

12. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu la -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo-
ram atri bu í das, con for me in di cam as in for ma ções
pres ta das pelo se tor de en ge nha ria da De le ga cia do
MC no Esta do de São Pa u lo.

13. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe-
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
— FISTEL.

14. Estan do cum pri das as pra xes pro ces su a is,
no que se re fe re à aná li se téc ni co-ju ri di ca da ma té ria,
pro po nho o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa nha -
dos de mi nu tas dos atos pró pri os, Expo si ção de Mo ti -
vos e De cre to, à con si de ra ção do Se nhor Mi nis tro
que, em os apro van do, os sub me te rá ao Se nhor Pre-
si den te da Re pú bli ca, para os fins pre vis tos no Re gu -
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são.

15. Pos te ri or men te, de acor do com o art. 223, §
3º, da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a da
pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de re no -
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer ”sub cen su ra“.
Ba sí lia, 10 de maio de 2000. – Flá via Cris ti na

dos San tos Ro cha, Che fe de Di vi são.
De acor do. À con si de ra ção da Srª Co or de na do -

ra-Ge ral de Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.
Bra sí lia, 10 de maio de 2000.

Ma ria da Gló ria Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra.

De acor do. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí di ca.

Bra sí lia, 10 de maio de 2000.

Adal zi ra Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do -
ra-Ge ral de Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 644/2000

Apro vo o Pa re cer CONJUR/MC nº 466/2000,
que pro pôs o de fe ri men to do pe di do de re no va ção do
pra zo de vi gên cia da con ces são ou tor ga da à Rá dio
Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis 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 Fer nan dó po lis, Esta do de São Pa u lo. Re me -
tam-se os au tos, acom pa nha dos de mi nu tas de De-
cre to e Expo si ção de Mo ti vos, à con si de ra ção do
Exmº, Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções
com vis tas ao en ca mi nha men to para o Exce len tís si -
mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Bra sí lia, 11 de maio de 2000. – Ra i mun da No-
na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, DE 2002

(Nº 1.546/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces são
à Fun da ção Qu i lom bo para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Ma ce ió, Esta do de Ala go as.

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

cre to s/nº, de 24 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
con ces são

à Fun da ção Qu i lom bo para exe cu tar, por quin ze 
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, na ci da de de Ma ce ió, Esta do de Ma go as.

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

MENSAGEM Nº 1.162/01

04080 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002274    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04081

    275ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04082 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002276    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PARECER Nº 63/2000

Re fe rên cia: 53000.004023/2000
Ori gem: DRMC/PE
Inte res sa da: Fun da ção Qu i lom bo
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 832/76.

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Dos Fa tos

1. A Fun da ção Qu i lom bo, com sede à Av. Dr.
Anto nio Gou ve ia nº 413 Sala 5 Pa ju ça ra/Ma ce ió,
Esta do de Ala go as, re quer lhe seja ou tor ga da per mis -
são para exe cu tar ser vi ço de Ra di o di fu são em Sons e
Ima gens (TV), com fi na li da de ex clu si va men te edu ca -
ti va, na Ci da de de Ma ce ió, Esta do de Ala go as.

2. Os es ta tu tos da en ti da de, re gis tra dos no Car tó -
rio do 4º Ofi cio de Tí tu los e Do cu men tos e Pes so as Ju rí -
di cas/Ma ce ió/AL, sob o nº 38.078 em 22-5-00, 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.

3. De acor do com os ar ti gos 24 do Esta tu tos e
con for me ata da Assem bléia/Re u nião Con jun ta de
Ele i ção e pos se, la vra da em 27 de maio de 2000, a di-
re to ria da re que ren te, com man da to de 3 anos, é a se-
guin te (fls. 75 e 78).
Car go Nome

Di re tor Pre si den te     Ma ria Be tâ nia Bo te lho Alves

Di re tor Téc ni co     Mano Lins Bro ad Neto

Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro Ange la Ma ria Sil va Lins

4. A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res foi
ane xa da ao re que ri men to, en con tran do-se às fls.
44/57.

II – Do Mé ri to

5. A ou tor ga da per mis são para exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra, está ad mi ti da na Cons ti tu i ção 
Fe de ral (le tra a, do in ci so XII, do ar ti go 21).

6. O ar ti go 13 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 91.837, de 25 de ou tu bro de 1985, dis-
pen sa a pu bli ca ção de edi tal para 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. .................................................

§ 2º 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 por pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co
in ter no e por en ti da de da Admi nis tra ção
Indi re ta ins ti tu í das pe los Go ver nos Esta du a -
is e Mu ni ci pa is nem a ou tor ga para exe cu -
ção do Ser vi ço com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos."

7. Por sua vez, a Cons ti tu i ção Fe de ral, no ar ti go
223, es ta be le ce a com pe tên cia do Po der Exe cu ti vo
para ou tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para
ser vi ço de ra di o di fu são e de ter mi na que o ato de ou tor -
ga de ve rá ser apre ci a do pelo Con gres so Na ci o nal e so-
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após sua de li be ra ção.

8. A do cu men ta ção ins tru tó ria re fe ren te à en ti -
da de e a seus di re to res, está com ple ta e em or dem
(fls. 02/78).

9. Cons ta de cla ra ção da Fun da ção Qu i lom bo,
na qual se com pro me te a cum prir as obri ga ções
cons tan tes da Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 651, de 15
de abril de 1999, re la ti vo à exe cu ção do ser vi ço com
fi na li da de edu ca ti va.

10. 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, quer quan to aos só ci os, quer
quan to a seus di re to res, con for me de cla ra ção de fls.
29, 32 e 42, con fir ma da em con sul ta ao Ca das tro Na-
ci o nal de Ra di o di fu são.

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 a
ma té ria, 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 à Se cre ta ria de
Ser vi ços de Ra di o di fu são, para pros se gui men to.

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-cen su ra”. 
Re ci fe, 11 de se tem bro de 2000. – Mar cos Go-

mes Gal vão, Che fe de Ser vi ço Ju rí di co.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, DE 2002

(Nº 960/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria dos Mo ra do -
res de Sa les Oli ve i ra a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Sa les Oli ve i ra, Esta do de São Pa u lo.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04083

    277ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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 260, de 14 de ju nho de 2000, que au-

to ri za Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria dos Mo ra do -
res de Sa les Oli ve i ra 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 Sa les Oli ve i ra, 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.

04084 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002278    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04085

    279ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04086 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002280    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04087

    281ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04088 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002282    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04089

    283ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04090 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002284    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, DE 2002

(Nº 966/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Evan gé li ca Dou los a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Co li nas do To can tins, Esta do do To-
can tins.

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

ta ria nº 408, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Evan gé li ca Dou los a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co li nas do To can tins,
Esta do do To can tins.

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

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04091

    285ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04092 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002286    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04093

    287ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04094 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002288    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04095

    289ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 34, DE 2002

(Nº 975/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de
San ta Ma ria de Je ti bá - ES a exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de San ta Ma ria de Je ti bá, Esta do do
Espí ri to San to.

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 520, de 25 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de San ta
Ma ria de Je ti bá – ES 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 San ta Ma ria de Je ti bá, Esta do
do Espí ri to San to.

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

04096 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002290    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04097

    291ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04098 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04099

    293ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04100 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002294    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04101

    295ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04102 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002296    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04103

    297ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04104 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 35, DE 2002

(Nº 979/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria
Dió ge nes Alme i da Ce les ti no a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de São Mi guel dos Cam pos, Esta-
do de Ala go as.

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

ta ria nº 496, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria Dió-
ge nes Alme i da Ce les ti no a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Mi guel dos Cam pos,
Esta do de Ala go as.

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

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04105

    299ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04106 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002300    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04107

    301ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04108 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002302    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 36, DE 2002

(Nº 983/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o Con se -
lho Co mu ni tá rio do Ce a rá – CONSEC a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Aqui raz, Esta do do Ce-
a rá.

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 538, de 14 de se tem bro de 2000, que au to -
ri za o Con se lho Co mu ni tá rio do Ce a rá – CONSEC 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
Aqui raz, Esta do do Ce a rá.

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

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04109

MENSAGEM Nº 1.689/00

    303ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04110 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002304    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04111

    305ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04112 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002306    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04113

    307ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 2002

(Nº 990/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Ra di o di -
fu são de Cam po Ale gre a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Capo Ale gre, Esta do de Ala go as.

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

ta ria nº 191, de 16 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
de Cam po Ale gre a exe cu tar, por três anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Cam po Ale gre, Esta do de Ala go as.

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

MENSAGEM Nº 983/00

04114 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002308    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04115

    309ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04116 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002310    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04117

    311ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04118 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002312    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04119

    313ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04120 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002314    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04121

    315ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04122 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002316    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 2002

(Nº 994/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Ra dio Cul tu ral Cu-
ru min a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Po ti ren da ba,
Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 385, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Cul tu ral Cu ru min a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Po-
ti ren da 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.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04123

MENSAGEM Nº 1.438/00

    317ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04124 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002318    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04125

    319ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04126 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002320    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04127

    321ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2002

(Nº 1.000/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ca-
ta lão a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ca ta lão, Esta do 
de Go iás.

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

ta ria nº 505, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ca ta lão
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca ta lão, 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.

04128 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002322    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04129

    323ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04130 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002324    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04131

    325ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04132 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002326    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04133

(Co mis são de Edu ca ção)

    327ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 40, DE 2002

(Nº 1.009/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Cul-
tu ral Espe ran ça e Vida – ACCCEV a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Mo có ca, Esta do de São
Pa u lo.

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

ta ria nº 150, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Cul tu ral
Espe ran ça e Vida – ACCCEV 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 Mo có ca, 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.

MENSAGEM Nº 815
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 41, DE 2002

(Nº 1.020/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção e Rá dio Co mu ni tá ria Su per a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de So ro ca ba, Esta do de São
Pa u lo.

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

ta ria nº 388, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção e Rá dio Co mu ni tá ria Su per 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 So ro ca 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.

MENSAGEM Nº 1.438/00
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PARECERES

PARECER Nº 226, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 104, de 2002
(nº 218/2002, na ori gem), do Se nhor Pre-
si den te da Re pú bli ca, que pro põe seja
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de
cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil, en tre o Go ver no
do Esta do de Per nam bu co e o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to –
BID, no va lor to tal de US$90.000.000,00
(no ven ta mi lhões de dó la res dos Esta dos 
Uni dos da Amé ri ca), des ti nan do-se os re-
cur sos ao fi nan ci a men to do Pro gra ma de
Apo io ao De sen vol vi men to Sus ten tá vel
da Zona da Mata de Per nam bu co –
PROMATA.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá.

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nhou
a esta Casa a Men sa gem nº 104, de 2002 (Men sa -
gem nº 218, de 2-4-2002, na ori gem), pro pon do seja
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex-
ter no, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra-
sil, en tre o Go ver no do Esta do de Per nam bu co e o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID,
des ti nan do-se os re cur sos ao fi nan ci a men to do Pro-
gra ma de Apo io ao De sen vol vi men to Sus ten tá vel da
Zona da Mata de Per nam bu co – PROMATA.

A ope ra ção de cré di to tem as se guin tes ca rac te -
rís ti cas:

a) va lor: US$90.000.000,00 (no ven ta
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), equi va len tes a R$208.836.000,00
(du zen tos e oito mi lhões, oi to cen tos e trin ta
e seis mil re a is);

b) con tra par ti da do Esta do:
US$60.000.000,00 (ses sen ta mi lhões de dó-
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
equi va len tes a R$139.224.000,00 (cen to e
trin ta e nove mi lhões, du zen tos e vin te e
qua tro mil re a is);

c) ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil;

d) prin ci pal: 40 (qua ren ta) par ce las
se mes tra is e con se cu ti vas;

e) ca rên cia: 4 (qua tro) anos a con tar
da data de as si na tu ra do con tra to;

f) ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal-
cu la dos so bre os sal dos de ve do res diá ri os
do 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 Mul ti mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos
to ma dos pelo BID du ran te o se mes tre an te -
ri or, acres ci da de um di fe ren ci al que o BID
fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do com a sua
po lí ti ca de taxa de ju ros;

g) co mis são de cré di to: 0,75% (se-
ten ta e cin co cen té si mos por cen to) ao ano
so bre o sal do de ve dor não de sem bol sa do
do em prés ti mo;

h) co mis são de ins pe ção e vi gi lân -
cia: 1% (um por cen to) so bre o mon tan te to-
tal do em prés ti mo;

i) fi na li da de: fi nan ci a men to do Pro gra -
ma de Apo io ao De sen vol vi men to Sus ten tá -
vel da Zona da Mata – PROMATA.

Os au tos do pre sen te pro ces so en con tram-se
ins tru í dos com toda a do cu men ta ção exi gi da pela Re-
so lu ção nº 43, de 2001, que dis põe so bre as ope ra -
ções de cré di to dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos
Mu ni cí pi os e de suas au tar qui as, 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 pela Re so lu ção nº 96, de 1989, que es ta be le ce li mi -
tes e con di ções para a con ces são de ga ran tia da
União em ope ra ções de cré di to.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Com pe te a esta Co mis são, nos ter mos do art.
393, pa rá gra fo úni co, a, do Re gi men to Inter no des ta
Casa, a ini ci a ti va de pro je to de re so lu ção que im pli -
que no exer cí cio da com pe tên cia pri va ti va do Se na do
Fe de ral, pre vis ta no art. 52, in ci sos V a IX, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, de dis por so bre li mi tes glo ba is e con-
di ções para a re a li za ção de ope ra ções de cré di to in-
ter no e ex ter no, in clu í da a pres ta ção de ga ran tia, pela
União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os e suas
res pec ti vas au tar qui as.

O Pa re cer PGFN/COF/Nº 715/2002, da Pro cu -
ra do ria Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, que apre ci ou os
as pec tos ju rí di cos da ope ra ção de cré di to, e o Pa re -
cer nº 106 STN/COAFI, de 19-3-2002, da Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal – STN, que exa mi nou o mé ri to
da ope ra ção fi nan ce i ra, de cla ram não ha ver óbi ces à
con tra ta ção da mes ma.
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A STN in for ma que a ope ra ção de cré di to sob
exa me en qua dra-se nos li mi tes de en di vi da men to fi-
xa dos na Re so lu ção nº 43, de 2001, e está ex cep ci o -
na li za da da obri ga to ri e da de de cum pri men to do li mi te 
de que tra ta o in ci so II do art. 7º da mes ma Re so lu ção, 
por es tar pre vis ta no Pro gra ma de Re es tru tu ra ção e
Ajus te Fis cal do Esta do de Per nam bu co, es ta be le ci do 
nos ter mos da Lei nº 9.496, de 11 de se tem bro de
1997. Ain da se gun do o Pa re cer da STN, o Esta do de
Per nam bu co tem cum pri do re gu lar men te os com pro -
mis sos e me tas as su mi dos con tra tu al men te com a
União.

O Ban co Cen tral do Bra sil in for ma, por meio do
ex pe di en te DECEC/GABIN-2001/177, de
26-10-2001, que a ope ra ção de cré di to em tela foi cre-
den ci a da pelo De par ta men to de Ca pi ta is Estran ge i -
ros – DECEC, do Ban co Cen tral do Bra sil, aten den do, 
por tan to, às di re tri zes da po lí ti ca de cap ta ção de re-
cur sos ex ter nos.

Con for me re que ri dos pela Re so lu ção nº 43, de
2001, do Se na do Fe de ral, cons tam do pro ces so, ori-
gi na is ou có pi as au ten ti ca das dos se guin tes do cu -
men tos:

a) au to ri za ção le gis la ti va para a re a li -
za ção da ope ra ção (art. 21, II);

b) com pro va ção da in clu são no or ça -
men to dos re cur sos pro ve ni en tes da ope ra -
ção ple i te a da (art. 21, III);

c) cer ti dão do Tri bu nal de Con tas do
úl ti mo exer cí cio ana li sa do (art. 21, IV; a);

d) cer ti dão do Tri bu nal de Con tas, do
exer cí cio ain da não ana li sa do, e, quan do
per ti nen te, do exer cí cio em cur so (art. 21,
IV; b);

e) de cla ra ção do Che fe do Po der Exe-
cu ti vo ates tan do o cum pri men to do art. 5º,
III (art. 21, V);

f) com pro va ção da Se cre ta ria do Te-
sou ro Na ci o nal quan to ao adim ple men to
com a União re la ti vo aos fi nan ci a men tos e
re fi nan ci a men tos por ela con ce di dos, bem
como às ga ran ti as a ope ra ções de cré di to,
que te nham sido, even tu al men te, hon ra das
(art. 21, VI);

g) Ce di dão de Qu i ta ção de Tri bu tos e
Con tri bu i ções Fe de ra is (art. 21, VIII);

h) Cer ti dão Ne ga ti va de Dé bi to jun to
ao INSS (art. 21, VIII);

i) Cer ti fi ca do de Re gu la ri da de de Si tu -
a ção do FGTS (art. 21, VIII);

j) Cer ti fi ca do de Re gu la ri da de Pre vi -
den ciá ria – CRP, ex pe di do pelo Mi nis té rio
da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al –
MPAS, com pro van do o dis pos to na Lei nº
9.717, de 1998 (art. 21, VIII);

k) com pro va ção do en ca mi nha men to
das con tas ao Po der Exe cu ti vo da União,
para fins da con so li da ção de que tra ta o ca-
put do art. 51 da Lei Com ple men tar nº 101,
de 2000 (art. 21, XII);

l) com pro va ção das pu bli ca ções a que
se re fe rem os arts. 52 e 55, § 2º, da Lei
Com ple men tar nº 101, de 2000 (art. 21,
XIII);

m) Lei Orça men tá ria do exer cí cio em
cur so (art. 21, XIV);

n) Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as do
exer cí cio em cur so (art. 21, XV).

III – Voto

Pelo ex pos to, ma ni fes to-me fa vo ra vel men te a
que se au to ri ze a União a pres tar ga ran tia na aci ma
men ci o na da ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban-
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, bem
como se au to ri ze o Go ver no do Esta do de Per nam bu -
co a con tra tar a re fe ri da ope ra ção de cré di to, para o
que pro po nho o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14, DE 2002

Au to ri za a União a pres tar ga ran tia
em ope ra ção de cré di to ex ter no a ser
con tra ta da pelo Go ver no do Esta do de
Per nam bu co com o Ban co Inte ra me ri ca -
no de De sen vol vi men to – BID, no va lor de
US$90.000.000,00 (no ven ta mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), 
bem como au to ri za o Go ver no do Esta do
de Per nam bu co a con tra tar a re fe ri da
ope ra ção de cré di to, des ti nan do-se os re-
cur sos ao fi nan ci a men to do Pro gra ma de
Apo io ao De sen vol vi men to Sus ten tá vel
da Zona da Mata de Per nam bu co.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Fica a União au to ri za da, nos ter mos da

Re so lu ção nº 96, de 1989, a pres tar ga ran tia em ope-
ra ção de cré di to ex ter no a ser con tra ta da pelo Go ver -
no do Esta do de Per nam bu co com o Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti nan do-se os
re cur sos ao fi nan ci a men to do Pro gra ma de Apo io ao
De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Zona da Mata de
Per nam bu co – PROMATA.
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Art. 2º Fica o Go ver no do Esta do de Per nam bu -
co au to ri za do, nos ter mos da Re so lu ção nº 43, de
2001, a con tra tar com o Ban co Inte ra me ri ca no de De-
sen vol vi men to – BID a ope ra ção de cré di to ex ter no a
que se re fe re o ar ti go an te ri or.

Art. 3º A ope ra ção de cré di to ex ter no a que se
re fe re o art. 1º tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – va lor: US$90.000.000,00 (no ven ta
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), equi va len tes a 208.836.000,00
(du zen tos e oito mi lhões, oi to cen tos e trin ta
e seis mil re a is);

II – con tra par ti da do Esta do:
US$60.000.000,00 (ses sen ta mi lhões de dó-
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca) equi-
va len tes a R$139.224.000,00 (cen to e trin ta
e nove mi lhões, du zen tos e vin te e qua tro
mil re a is);

III – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil;

IV – prin ci pal: 40 (qua ren ta) par ce las
se mes tra is e con se cu ti vas;

V – ca rên cia: 4 (qua tro) anos a con tar
da data de as si na tu ra do con tra to;

VI – ju ros: exi gi dos se mes tral men te,
cal cu la dos so bre os sal dos de ve do res diá ri -
os do 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 Mul ti mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos
to ma dos pelo BID du ran te o se mes tre an te -
ri or, acres ci da de um di fe ren ci al que o BID
fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do com a sua
po lí ti ca de taxa de ju ros;

VII – co mis são de cré di to: 0,75%
(se ten ta e cin co cen té si mos por cen to) ao
ano so bre o sal do de ve dor não de sem bol sa -
do do em prés ti mo;

VIII – co mis são de ins pe ção e vi gi -
lân cia: 1% (um por cen to) so bre o mon tan te 
to tal do em prés ti mo;

IX – fi na li da de: fi nan ci a men to do Pro-
gra ma de Apo io ao De sen vol vi men to Sus-
ten tá vel da Zona da Mata –  Pro ma ta.

Art. 4º A con tra ta ção da ope ra ção de cré di to
ex ter no a que se re fe re o art. lº, bem como a pres ta -
ção da ga ran tia pela União, de ve rão efe ti var-se no
pra zo má xi mo de 540 (qui nhen tos e qua ren ta) dias
con ta dos da data da pu bli ca ção des ta Re so lu ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção

Sala da Co mis são, 9 de abril de 20002. – Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re la tor –
Fran ce li no Pe re i ra – Lú dio Co e lho – Anto nio Car-
los Jú ni or – Fer nan do Ri be i ro – Fer nan do Be zer ra
– Pa u lo Sou to – Ari Stad ler – Mo re i ra Men des – Ri-
car do San tos – La u ro Cam pos, Ven ci do – Jo nas Pi-
nhe i ro – Ro ber to Sa tur ni no – Jef fer son Pe res.

PARECER Nº 227, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 101, de
2002, (nº 214/2002, na ori gem), que en ca -
mi nha ao Se na do Fe de ral a Pro gra ma ção 
Mo ne tá ria para o se gun do tri mes tre de
2002.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga
Re la tor ad hoc: Se na dor Wal deck Orne las

I – Re la tó rio

Com a Men sa gem nº 101, de 2002, (nº
214/2002, na ori gem) o Pre si den te da Re pú bli ca en-
ca mi nha ao Se na do Fe de ral a Pro gra ma ção Mo ne tá -
ria para o se gun do tri mes tre de 2002, em con for mi da -
de com o dis pos to no § 1º do art. 6º da Lei nº 9.069, de
29 de ju nho de 1995.

Acom pa nham a Men sa gem os se guin tes do cu -
men tos:

a) Avi so nº 164/MF, de 28 de mar ço de
2002, do Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da;

b) O do cu men to Pro gra ma ção Mo ne -
tá ria – mar ço de 2002, do Ban co Cen tral do
Bra sil;

c) O Avi so nº 233-C. Ci vil, de 2 de abril
de 2002, que en ca mi nha a Men sa gem à Pri-
me i ra Se cre ta ria do Se na do Fe de ral;

d) De cla ra ção de re ce bi men to da Men-
sa gem pela Pre si dên cia do Se na do Fe de ral
4 de abril de 2002.

A Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o se gun do tri-
mes tre de 2002 e para o ano de 2002 tra ta dos se-
guin tes as sun tos:

A. A eco no mia no pri me i ro tri mes tre de 2002,
onde são exa mi na dos o fa tu ra men to real do co mér -
cio va re jis ta na Re gião Me tro po li ta na de São Pa u lo;
a evo lu ção da pro du ção in dus tri al, do PIB tri mes tral, 
das ta xas de de sem pre go aber to e do Índi ce de Pre-
ços ao Con su mi dor Ampli a do (IPCA), to dos cal cu la -
dos pela Fun da ção IBGE, bem como o Índi ce de
Pre ços ao Con su mi dor (IPC), cal cu la do pela FIPE, e
o Índi ce Ge ral de Pre ços-Dis po ni bi li da de Inter na
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(IGP-Dl), cal cu la do pela Fun da ção Ge tú lio Var gas.
Com re la ção ao se tor pú bli co, são ana li sa dos o re-
sul ta do pri má rio do go ver no fe de ral, a dí vi da pú bli ca 
e as ne ces si da des de fi nan ci a men to do se tor pú bli -
co e, no que diz res pe i to às re la ções eco nô mi cas
com o ex te ri or, são ana li sa dos os sal dos co mer ci a is, 
as tran sa ções cor ren tes, os in ves ti men tos es tran ge i -
ros di re tos e as re ser vas in ter na ci o na is.

B. Po lí ti ca mo ne tá ria no quar to tri mes tre de
2001, que re tra ta a evo lu ção pre vis ta e a re a li za da
no pe río do para os prin ci pa is agre ga dos mo ne tá ri os, 
qua is se jam os me i os de pa ga men to M1 e M4 e a
base mo ne tá ria res tri ta e am pli a da;

C. Po lí ti ca mo ne tá ria no bi mes tre ja ne i ro-fe ve -
re i ro de 2002, com pa ran do os mon tan tes e per cen -
tu a is pre vis tos e ocor ri dos para os mes mos agre ga -
dos mo ne tá ri os do item an te ri or ao lon go do pri me i -
ro bi mes tre do cor ren te ano;

D. Pers pec ti vas para o se gun do tri mes tre e
para o ano de 2002, onde são exa mi na dos a evo lu -
ção re cen te e pers pec ti vas para os prin ci pa is itens
da de man da agre ga da, a exem plo do con su mo, dos
in ves ti men tos, da pro du ção agrí co la e in dus tri al, da
taxa de ju ros e dos sa lá ri os. No pla no in ter na ci o nal,
são con si de ra das a re cen te re cu pe ra ção eco nô mi ca 
mun di al, a par tir do de sem pe nho da eco no mia nor-
te-ame ri ca na e, nes se con tex to, a me lho ra dos nos-
sos sal dos co mer ci a is e a cap ta ção su fi ci en te de re-
cur sos ne ces sá ri os para fi nan ci ar os pa ga men tos
ex ter nos. Não obs tan te even tos ad ver sos como au-
men tos dos pre ços dos pe tró leo, as au to ri da des mo-
ne tá ri as tra ba lham com pers pec ti vas bas tan te fa vo -
rá ve is so bre a evo lu ção dos pre ços in ter nos, ten do
em vis ta a au sên cia de pres sões sig ni fi ca ti vas so bre 
a taxa de câm bio; a oci o si da de da ca pa ci da de ins ta -
la da no se tor fa bril e a pers pec ti va de ga nhos de
pro du ti vi da de em to dos os se to res da eco no mia, em
de cor rên cia dos in ves ti men tos re a li za dos em 2001 e
es pe ra dos para 2002.

E. Me tas in di ca ti vas da evo lu ção dos agre ga -
dos mo ne tá ri os para o se gun do tri mes tre e para o
ano de 2002, pro gra ma das em con sis tên cia com o
atu al re gi me de po lí ti ca mo ne tá ria. Esse re gi me é
ba se a do em me tas para a in fla ção, no com por ta -
men to es pe ra do para a ren da na ci o nal, as ta xas de
ju ros, as ope ra ções de cré di to e de ma is in di ca do res
per ti nen tes.

Os Qu a dros 3, 4 e 5 da Pro gra ma ção Mo ne tá -
ria são aba i xo trans cri tos e des cri tos, em vis ta de
sua re le vân cia para o exa me da ma té ria.

O Qu a dro 3 es ti ma a va ri a ção em 12 (doze) me-
ses da mé dia dos sal dos diá ri os dos me i os de pa ga -
men tos, no con ce i to mais sim ples, M1 (que cor res -
pon de ao so ma tó rio do pa pel mo e da em po der do pú-
bli co com os de pó si tos à vis ta do pú bli co nos ban cos
co mer ci a is), em 8,3% (oito in te i ros e três dé ci mos por
cen to) no se gun do tri mes tre de 2002, e em 13,3%
(tre ze in te i ros e três dé ci mos por cen to) em todo o
ano de 2002. O va lor do re fe ri do agre ga do mo ne tá rio
de ve rá si tu ar-se en tre 66,8 e 78,5 bi lhões de re a is em
ju nho e en tre 82,3 e 96,6 bi lhões de re a is em de zem -
bro. Re la ti va men te ao con ce i to mais am plo de me i os
de pa ga men to, M4 (que in clui, além do pró prio M1, as
apli ca ções do se tor pri va do em fun dos fi nan ce i ros, os
tí tu los, tan to pú bli cos quan to pri va dos, em po der do
mer ca do, e os de pó si tos de pou pan ça), es ti ma-se
uma va ri a ção anu al de 13,0% (tre ze in te i ros por cen-
to) no se gun do tri mes tre, e de 11,6% (onze in te i ros e
seis dé ci mos por cen to) no ano, com os va lo res si tu -
an do-se en tre 720,7 e 846,0 bi lhões de re a is no fi nal
do se gun do tri mes tre e en tre 779,2 e 914,7 bi lhões de
re a is em de zem bro.

As es ti ma ti vas re fe ren tes à base mo ne tá ria res-
tri ta (que cor res pon de à soma do pa pel mo e da emi ti -
do com as re ser vas ban cá ri as) in di cam uma ex pan -
são anu al de 12,2% (doze in te i ros e dois dé ci mos por
cen to) no pri me i ro tri mes tre, com os va lo res si tu an -
do-se en tre 45,4 e 53,3 bi lhões de re a is em ju nho, e
de 14,0% (ca tor ze in te i ros por cen to) no ano, com os
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va lo res si tu an do- se en tre 55,4 e 65,0 bi lhões de re a is
em de zem bro. Re la ti va men te à base mo ne tá ria am-
pli a da (que in clui, além da base res tri ta, os de pó si tos
com pul só ri os, em es pé cie, do sis te ma fi nan ce i ro no
Ban co Cen tral e os tí tu los pú bli cos fe de ra is), a va ri a -
ção anu al pre vis ta é de 17,3% (de zes se te in te i ros e
três dé ci mos por cen to) no se gun do tri mes tre, com
va lo res en tre 640,6 e 752,0 bi lhões de re a is em ju nho, 
e de 16,1% (de zes se is in te i ros e um dé ci mo por cen-
to) no ano, com os va lo res en tre 690,9 e 811,1 bi lhões 
de re a is em de zem bro.

O Qu a dro 4 com pa ra, re la ti va men te aos mes-
mos agre ga dos mo ne tá ri os, as es ti ma ti vas para o se-
gun do tri mes tre e o ano de 2002 com os da dos que se
re gis tra ram no bi mes tre ja ne i ro-fe ve re i ro de 2002.
Obser va-se que a mé dia es ti ma da dos sal dos dos
dias úte is do Ml es ti ma da para o se gun do tri mes tre de
2002, de 72,6 bi lhões de re a is, é me nor do que a mé-
dia de 74,4 bi lhões re gis tra da no pri me i ro bi mes tre de
2002, de ven do, po rém, ele var-se à taxa anu al de
13,3% (tre ze in te i ros e três dé ci mos por cen to) e atin-
gir 89,4 bi lhões de re a is no fi nal do ano de 2002. Si tu -
a ção se me lhan te ve ri fi ca-se quan to à base mo ne tá ria 
res tri ta, cuja es ti ma ti va para a mé dia dos sal dos dos
dias úte is no en cer ra men to do se gun do tri mes tre de
2002 é de 49,3 bi lhões de re a is, in fe ri or ao va lor re gis -
tra do de 50,1 bi lhões de re a is no pri me i ro bi mes tre de
2002. Pro gra ma-se, po rém, au men to de 14% (ca tor ze 
por cen to) ao lon go do ano de 2002, quan do de ve rá
atin gir, em de zem bro, a ci fra de 60,2 bi lhões. A pro-
gra ma ção para a base mo ne tá ria am pli a da e o M4
apre sen ta va lo res ma i o res para fi nal do se gun do tri-

mes tre e do cor ren te ano, em re la ção aos sal dos ve ri -
fi ca dos em fins de fe ve re i ro. As ta xas de cres ci men to
pre vis tas para es ses agre ga dos são, no en tan to, de
16,1% (de zes se is in te i ros e um dé ci mo por cen to) e
11,6% (onze in te i ros e seis dé ci mos por cen to) até
de zem bro de 2002.

O Qu a dro 5 si na li za que os mul ti pli ca do res da
base mo ne tá ria res tri ta (Mil Base res tri ta), das re ser -
vas ban cá ri as (Res. banc./Dep. à vis ta) e do Pa-
pel-mo e da (Pa pel mo e da//Mi) não de ve rão apre sen -
tar ten dên cia pro nun ci a da de va ri a ção em 2002. Para
o mul ti pli ca dor da base mo ne tá ria am pli a da
(M4/Base am pli a da), pro je ta-se, to da via, mo de ra da
re du ção, prin ci pal men te em de cor rên cia de emis sões 
es pe ci a is pro gra ma das para o ano, con for me in for ma
as au to ri da des mo ne tá ri as.

II – Aná li se

A Pro gra ma ção Mo ne tá ria para os tri mes tres de
cada ano é ela bo ra da pelo Ban co Cen tral, exa mi na da 
e apro va da pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal para
pos te ri or en ca mi nha men to a esta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, de acor do com as de ter mi na -
ções le ga is já re fe ri das.

Do pon to de vis ta me to do ló gi co, im por ta res sal -
tar que, na ela bo ra ção da pro gra ma ção, as au to ri da -
des mo ne tá ri as uti li zam mo de los eco no mé tri cos para
es ti ma ti vas da de man da por pa pel mo e da e por de pó -
si tos à vis ta, bem como ce ná ri os do més ti cos e in ter -
na ci o na is com pa tí ve is com as me tas para a in fla ção
e, na tu ral men te, as es ti ma ti vas para o cres ci men to
es pe ra do do Pro du to Inter no Bru to, a tra je tó ria es pe -
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ra da para a taxa de ju ros (taxa Se lic), os pro vá ve is im-
pac tos das ope ra ções de cré di to e os com po nen tes
de ten dên cia e sa zo na li da des ca rac te rís ti cos des ses
agre ga dos.

Con cre ta men te, a pre sen te pro gra ma ção para o
se gun do tri mes tre de 2002 apre sen ta in ter va los de
va ri a ção dos prin ci pa is agre ga dos mo ne tá ri os com-
pa tí ve is com a pos si bi li da de de ma nu ten ção da tra je -
tó ria de ta xas de ju ros ca den tes ao lon go do ano, a
exem plo do que te mos cons ta ta do a par tir de fe ve re i -
ro úl ti mo, por quan to con tem pla va ri a ções anu a is en-
tre 11,6% (onze in te i ros e seis dé ci mos por cen to) e
16,1% (de zes se is in te i ros e um dé ci mo por cen to)
para os re fe ri dos agre ga dos mo ne tá ri os. Ou seja, a
pro gra ma ção per mi te a exe cu ção de uma po lí ti ca mo-
ne tá ria com pa tí vel com ju ros ca den tes, ex pan são da
pro du ção e em pre go, sem com pro me ti men to das me-
tas in fla ci o ná ri as.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela apro va ção da Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o se-
gun do tri mes tre de 2002, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 42, DE 2002

Apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
para o se gun do tri mes tre de 2002.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria

para o se gun do tri mes tre de 2002, nos ter mos da
Men sa gem Pre si den ci al nº 101, de 2002.

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

Sala da Co mis são, 9 de abril de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te – Wal deck Orne las, Re la tor
ad hoc – La u ro Cam pos – Fer nan do Ri be i ro – Pa u -
lo Sou to – Ge ral do Althoff – Edu ar do Su plicy – Ro-
ber to Sa tur ni no – Ri car do San tos – Ro meu Tuma
– José Fo ga ça – Mo re i ra Men des – Arlin do Por to –
Ro me ro Jucá – Anto nio Car los Jú ni or.

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) – Os Pro-
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 12 a 41, de 2002, li-
dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na -
do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, §
1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art.
122, II, b, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber
emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a
Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Re so -
lu ção nº 14, de 2002, re sul tan te de pa re cer lido an te ri -
or men te, fi ca rá so bre a mesa du ran te o pra zo de cin-
co dias úte is para o re ce bi men to de emen das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Foi en-
ca mi nha do à pu bli ca ção pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, que con clui pela apre sen ta -
ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 42, de 2002,
que apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o se gun -
do tri mes tre de 2002.

A ma té ria cons ta rá da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de ama nhã, nos ter mos do art. 353, pa-
rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no, quan do po de rão 
ser ofe re ci das emen das até o en cer ra men to da dis-
cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Ma u ro Mi ran da.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 146, DE 2002

Re quer a pu bli ca ção, den tro da co-
le ção “Gran des Vul tos que Hon ra ram o
Se na do”, de ho me na gem ao ex-Se na dor
Jo sap hat Ma ri nho.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet,

Nos ter mos re gi men ta is e com fun da men to no
que dis põe a Re so lu ção nº 84, de 1996, re que i ro a
Vos sa Exce lên cia sub me ta à Mesa Di re to ra do Se na -
do Fe de ral, pro pos ta de pu bli ca ção de ho me na gem
ao ex-Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, den tro da co le ção
“Gran des Vul tos que Hon ra ram o Se na do”.

Jus ti fi ca ção

Nas ci do no dia 28 de ou tu bro de 1915, em Uba i -
ra, Ba hia, fa le ceu, no dia 30 de mar ço de 2002, vés-
pe ra do do min go de Pás coa, em Sal va dor, Jo sap hat
Ra mos Ma ri nho, ju ris ta, po lí ti co, pro fes sor e ho mem
pú bli co dos mais dig nos que essa Na ção já co nhe -
ceu.

Aos 86 anos de ida de, um ede ma pul mo nar agu-
do, le vou-nos esse ex-co le ga e ami go do qual esta
Casa mu i to se or gu lhou. Fa le ci do no Hos pi tal São Ra-
fa el, ao qual foi re co lhi do após sen tir-se mal, teve seu
cor po ve la do no Sa lão No bre da Re i to ria da Uni ver si -
da de Fe de ral da Ba hia, sen do se pul ta do no Ce mi té rio 
do Cam po San to, no ba ir ro da Fe de ra ção.
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Já em 1942, Jo sap hat Ma ri nho exer cia o car go
de Con sul tor Ju rí di co do De par ta men to de Ser vi ço
Pú bli co, na Ba hia e, em 1947, ele geu-se De pu ta do à
Assem bléia Cons ti tu in te da Ba hia, sen do Mem bro da
Assem bléia Le gis la ti va da que le Esta do, nos pe río dos 
de 1947-1951 e 1955-1959.

Foi Se cre tá rio de Esta do do Inte ri or e Jus ti ça, no
pe río do de 1959-1960 e da Fa zen da, de 1960-1962,
ten do sido Pre si den te do Con se lho Na ci o nal de Pe-
tró leo, em 1961.

Foi ele i to Se na dor pela Ba hia, pe los pe río dos
de 1963-1971 e 1991-1999. Nes ses pe río dos, foi
mem bro, en tre ou tras, da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça, Pre si den te da Co mis são de Mi nas e Ener gia,
Re la tor da Co mis são Mis ta que es tu dou a Re for ma
do Con gres so Na ci o nal e mem bro da Co mis são Mis ta 
que opi nou so bre o pro je to que re sul tou na Cons ti tu i -
ção de 1967.

Tam bém foi mem bro des ta ca do da Co mis são de
Estu dos Cons ti tu ci o na is de sig na da pelo Pre si den te
José Sar ney, para, sob a pre si dên cia do Prof. Afon so
Ari nos, ela bo rar an te pro je to de Cons ti tu i ção, que,
em bo ra não apro ve i ta do pe los cons ti tu in tes de 1988,
for ne ceu-lhes im por tan tes sub sí di os.

Foi mem bro das se guin tes ins ti tu i ções: da Aca-
de mia de Le tras da Ba hia, do Insti tu to Ibe ro-Ame ri ca -
no de Di re i to Cons ti tu ci o nal – Se ção Bra sil, do Insti tu -
to dos Advo ga dos Bra si le i ros, do Insti tu to dos Advo-
ga dos do Dis tri to Fe de ral, do Insti tu to Ba i a no de Di re i -
to do Tra ba lho, do Insti tu to de Advo ga dos da Ba hia e
seu Pre si den te, da Aca de mia de Le tras Ju rí di cas da
Ba hia e seu Pre si den te, no pe río do 1989-1990. Foi
re pre sen tan te do Con se lho da Ba hia no Con se lho Fe-
de ral da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil e mem bro
do Con se lho Fe de ral de Edu ca ção.

Foi pro fes sor con tra ta do para le ci o nar Te o ria
Ge ral do Esta do, Di re i to Cons ti tu ci o nal e Intro du ção à
Ciên cia do Di re i to na Fa cul da de de Di re i to da Ba hia,
hoje in te gran te da Uni ver si da de Fe de ral, onde foi,
ain da, Pro fes sor Ca te drá ti co de Di re i to Cons ti tu ci o nal 
e de Di re i to Pú bli co Com pa ra do, no cur so de dou to ra -
do. Na Uni ver si da de de Bra sí lia, des de 1971, como
pro fes sor re qui si ta do, foi Pro fes sor Ti tu lar por trans fe -
rên cia e Pro fes sor Emé ri to.

Inte grou Co mis sões Exa mi na do ras em Con cur -
sos de Di re i to Cons ti tu ci o nal, além de mi nis trar au las
e con fe rên ci as em Uni ver si da des de Mi nas Ge ra is e
de São Pa u lo.

Entre seus tra ba lhos pu bli ca dos, des ta cam-se:
“Pa re ce res e Dis cur sos”, na Assem bléia Le gis la ti va
da Ba hia (1948); “Com pa ti bi li da de do Orça men to Cí-

cli co e da Pla ni fi ca ção com a Cons ti tu i ção de 1946"
(1950); ”Di re i to de Re vo lu ção" (1953); “Po de res Re-
ma nes cen tes da Fe de ra ção Bra si le i ra” (1954); “Uni-
ver sa li da de e Atu a li da de do Pen sa men to Po lí ti co de
Ca mões” (1960);

“Admi nis tra ção e Po lí ti ca” (1966); “A Pre si dên -
cia do Con gres so na Cons ti tu i ção de 1967"; ”Prin cí pi -
os Cons ti tu ci o na is Tri bu tá ri os" (1976); “Po lí ti ca e Po-
der Po lí ti co” (1969); “Dis cur so de Pos se na Aca de mia
de Le tras da Ba hia” (1972); “Dos Di re i tos Hu ma nos e
suas Ga ran ti as” (1976); “Otá vio Man ga be i ra, Ora dor”
(1977); “Ensa i os e Per fis” (1989); “Estu dos Cons ti tu ci -
o na is da Cons ti tu i ção de 1946 à de 1988" (1989); ”Rui
Bar bo sa e os Di re i tos e Ga ran ti as Indi vi du a is" (1989);
“À Mar gem da Cons ti tu in te” (1992).

Além dis so, le gou uma in fi ni da de de ar ti gos em jor-
na is e re vis tas, en tre os qua is o Jor nal da Ba hia, o Cor-
re io Bra zi li en se, o Esta do de S.Pa u lo e O Glo bo.

Ao seu em pe nho e de di ca ção, como Re la tor do
Pro je to no Se na do, de ve mos o novo Có di go Ci vil, cuja
tra mi ta ção se ar ras tou por qua se 40 anos, 12 dos
qua is no Se na do. Foi o com pe ten te e exa us ti vo tra ba -
lho de re vi são de Jo sap hat Ma ri nho e o res pe i to e a
con fi an ça que nele de po si ta ram Se na do res e De pu -
ta dos que pro pi ci a ram a apro va ção do Pro je to, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos, no ano pas sa do, por acor do de
lí de res. Te nho a con vic ção de que não fora sua a re la -
to ria, ain da es ta ría mos dis cu tin do o tex to do Có di go
Ci vil (Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002).

Na po lí ti ca, teve atu a ção mar can te no MDB, ao
qual se fi li ou quan do da ado ção do bi par ti da ris mo em
1964, vin do a dis pu tar a pre si dên cia com Ulysses Gu-
i ma rães.

Enquan to Se na dor pela Ba hia, go za va do res-
pe i to de seus co le gas, in clu si ve do Se na dor Antô nio
Car los Ma ga lhães, de quem era ami go e com quem
vo ta va nas ques tões de in te res se de seu Esta do.
Mas, nas ma té ri as de in te res se na ci o nal, man ti nha a
in de pen dên cia que sua cons ciên cia po lí ti ca agu ça da
lhe im pu nha.

Embo ra ten do de i xa do o Se na do, há al guns
anos, esse gran de ju ris ta e po lí ti co con ti nu ou pre sen -
te, atra vés de seus ar ti gos se ma na is no Cor re io Bra-
zi li en se. Sem pre bri lhan te, pro fun do, lú ci do e cul to, o
pro fes sor uni ver si tá rio e Se na dor ti nha mu i to a nos
en si nar, não só em nos sa atu a ção par la men tar mas,
ain da, na for ma ção de nos sas pró pri as opi niões, con-
cep ções e idéi as acer ca dos te mas e acon te ci men tos
da atu a li da de.

Ao fa le cer, Jo sap hat Ma ri nho de i xa vi ú va sua
es po sa Ira ci e ór fãos os fi lhos Pa u lo e Sô nia.
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O Cor re io Bra zi li en se, em sua edi ção de 1º de
abril de 2002, sob o tí tu lo “Cá te dras e Man da tos”, pu-
bli ca a se guin te cro no lo gia da vida de Jo sap hat Ma ri -
nho, que nos per mi te vis lum brar quão sig ni fi ca ti va e
den sa foi sua atu a ção na his tó ria po lí ti ca re cen te de
nos so País.

“1915 – Jo sap hat Ra mos Ma ri nho nas ce em
Uba í ra (BA) no dia 28 de ou tu bro, Mu dou-se para Sal-
va dor, na ado les cên cia, onde con clu iu o en si no se-
cun dá rio, no Insti tu to Ba i a no de Ensi no;

1934 – Ingres sa na Fa cul da de de Di re i to da Ba-
hia, onde ini cia sua tra je tó ria po lí ti ca, em cam pa nhas
con tra o na zi fas cis mo

1945 – Mem bro da Ordem dos Advo ga dos da
Ba hia, par ti ci pa de cam pa nhas pela re vo ga ção da
Cons ti tu i ção de 1937, de ins pi ra ção fas cis ta;

1946 – Ele ge-se, pela UDN, De pu ta do da
Assem bléia Cons ti tu in te da Ba hia, onde pre si diu a
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça. Per de a ele i ção
em 1951;

1955 – Ele ge-se Pre si den te do Insti tu to dos
Advo ga dos da Ba hia e De pu ta do Esta du al pelo Par ti -
do Li be ral;

1959 – Tor na-se Se cre tá rio de Inte ri or e Jus ti ça,
de onde vai para a Se cre ta ria da Fa zen da;

1960 – No me a do Pre si den te do Con se lho Na ci -
o nal de Pe tró leo pelo re cém-ele i to Pre si den te Jâ nio
Qu a dros, Fica no car go ape nas seis me ses, sa in do
do go ver no logo após a re nún cia de Jâ nio. Em de-
zem bro, re to ma para a Se cre ta ria da Fa zen da da Ba-
hia;

1961 – Per de a in di ca ção par ti dá ria de can di da -
to a Go ver na dor para o Pre fe i to de Je quié, Lo man to
Jú ni or. Ele ge-se Se na dor;

1962 – No Se na do, pre si de a Co mis são de Mi-
nas e Ener gia. É re la tor da co mis são que es tu da a re-
for ma do Con gres so. Com o gol pe mi li tar de 1964 e a
ado ção do bi par ti da ris mo, fi lia-se ao MDB, de opo si -
ção ao re gi me.

1970 – Con cor re à re e le i ção para o Se na do,
mas é der ro ta do; 

1971 – Fixa re si dên cia em Bra sí lia e pas sa a dar
au las de di re i to cons ti tu ci o nal na UnB. Atua como ad-
vo ga do de pre sos po lí ti cos, al guns seus an ti gos co le -
gas de MDB, nos tri bu na is su pe ri o res;

1986 – No me a do pelo pre si den te José Sar ney
para in te grar a Co mis são de Estu dos Cons ti tu ci o na is
que ela bo rou o an te pro je to da Cons ti tu i ção de 1988.
É can di da to a go ver na dor da Ba hia, mas sai der ro ta -
do;

1990 – Ele ge-se se na dor pelo PFL. Foi re la tor
da re vi são do Có di go Ci vil, pro je to que tra mi ta va no
Con gres so há cer ca de 40 anos.

No Cor re io Bra zi li en se, Jo sap hat Ma ri nho foi o
pri me i ro a pre si dir a Co mis são de Éti ca, ges tor ri go ro -
so do Có di go de Éti ca apro va do em abril de 1988, que
pre vê 23 de ve res e 6 di re i tos e que as se gu ram, pre-
pon de ran te men te a bus ca da ver da de, a li ber da de de
ex pres são, o in te res se pú bli co e o res pe i to ao ci da -
dão, no exer cí cio do jor na lis mo.

“Éti ca é re qui si to in dis pen sá vel ao jor na lis mo”,
di zia Jo sap hat Ma ri nho. E ar gu men ta va: “Os jor na is
só so bre vi ve rão se sou be rem ali ar sua qua li da de edi-
to ri al ao ri gor éti co na apu ra ção e ve i cu la ção das in-
for ma ções, ten do sem pre, como cu i da do fun da men -
tal, a pro te ção dos di re i tos do ci da dão”.

A pro po si ção que ora apre sen to, Se nhor Pre si -
den te, jun ta men te com aque la do Se na dor Ber nar do
Ca bral de dar o nome de Jo sap hat Ma ri nho à sala da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, são
ho me na gens sin ge las a um bra si le i ro que está a me-
re cer mu i tas ou tras. Mas, além da ho me na gem, esta
pro po si ção tem o sen ti do algo uti li ta ris ta de re cu pe -
rar, con so li dar e por a dis po si ção da so ci e da de bra si -
le i ra o im por tan te le ga do des te gran de bra si le i ro de
que esta Casa se or gu lha de, um dia, ter tido em seus
qua dros.

Sala das Ses sões; 9 de abril de 2002. _ Pe dro
Si mon

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido vai à Mesa para de ci são, nos ter mos do
dis pos to no art. 2º, §1º, da Re so lu ção nº 84, de 1996.

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 Ma u ro Mi ran -
da.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 147, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to
tra mi ta ção em con jun to do Pro je to de Lei do Se na do
nº 142, de 1999, e do Pro je to de Lei do Se na do nº
284, de 2001, por ver sa rem so bre o mes mo as sun to.

Sala das ses sões, 9 de abril 2002. – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í do em
Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in ci so II, alí nea
c, item VIII, do Re gi men to Inter no.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer-
rou-se, on tem, o pra zo para apre sen ta ção de emen-
das às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 60, de 2001 (nº
340/95, na Casa de Ori gem), que ins ti tui a Car te i ra
Na ci o nal de Sa ú de da Mu lher;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 81, de 2001 (nº
3.228/2000, na Casa de ori gem), que ins ti tui o Ca das -
tro Na ci o nal de Mo ra dia e dá ou tras pro vi dên ci as; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 130, de 2001 (nº
102/99, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a co-
mer ci a li za ção de pre ser va ti vos mas cu li nos de lá tex
de bor ra cha.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se-
rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Avi so nº 2-CN, de 2002 (nº
274/2002, na ori gem), de 27 de mar ço úl ti mo, do Tri-
bu nal de Con tas da União, en ca mi nhan do Re la tó rio
das Ati vi da des da que le Tri bu nal, re fe ren te ao exer cí -
cio de 2001.

A ma té ria vai à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Avi so nº 24, de 2002 (nº 275/2002,
na ori gem), de 27 de mar ço úl ti mo, do Tri bu nal de
Con tas da União, en ca mi nhan do Re la tó rio das Ati vi -
da des da que le Tri bu nal, re fe ren te ao exer cí cio de
2001.

A ma té ria vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

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 Ma u ro Mi ran da.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 298-L-PFL/2002

Bra sí lia, 03 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce-

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 35, de 27 de
mar ço de 2002, que ”Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a
par tir de 1º de abril de 2002, e dá ou tras pro vi dên ci -
as“, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Rob son Tuma
Su plen te:
De pu ta da Ká tia Abreu

Aten ci o sa men te,
De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra,  Lí der do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão

fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – 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. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela

or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– 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. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção 
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor-
tu no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ) – 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. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to 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) – Na pror-
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs se rão aten di -
dos para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para co-
mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do
Re gi men to Inter no.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Sr. Pre-
si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra por cin co mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Como Lí-
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, ve nho re gis trar a mi nha pre o cu pa ção 
com a Me di da Pro vi só ria nº 22, de 2002, que, a pre-
tex to de subs ti tu ir o acor do fe i to pela Câ ma ra dos De-
pu ta dos e pelo Se na do Fe de ral, com a ati va par ti ci pa -
ção do Exe cu ti vo, em tor no de pro je to de mi nha au to -
ria que cor ri gia a ta be la de Impos to de Ren da, ino vou
au men tan do a tri bu ta ção dos pro fis si o na is li be ra is e
pres ta do res de ser vi ços que op tam pelo re gi me do lu-
cro pre su mi do.

Gos ta ria de re lem brar que foi fe i to um acor do
nas duas Ca sas, e o Go ver no che gou a anun ci ar que
o san ci o na ria. Pos te ri or men te, no en tan to, a equi pe
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eco nô mi ca pro cu rou as di ver sas li de ran ças, in clu si ve
a mim, au tor do pro je to, para co mu ni car que o tex to
acor da do con ti nha al gu mas im per fe i ções ju rí di cas.
Ace i ta mos, en tão, que esse tex to fos se subs ti tu í do
por uma me di da pro vi só ria. 

Qual não foi nos sa sur pre sa, Sr. Pre si den te, ao
ver mos que o Go ver no fez uma mu dan ça que não ha-
via sido com bi na da na me di da pro vi só ria, ape nan do
os pro fis si o na is li be ra is e os pres ta do res de ser vi ços,
sem dar se quer uma sa tis fa ção ao Con gres so.

Hou ve um des res pe i to, uma ver da de i ra agres-
são à in te li gên cia do Con gres so e do País, e, o que é
pior, uma agres são à pa la vra do ho mem pú bli co, ao
com pro mis so par la men tar as su mi do.

Tra mi tam no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral duas
ações di re tas de in cons ti tu ci o na li da de – am bas dis tri -
bu í das ao Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa – com pe di do de
li mi nar para sus tar os efe i tos da al te ra ção pro mo vi da
pelo Exe cu ti vo, ain da sem de li be ra ção da que le ór-
gão.

Por ou tro lado, a Câ ma ra dos De pu ta dos ain da
não apre ci ou a Me di da Pro vi só ria nº 22, de 2002, e,
por isso, faço um ape lo pú bli co para que aque la Casa
vote-a o mais rá pi do pos sí vel e re je i te o seu art. 3º.
Fri so que há ur gên cia para que isso seja fe i to, já que o
au men to da Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui -
do para pres ta do res de ser vi ços e pro fis si o na is li be -
ra is que op tam pelo re gi me do lu cro pre su mi do terá
efi cá cia a par tir de 1º de maio pró xi mo, den tro de me-
nos de trin ta dias.

Sr. Pre si den te, que ro con cla mar as duas Ca sas
no sen ti do de fa zer mos algo an tes que essa mu dan ça 
na con tri bu i ção te nha efi cá cia. O Con gres so Na ci o nal 
pre ci sa sub tra ir des sa me di da pro vi só ria aqui lo que
não foi tra ta do, dis cu ti do e acor da do. Va mos res ta be -
le cer o va lor da pa la vra em pe nha da.

Fica, en tão, o meu ape lo aos co le gas Se na do -
res e De pu ta dos para der ru bar mos o art. 3º da me di -
da pro vi só ria. Já que o Go ver no não quis fa zer a mo-
di fi ca ção, ten do sido aler ta do por toda esta Casa de
que es ta va des cum prin do um acor do do qual par ti ci -
pa ram as li de ran ças das ban ca das go ver nis tas, so-
mos nós que te mos que agir.

Se não for as sim, que cré di to da re mos às pró xi -
mas ne go ci a ções con du zi das nes ta Casa? Como vi-
rão os lí de res go ver nis tas ne go ci ar tex tos ca pi ta ne a -
dos pelo Exe cu ti vo? Que se gu ran ça te re mos – nós,
da Opo si ção – de que o que for aqui acer ta do pre va le -
ce rá? Foi que bra da a con fi an ça! Só o res ta be le ci -
men to da que le acor do pe los lí de res e in ter lo cu to res
do Go ver no no Con gres so po de rá res ta u rar a con fi a -

bi li da de das re la ções po lí ti cas no Par la men to. É im-
pe ra ti vo que ti re mos a Con tri bu i ção So ci al so bre o
Lu cro Lí qui do da me di da pro vi só ria.

Re lem bre mos, Sr. Pre si den te, que não foi pe-
que na a con ces são fe i ta pelo Con gres so nes sa ma té -
ria: dos 28% de cor re ção, já para o ano de 2000, pro-
pos tos ori gi nal men te, ad mi ti mos a re du ção para 17%
e com efe i tos a par tir de 2002.

As ale ga ções do Exe cu ti vo, de que tra iu o acor-
do para com pen sar a per da de re ce i ta e para cum prir
a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, não me re cem cré-
di to. Para con fron tá-las, bas ta lem brar o con fis co per-
pe tra do por vá ri os anos – seis, sete anos – em face do
con ge la men to das ta be las. Acres cen te-se a isso o
fato de o Con gres so ter sido di li gen te no sen ti do de
es ta be le cer efe i tos fu tu ros para a lei apro va da e de
ter, in clu si ve, ace i ta do ma i or res tri ção do al can ce da
cor re ção, já que de i xa de ter efi cá cia na de cla ra ção
de ajus te do ano base de 2001, esta que es ta mos fa-
zen do ago ra.

Con cla mo a Câ ma ra dos De pu ta dos a vo tar ra-
pi da men te a me di da pro vi só ria, der ru ban do o art. 3º e
res ta be le cen do o acor do fir ma do no Con gres so, e
faço um ape lo aos meus co le gas para que pos sa mos
vo tar essa ma té ria logo que che gue a esta Casa.

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

rou-se on tem o pra zo para a 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 153, de 2001 (nº
3.590/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre-
si den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a trans for ma -
ção da Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá em
Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá – Uni fei, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 154, de 2001 (nº
5.622/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre-
si den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a trans for ma -
ção da Fun da ção de Ensi no Su pe ri or de São João
Del Rei em Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de São
João Del Rei, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Aos pro je tos não fo ram ofe re ci das emen das.
As ma té ri as en con tram-se em re gi me de ur gên -

cia e cons tam da pa u ta da pre sen te ses são.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-

sa-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Be ní cio Sam pa -

io, por ces são do Se na dor Lú dio Co e lho.
O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI.

Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, re gis tro nes te mo men to, nes te ple-
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ná rio, ha ver par ti ci pa do, no sá ba do úl ti mo, dia 5 do
mês em cur so, no meu Esta do, de um even to his tó ri co 
para o Pi a uí, ca paz de dar iní cio a um ci clo eco nô mi co 
re gi o nal, cuja pu jan ça e mag ni tu de so men te se rão
de fi ni dos den tro de mais al guns anos.

Re fi ro-me à so le ni da de pre si di da pelo Go ver na -
dor Hugo Na po leão, no Mu ni cí pio de Uru çuí, em que
ocor reu o iní cio de um pro ces so de cons tru ção de um
com ple xo para com prar, ar ma ze nar e in dus tri a li zar
soja no Pi a uí.

Ime di a ta men te, a em pre sa Bun ge co me çou a
re ce ber a sa fra de soja do Esta do, pa ra le la men te com
o iní cio das obras ci vis. Já ha vi am sido cons tru í dos a
uni da de de re cep ta ção e se le ção e al guns si los, na
opor tu ni da de ina u gu ra dos. A pre vi são é de in ves ti -
men to até 2007, em cin co anos, de R$420 mi lhões,
sen do R$129 mi lhões em ca pi tal de giro, para a com-
pra e o fo men to da pro du ção de soja nas lo ca li da des
re gi o na is, seis ve zes mais que o apli ca do pe los Ban-
cos de De sen vol vi men to. O em pre en di men to vai ge-
rar mais de 500 em pre gos di re tos e ou tros 10.000 in-
di re tos.

O ob je ti vo é tor nar o Esta do do Pi a uí o ma i or
pro du tor de soja do Nor des te, com a fá bri ca fun ci o -
nan do já na pró xi ma sa fra. Esta terá ca pa ci da de para
in dus tri a li zar 2.000 to ne la das de soja ao dia, na pri-
me i ra fase, para pro du ção de fa re lo e óleo, es ma gan -
do, anu al men te, cer ca de 600.000 to ne la das. Tam-
bém será cons tru í do um sis te ma de ar ma ze na gem
para mais de 400.000 to ne la das, para es to ca gem de
grãos e ou tros pro du tos.

A lo ca li za ção do em pre en di men to é es tra té gi ca, 
fa ci li tan do a lo gís ti ca do es co a men to e re cep ção, e a
im plan ta ção acom pa nha rá o cres ci men to do plan tio e
pro du ção do grão na re gião.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Bun ge,
que ora se ins ta la no Pi a uí, está no Bra sil des de 1908
e é lí der no seg men to. Fa tu rou, no ano pas sa do, mais
de R$6 bi lhões, mais da me ta de de ex por ta ções, em-
pre ga mais de 8.000 pes so as e pos sui 27 ins ta la ções
in dus tri a is no País.

No ano pas sa do, com prou qua se oito mi lhões
de to ne la das de soja, des tes in dus tri a li zan do 5,4 mi-
lhões, ha ven do pro du zi do 1 mi lhão de to ne la das de
óleo bru to, re fi nan do 600 mil to ne la das. É, por con se -
qüên cia, lí der bra si le i ra nos mer ca dos de mar ga ri nas, 
óle os ve ge ta is, gor du ras ve ge ta is e fa ri nhas de tri go,
além de ou tros de ri va dos da soja, do tri go e do al go -
dão.

Pre sen te à so le ni da de, o Pre si den te da Di vi são
Cen tral da Bun ge Ali men tos, Sér gio Ro ber to Wal-

drich, as se gu rou para ju lho o iní cio do pro ces so de
be ne fi ci a men to da soja na re gião.

É o Pi a uí bus can do ca mi nhos para o seu de sen -
vol vi men to. His to ri ca men te po bre, pro cu ra al ter na ti -
vas para o cres ci men to so ci o e co nô mi co. Implan ta in-
dús tri as, es ti mu la o tu ris mo, in cen ti va o agro ne gó cio,
a car ci ni cul tu ra, or ga ni za pó los de pres ta ção de ser vi -
ços nas áre as de sa ú de e edu ca ção, im pul si o na a
pro du ção de caju, cera da car na ú ba e be ne fi ci a men -
tos de pe les ani ma is, me lho ra a qua li da de do seu re-
ba nho de bo vi nos, ovi nos e ca pri nos e ex trai e be ne fi -
cia re cur sos mi ne ra is de uti li za ção in dus tri al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é opor tu -
no dar ciên cia a to dos que, no meu Esta do, há, tal vez, 
a úl ti ma fron te i ra agrí co la da Re gião Nor des te, com
gran des pos si bi li da des de ex pan são. São oito mi-
lhões de hec ta res de cer ra do se me lhan tes aos se ten -
tri o na is do Cen tro-Oes te bra si le i ro, 60% agri cul tá ve -
is, três mi lhões ap tos para o cul ti vo da soja.

A pos si bi li da de de pro du ção de grãos nas al ti tu -
des dos pla tôs do su do es te do Pi a uí foi ve ri fi ca da na
dé ca da de 80. A 450 me tros de al ti tu de mé dia, a re-
gião é per me a da por rios como o Par na í ba, Gur guéia
e Uru çuí, seus aflu en tes, e vá ri os ri a chos. 

Tem chu vas re gu la res, não há ocor rên cia de
seca, e a pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca anu al mé dia é de
1.100 mi lí me tros, 65% des tes en tre de zem bro e mar-
ço. A tem pe ra tu ra mé dia é de 27º gra us cen tí gra dos,
com sol o ano in te i ro. 

A to po gra fia é pla na e a pe dre go si da de é oca si -
o nal. Pre do mi na o la to so lo de tex tu ra mé dia, bem dre-
na dos, que pre ci sam de adu ba ção e cor re ção da aci-
dez, com cal cá rio exis ten te em abun dân cia na re gião. 

A co ber tu ra da re gião é cer ra do, com pa i sa gem
mo nó to na, com ra ras mo di fi ca ções no por te e nas es-
pé ci es ve ge ta is. A re gião é de gran de po ten ci a li da de
hi dro ge o ló gi ca, com po ços por ve zes jor ran tes e de
gran de va zão. 

A po pu la ção to tal da re gião é de 148 mil ha bi -
tan tes, com den si da de de mo grá fi ca de 2.39 por qui lô -
me tros qua dra dos. Os prin ci pa is Mu ni cí pi os são Cor-
ren te, Bom Je sus, Uru çuí, Gu a da lu pe, Ri be i ro Gon-
çal ves, Gil bu és e Ba i xa Gran de do Ri be i ro. 

Há ener gia de boa qua li da de e a ofer ta é su fi ci -
en te. To dos têm DDD, DDI, Pos tos de Ser vi ços e
Agên ci as dos Cor re i os.

Qu a se to dos com ae ró dro mo, al guns com pis ta
as fál ti ca. O Esta do tra ba lha as es tra das, mas o aces-
so ain da é de fi ci en te com tre chos sem co ber tu ra as-
fál ti ca en tre Je ru me nha/Ber to lí nia e Uru çuí – 180 km.
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O Por to de Ita qui, em São Luís do Ma ra nhão,
dis ta 1.100 qui lô me tros – 650 des tes de fer ro via.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, há, na re-
gião, vá ri os pro je tos já im plan ta dos, al guns com imó-
ve is que ul tra pas sam 10.000 hec ta res. São pa u lis tas,
ga ú chos e ca ta ri nen ses que acre di ta ram na sua po-
ten ci a li da de, al guns fi xa dos há mais de 10 anos.

Ini ci am o tra ba lho com o pre pa ro do solo, a cul-
tu ra do ar roz por dois anos, a adu ba ção e a cor re ção
da aci dez, atin gin do mé dia por hec ta re de 2.500 qui-
los de soja. No ano pas sa do plan ta ram 61.000 com
pro du ção de 128.000 to ne la das de soja. Este ano a
área de agri cul tu ra da soja é de 100.000 hec ta res e a
pro du ção es pe ra da de 250.000 to ne la das, me in for -
ma Sér gio Bor to loz zo, pi o ne i ro pa u lis ta na re gião.

A pre vi são para cin co anos é de, em 2007,
400.000 hec ta res de soja com pro du ção de 1.000.000
de to ne la das.

Impor tan te lem brar que hoje o to tal da área agri-
cul tá vel no Esta do, in clu si ve cer ra dos, é de 600.000
hec ta res e 700.000 to ne la das de to dos os grãos.

Há in cen ti vos fis ca is do Go ver no Esta du al com
per cen tu a is di fe ren tes para em pre sas com mais ou
me nos de 1.000 em pre ga dos, por pe río do de até 10
anos. Há in cen ti vos es pe ci a is com re du ção do pre ço
da ener gia elé tri ca para ati vi da des de ir ri ga ção, em
ho rá rio de ter mi na do.

Os pro du to res po dem uti li zar re cur sos do Fun do 
Cons ti tu ci o nal do Nor des te, Fi na me – BNDES e Pro-
naf do Ban co do Bra sil.

Há em prés ti mos in ter na ci o na is na re gião, do
Bird, para es tra das e do BID para in fra-es tru tu ra bá si -
ca.

Des sa for ma o Pi a uí es pe ra cri ar con di ções
para o seu de sen vol vi men to. Impõe-se não es que cer,
no en tan to, que a uti li za ção ir ra ci o nal dos re cur sos da
ter ra pos si bi li ta a de ser ti fi ca ção e o as so re a men to
dos rios que, de sa guan do no Par na í ba, re du zem o
seu le i to e o seu ca u dal, im pe din do a sua na ve ga ção.
Há que se fa zer ur gen te men te uma aná li se da agres-
são am bi en tal ins ti tu í da com a uti li za ção agrí co la do
solo, para que, no fu tu ro, não pa gue mos o pre ço da ir-
ra ci o na li da de.

Faço esse re gis tro, nos Ana is des ta Casa, do
des per tar de um novo ci clo pro du ti vo na mi nha re gião, 
no meu Esta do, que es pe ro seja ala van ca de de sen -
vol vi men to per mi tin do aos pi a u i en ses, com a in cor po -
ra ção de tec no lo gia e a am pli a ção da ati vi da de eco-
nô mi ca, a so lu ção para pro ble mas exis ten tes e con-
se qüen te à po bre za e o sub de sen vol vi men to.

É por ter es pe ran ça, por acre di tar no fu tu ro, que
es pe ro par ti ci par des te pro ces so, não como mero es-
pec ta dor, mas como ente con tri bu ti vo e di vul ga dor
das po ten ci a li da des do Pi a uí.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Pre si den te, na con di ção de Lí der do PMDB no ple ná -
rio, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Inda go a
V. Exª se a co mu ni ca ção po de ria ser fe i ta logo após o
pro nun ci a men to do Se na dor Tião Vi a na ou se V. Exª
de se ja fa lar logo. V. Exª tem pre fe rên cia.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Ago ra, Sr. Pre si den te, por ape nas três mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª, como Lí der.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o no bre Se na dor
Ber nar do Ca bral fi ca rá en car re ga do de fa zer o con-
tro le do meu tem po.

Sr. Pre si den te, sou, no Se na do e no Con gres so
bra si le i ro, o Pre si den te da Co mis são Par la men tar
Con jun ta do Mer co sul e que ro co mu ni car ao Se na do
que, no dia 4 de abril de 2002, a se ção bra si le i ra da
Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul foi con-
vo ca da pelo ex-Pre si den te da Argen ti na e atu al Se na -
dor Raúl Alfon sín, Pre si den te Pro Tem po re da Co-
mis são, nos se guin tes ter mos:

Ten go el agra do de di ri gir me a Ud.
com el ob je to de con vo car lo a par ti ci par de
la Re u nión de Mesa Eje cu ti va de la Co mi -
sión Par la men ta ria Con jun ta del Mer co sur
que se lle va rà a cabo em la ci u dad de Bu e -
nos Ai res, el 11 y 12 de abril pró xi mos.

Esse con vi te é ex ten si vo à Mesa Di re to ra da Co-
mis são do Mer co sul. A Co mis são de sig nou al guns
Se na do res e De pu ta dos para par ti ci pa rem des ta re u -
nião. Será o pri me i ro en con tro em mu i to tem po, por-
que, até ago ra, a cri se ar gen ti na ha via im pe di do a
con so li da ção da Pre si dên cia do Se na dor Raúl Alfon-
sín, e à Argen ti na cabe, nes te se mes tre, a Pre si dên -
cia da Co mis são.

A Co mis são se re u ni rá no Con gres so Na ci o nal
ar gen ti no, mais es pe ci fi ca men te no Se na do, com a
par ti ci pa ção da Argen ti na, Bra sil, Pa ra guai e Uru guai
e pre si den tes de de le ga ções da Bo lí via e do Chi le.
Ire mos exa mi nar to dos os as sun tos pen den tes em
fun ção da fal ta de re u niões an te ri o res e te re mos re u -
niões es pe cí fi cas com o re pre sen tan te do Fun do Mo-
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ne tá rio Inter na ci o nal em mis são na Argen ti na, o Sr.
Ano op Singh, com o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res 
e Co mér cio Inter na ci o nal, Car los Ruc ka uf, e uma en-
tre vis ta, sex ta-fe i ra, com o Pre si den te da Re pú bli ca. 

Esta re u nião é im por tan tís si ma por que con so li -
da o Se na dor Raúl Alfon sín na Pre si dên cia da Co mis -
são, uma vez que, em re u niões an te ri o res, a Argen ti -
na não es te ve pre sen te. 

A do cu men ta ção foi en vi a da à Mesa do Se na do
para as pro vi dên ci as ne ces sá ri os ao en vio da de le ga -
ção bra si le i ra, por que, no Se na do bra si le i ro, as Co-
mis sões não têm or ça men to pró prio. É evi den te que,
para uma re u nião que se ini cia pela ma nhã do dia 11,
quin ta-fe i ra, a vi a gem dos Par la men ta res bra si le i ros
deve ocor rer ama nhã, dia 10. Até ago ra, Sr. Pre si den -
te, a Co mis são não teve res pos ta de pro vi dên cia al-
gu ma to ma da pela Mesa do Se na do e da Câ ma ra Fe-
de ral em re la ção à ida dos Par la men ta res. 

Pa re ce in crí vel que Par la men ta res bra si le i ros
con vo ca dos para uma re u nião or di ná ria de uma Co-
mis são per ma nen te do Se na do da Re pú bli ca e de
uma Co mis são per ma nen te par la men tar de qua tro
pa í ses, na vés pe ra do even to, ain da não te nham ob ti -
do uma ma ni fes ta ção da Mesa do Se na do e da Mesa
da Câ ma ra. Se as Me sas do Se na do e da Câ ma ra
pre ten dem a ex tin ção da Co mis são, que o fa çam por
re so lu ção e não por omis são.

Era a in for ma ção que eu que ria tra zer à Mesa
do Se na do da Re pú bli ca e ao Con gres so Na ci o nal
nes te mo men to. 

A dig ni da de dos Se na do res im pe de a vas sa la -
gem e o pe di do su bal ter no, quan do o que re i vin di ca -
mos são con di ções para cum prir a nos sa mis são no
Par la men to bra si le i ro e na Co mis são Con jun ta do
Mer co sul.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ro ber to Re quião, a Mesa re co nhe ce a im por tân cia
da ta re fa exer ci da por V. Exª. Re co nhe ce que a Co-
mis são do Mer co sul é de fun da men tal im por tân cia
para o Bra sil e para as re la ções que es ta mos man ten -
do com os de ma is pa í ses.

Não te nho dú vi das de que a Mesa tem o ma i or
res pe i to e o ma i or apre ço por V. Exª e está to man do
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para o com pa re ci men to
de V. Exª e dos de ma is Se na do res es co lhi dos.

A Mesa re ce beu o Re que ri men to nº 145 de V.
Exª, que, tão logo haja quo rum no ple ná rio, será vo-
ta do. Por tan to, o que re quer V. Exª será aten di do ain-
da na tar de de hoje.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, pas so às mãos de V. Exª o re que ri men to

con vo ca tó rio do Pre si den te da Co mis são Par la men -
tar Con jun ta do Mer co sul, o Se na dor e ex-Pre si den te
da Re pú bli ca Raúl Alfon sín, e a pro gra ma ção da Co-
mis são em Bu e nos Ai res.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, por 20 mi nu tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go à re fle xão do Se-
na do Fe de ral um as sun to que tem sido de ba ti do por
se to res da co mu ni da de ci en tí fi ca bra si le i ra, es pe ci al -
men te pela So ci e da de Bra si le i ra de Bi oé ti ca, e que
diz res pe i to ao anún cio fe i to há uma se ma na pelo ci-
en tis ta ita li a no já co nhe ci do da Casa, já co nhe ci do da
co mu ni da de ci en tí fi ca in ter na ci o nal, o Dr. Se ve ri no
Anti no ri, que in for mou à so ci e da de in ter na ci o nal que
es ta ria em fase de con clu são um pro ces so de clo na -
gem hu ma na, sen do que o ins tru men to ci en tí fi co que
uti li zou tem como base uma se nho ra que já es ta va no
oi ta vo mês de ges ta ção. Esse fato ocor reu em um
país mu çul ma no não re ve la do.

Tive opor tu ni da de de tra tar des se as sun to com
o Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de Bi oé ti ca, Dr.
Vol nei Gar ra fa, du ran te um de ba te na Rá dio Se na do,
no dia de on tem. S. Sª in for mou-me que, num en con -
tro, o Pre si den te da So ci e da de Ita li a na de Bi oé ti ca,
Dr. Gi o van ni Ber lin guer, apon tou o re pú dio da co mu -
ni da de ci en tí fi ca in ter na ci o nal, de modo es pe ci al da
ita li a na, àque le fato, di zen do que era uma in con se -
qüên cia e mos tran do o des cré di to ci en tí fi co que tem o
Sr. Se ve ri no Anti no ri em seu país.

Esta mos à mer cê de uma pes soa que, de modo
ir res pon sá vel e in con se qüen te, pro ce de à clo na gem
de um ser hu ma no sem me dir as con se qüên ci as, es-
ta be le ci das in clu si ve nos pro to co los de bi oé ti ca, de
éti ca, e nas nor mas que de fi nem esse tipo de pro ce di -
men to ou ex pe ri men to ci en tí fi co em qual quer país sé-
rio do Pla ne ta. 

Che ga a nos ca u sar per ple xi da de por que não
se tra ta de uma sim ples ex pe riên cia que está ocor-
ren do no ou tro lado do mun do. Esta mos di an te de al-
guém que fez, de modo pre ci pi ta do, uma in va são no
ge no ma hu ma no; que ado tou como prá ti ca, num pro-
ce di men to va i do so, mu i to mais do que ci en tí fi co, a al-
te ra ção do gene hu ma no, e isso é gra ve, Sr. Pre si den -
te.

Esta mos di an te de uma si tu a ção com con se -
qüên ci as im pre vi sí ve is e to dos da co mu ni da de ci en tí -
fi ca sa bem que, mu i tas ve zes, as aber ra ções, as ano-
ma li as e os agra van tes ge né ti cos de uma ma ni pu la -
ção equi vo ca da po dem não se dar de modo ime di a to,

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04155

    349ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



po dem não ocor rer no mo men to do nas ci men to de
uma cri an ça, mas ge ra ções de po is, e, nes se caso, já
te ría mos per di do o con tro le da si tu a ção.

O tema é de enor me gra vi da de e o Se na do Fe-
de ral já teve opor tu ni da de de cum prir o seu pa pel ins-
ti tu ci o nal, aler tan do a co mu ni da de ci en tí fi ca na ci o nal
e in ter na ci o nal de que é con trá rio a esse pro ce di men -
to, no pre sen te mo men to, já que as con se qüên ci as ci-
en tí fi cas não es tão bem men su ra das, e es ta be le ceu
um re pú dio à prá ti ca da clo na gem hu ma na.

Em se gui da a um pro je to de lei do Se na dor Lú-
cio Alcân ta ra, de ja ne i ro de 1999, com subs ti tu ti vo do
Se na dor Ro ber to Re quião, de mar ço de 2000, eu tive
o pra zer, como re pre sen tan te da Co mis são de Assun-
tos So ci a is do Se na do Fe de ral, de tam bém apre sen -
tar um subs ti tu ti vo, com o se guin te con te ú do em re la -
ção à clo na gem hu ma na:

Art. 8º São ve da dos, na ati vi da de com
hu ma nos, os ex pe ri men tos de clo na gem ra-
di cal atra vés de qual quer téc ni ca de ge ne ti -
co no lo gia.

E ain da:

Art. 25. (...)
III – é ve da do re a li zar ex pe ri men tos de

clo na gem hu ma na ra di cal atra vés de qual-
quer téc ni ca que te nha como prá ti ca fins ge-
né ti cos.

O Se na dor Mar co Ma ci el, em 1977, apre sen -
tou um pro je to de lei, que foi apro va do, pro i bin do
ter mi nan te men te a ma ni pu la ção ge né ti ca com cé lu -
las hu ma nas. Isso pas sou por uma re vi são, por ajus-
tes, já que te mos, di an te do in te res se ci en tí fi co, prin-
ci pal men te dos ge ne ti cis tas des te País, a pos si bi li -
da de de es tu dos ge né ti cos com cé lu las-tron co e cé-
lu las tro te po ten ci a is que ve nham tra zer be ne fí ci os
em re la ção às prin ci pa is do en ças que es tão atin gin -
do, de modo de ge ne ra ti vo, o ser hu ma no, como o
mal de Alzhe i mer, o mal de Par kin son, os tra u mas
de me du la ós sea, que le vam à te tra ple gia e à pa ra -
ple gia dos vi ti ma dos por tan tos aci den tes nes te
País.

Tra ta-se de um tema que en vol ve uma re vi são
atu a li za da e bem con tem po râ nea de como de ve mos
pro ce der em re la ção a essa ma té ria. 

O subs ti tu ti vo que apre sen tei ten ta ajus tar a
com pre en são e per mi tir al guns es tu dos com cé lu las
em bri o ná ri as, des de que não te nha ha vi do, no caso, a
fi xa ção no úte ro, quan do de uma téc ni ca de re pro du -
ção as sis ti da, e, ao mes mo tem po, ten ta fi car atu a li -
za do em re la ção às de ci sões nes sa ma té ria nos di-

ver sos pa í ses, como Esta dos Uni dos, Ingla ter ra,
Fran ça, Espa nha, Ca na dá e Aus trá lia.

Infe liz men te, o nos so País não de ci diu como le-
gis lar o tema. O Con gres so Na ci o nal tem essa ma té -
ria re ti da em sua pa u ta, de vol vi da que foi à Co mis são
de Assun tos So ci a is para uma re vi são, e, até o mo-
men to, ela não foi vo ta da e não che gou ao Ple ná rio,
no va men te, para de po is se di ri gir à Câ ma ra dos De-
pu ta dos.

O Se na dor Ge ral do Althoff, Re la tor, pro me teu o
má xi mo de sen si bi li da de e em pe nho em re la ção ao
tema, para que ele pos sa ser apre ci a do de modo efe-
ti vo no ple ná rio do Se na do Fe de ral ou na Co mis são
de Assun tos So ci a is – por ser ter mi na ti vo –, e en vi a do 
à Câ ma ra dos De pu ta dos, onde há ma té ri as que têm
al gu ma si mi la ri da de mas que não che gam ao Se na do 
Fe de ral, fi can do a dí vi da da não le gis la ção.

Por sua vez, o Mi nis té rio da Sa ú de, ins tân cia
res pon sá vel por nor mas e por ta ri as que po de ri am
con tro lar e es ta be le cer cri té ri os cla ros para esse tipo
de atu a ção ci en tí fi ca, in fe liz men te, não opi na, não
nor ma ti za e não lan ça uma por ta ria es ta be le cen do
cri té ri os éti cos e ci en tí fi cos para a ma té ria. Qu an do
nos di ri gi mos ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra, que em re-
la ção à sa ú de ani mal te ria suas res pon sa bi li da des, a
omis são é se me lhan te. Qu an do va mos ao Mi nis té rio
da Ciên cia e Tec no lo gia, en con tra mos uma por ta ria
qua se ca du ca em re la ção a essa ma té ria. Infe liz men -
te, exis te uma dí vi da cla ra das au to ri da des e das ins ti -
tu i ções fe de ra is des te País, que não que rem nor ma ti -
zar.

Por sua vez, o go ver no ame ri ca no foi cla ro: de ci -
diu, de modo en fá ti co, que é pro i bi da a prá ti ca de clo-
na gem hu ma na na que le país. A Orga ni za ção Mun di al 
de Sa ú de foi cla ra: afir mou que é pro i bi da a prá ti ca de
clo na gem hu ma na, que ela não é re co men dá vel e é
con de ná vel em to dos os as pec tos. Infe liz men te, o Go-
ver no bra si le i ro não opi na e não age nes sa ma té ria.

O meu pro je to de lei está aguar dan do ape nas
um pa re cer do Se na dor Ge ral do Althoff na Co mis são
de Assun tos So ci a is. Ele abor da cla ra men te o tema
da re pro du ção as sis ti da e já le gis la so bre a clo na gem
hu ma na. 

O Se na dor Se bas tião Ro cha nos dá o pra zer de
apre sen tar um pro je to que, além da pro i bi ção da clo-
na gem hu ma na, abor da toda a ma ni pu la ção com en-
ge nha ria ge né ti ca, ten tan do re gu la men tar esse tipo
de ati vi da de. Tra ta-se de um pro je to que pode con tri -
bu ir, sem dú vi da al gu ma, para esse de ba te, mas, in fe -
liz men te, há mo ro si da de. Esse não é um as sun to tra-
ta do como pri o ri da de no Con gres so Na ci o nal. 
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Só te nho a la men tar, por que as con se qüên ci as
são im pre vi sí ve is. Se exis te um la men to uni ver sal em
re la ção ao que os car ras cos na zis tas fi ze ram com
seus ex pe ri men tos mé di cos e que re dun da ram numa
cor te in ter na ci o nal que jul gou aque las prá ti cas, de ve -
ría mos es tar mu i to mais pre o cu pa dos com a pre ci pi -
ta ção e os ris cos que essa prá ti ca ado ta da pelo Sr.
Se ve ri no Anti no ri po dem ca u sar à co mu ni da de in ter -
na ci o nal e, mais ain da, à es pé cie hu ma na.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se-
na dor Tião Vi a na, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Con ce do
o apar te, com mu i to pra zer, ao Se na dor Se bas tião
Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se-
na dor Tião Vi a na, agra de ço o apar te que V. Exª me
con ce de. Cum pri men to-o e con gra tu lo-me com o pro-
nun ci a men to que faz. Con si de ro-o mu i to opor tu no,
haja vis ta as ma té ri as ve i cu la das pela im pren sa, às
qua is V. Exª se re fe riu, de que o ci en tis ta ita li a no Se-
ve ri no Anti no ri já te ria clo na do um ser hu ma no. O Bra-
sil pre ci sa tra tar essa ma té ria com se ri e da de e até
com se re ni da de, mas, so bre tu do, com mu i ta res pon -
sa bi li da de. V. Exª tem ra zão quan do diz que o Con-
gres so Na ci o nal está ne gli gen ci an do o tra ta men to
des sa ques tão, por que não é por fal ta de pro je tos so-
bre a ma té ria que o as sun to não tem con clu são no
Se na do Fe de ral. V. Exª tem tra ta do des sa ma té ria em
di ver sos pro je tos e, in clu si ve, no re la tó rio que apre-
sen tou so bre a re pro du ção hu ma na, faz re fe rên ci as a
uma al ter na ti va para as ne ces si da des da ciên cia, que
se ri am as cé lu las-tron co. Como mé di cos, te mos que
con cor dar que não po de mos cer ce ar o avan ço da
ciên cia e da tec no lo gia, mas te mos a obri ga ção de
apro ve i tar e re gu la men tar to das as pos si bi li da des
que a ciên cia tem de me lho rar a qua li da de de vida e
ofe re cer res pos tas aos gran des pro ble mas da hu ma -
ni da de. A ciên cia tem sido mu i to pro du ti va nis so.
Espe ro que o meu pro je to, que está na pa u ta da re u -
nião de ama nhã da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, seja vo ta do. Como V. Exª men ci o nou,
tra ta-se de um pro je to que bus ca de fi nir re gras mais
ob je ti vas para o tra ta men to da ques tão. É um pro je to
duro, que faz um cor te ra di cal na ques tão da clo na -
gem. O re la tó rio do emi nen te Re la tor, Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha, es ta be le ce até a pro i bi ção da clo na -
gem te ra pêu ti ca. Te mos de en fren tar e dis cu tir o as-
sun to. Par ti cu lar men te, te nho a ten dên cia a ace i tar a
clo na gem te ra pêu ti ca, mas sou ra di cal men te con trá -
rio à clo na gem de em briões, por que in ter fe re nas re-
la ções da hu ma ni da de, na ques tão éti ca, na ques tão
mo ral. Não po de mos, de for ma al gu ma, con cor dar

com isso. O Bra sil tem que ser mais ta xa ti vo e di re to
no tra ta men to da ques tão. O Con gres so Na ci o nal, la-
men ta vel men te, está sen do ne gli gen te e, qui çá, omis-
so. Mu i to obri ga do, Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço 
o apar te do no bre Se na dor Se bas tião Ro cha.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Con ce do
o apar te ao Se na dor Chi co Sar to ri.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Se-
na dor Tião Vi a na, eu es ta va ou vin do o pro nun ci a -
men to de V. Exª. Como diz o Se na dor Se bas tião Ro-
cha, no Bra sil te mos di fi cul da des. Ve mos pes so as
pas san do fome e ve mos até cri an ças mor ren do de
fome. No mun do in te i ro há uma mi sé ria enor me. Não
há con di ção de ofe re cer tra ta men to para es sas pes-
so as e, no en tan to, te mos ago ra a clo na gem. No bre
Se na dor, eu não sei onde isso vai che gar se a moda
pe gar! A si tu a ção já é bas tan te di fí cil. Pen so que de-
ve ría mos pen sar em como pro du zir mais. De ve ria ha-
ver, sim, a clo na gem de pro du tos, de mer ca do ria, de
co mi da. Qu an do a pes soa se sen tas se à mesa a clo-
na gem pro du zi ria, de um pra to de co mi da, dois pra tos 
de co mi da. Essa, sim, se ria uma clo na gem que de ve -
ria ser tra ba lha da. Mas clo na gem de se res hu ma nos,
para se ter mais des pe sa ain da! A si tu a ção é di fí cil no
mun do in te i ro, quan to mais aqui no Bra sil. Agra de ço a
opor tu ni da de, meu caro Se na dor Tião Vi a na, vi zi nho
de ter ras – o Esta do de Ron dô nia e o Esta do do Acre.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de -
ço-lhe o apar te, Se na dor Chi co Sar to ri. 

Sr. Pre si den te, con cluo lem bran do que o mun do
in te i ro ain da age como cri an ça em re la ção ao de sen -
vol vi men to ci en tí fi co. 

Na re pro du ção hu ma na, ti ve mos o pri me i ro
bebê, fru to de ex pe ri men to, em 1978, na Ingla ter ra.
No Bra sil, ob ti ve mos com êxi to 8 mil cri an ças nas ci -
das pela téc ni ca de re pro du ção hu ma na. Mas, la men -
ta vel men te, não te mos nor mas le ga is bem es ta be le -
ci das a res pe i to do tema.

Sr. Pre si den te, tra ta-se de as sun to de li ca do. O
Go ver no ame ri ca no as su miu uma po si ção cla ra. A
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, da mes ma for ma,
cum priu o seu pa pel. E nós te mos essa dí vi da. Esta-
mos as sis tin do uma no ve la de gran de au diên cia que
tra ta com uma vi são co lo ri da a clo na gem hu ma na. 

Sa be mos que para fa zer a ove lha Dolly, pri me i ro 
ani mal clo na do nes te pla ne ta com ple no êxi to, hou ve
277 fra cas sos na ma ni pu la ção ge né ti ca, com gran-
des aber ra ções nos an te ce den tes ge né ti cos ma ni pu -
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la dos, e con se qüên ci as im pre vi sí ve is, por que, mu i tas
ve zes, as do en ças ge né ti cas fi cam ins ta la das, pre-
sen tes, e só se de sen ca de i am após ge ra ções.

Esta mos di an te de um mo men to inu si ta do para
o mun do ci en tí fi co. O Pro je to Ge no ma é ou sa do, tem
como ho ri zon te o be ne fí cio da es pé cie hu ma na. Mas
não po de mos co me ter o erro e a ir res pon sa bi li a de da
omis são di an te da va i da de de meia dú zia de ci en tis -
tas in con se qüen tes, que não se guem as boas nor-
mas da pes qui sa ori en ta da e da éti ca mé di ca.

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

do a pa la vra ao no bre Se na dor Lind berg Cury, por 20
mi nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje vou fa lar so-
bre um tema que afe ta to dos nós, bra si le i ros: a vi o lên -
cia ur ba na. Raro é o dia em que abri mos o jor nal e
não nos de pa ra mos com no tí ci as cho can tes en vol -
ven do a mor te de cri an ças, adul tos e ido sos. Assal-
tos, se qües tros, dro gas, as sas si na tos, ba las per di -
das, ino cen tes mor tos, es ses são os in gre di en tes
des se pro ble ma que pre ci sa mos en ca rar e para cuja
so lu ção pre ci sa mos bus car al ter na ti vas. 

Ontem mes mo, ao abrir o Cor re io Bra zi li en se,
de pa rei-me com a no tí cia da mor te de um ra paz de 22
anos após ser atin gi do por uma bala per di da quan do
es pe ra va o ôni bus em uma pa ra da, em Ta gua tin ga,
no Dis tri to Fe de ral. Um jo vem que ti nha toda a vida
pela fren te e mor reu sem sa ber por quê. Os ca sos são
inú me ros. Ou tro exem plo é o do jor na lis ta Pe dro Bial –
que a im pren sa na ci o nal acom pa nhou há pou cos dias
–, da TV Glo bo, que, por mi la gre, não mor reu du ran te 
um as sal to no Rio de Ja ne i ro. Aper ta ram o ga ti lho de
um re vól ver apon ta do para a sua ca be ça, mas, por
sor te, o dis pa ro não acon te ceu.

Um dra ma que fe liz men te ter mi nou bem nes ta
ma dru ga da de ter ça-fe i ra foi o as sal to que du rou mais
de 16 ho ras a uma agên cia do Ban co do Bra sil, em
Cal das No vas, Go iás. Os se qües tra do res, que man ti -
nham sete re féns, ace i ta ram a ne go ci a ção com a po-
lí cia e se ren de ram.

Sr. Pre si den te, se fos se re la tar to dos os ca sos,
eu fi ca ria nes ta tri bu na por vá ri os dias. Ci tei es ses só
para dar uma no ção do ta ma nho do pro ble ma que
tem nos afe ta do. E o Esta do, que tem por obri ga ção
dar se gu ran ça aos ci da dãos, tem fa lha do em sua mis-
são.

Re cen te men te, o Jor nal do Bra sil pu bli cou am-
pla re por ta gem so bre a vi o lên cia no Rio de Ja ne i ro,
com base em pes qui sa re a li za da pela Uni ver si da de
Fe de ral Flu mi nen se. Fez com pa ra ções in te res san tes, 
como a de que no mês de ja ne i ro pas sa do mor re ram
mais pes so as no Rio, ví ti mas de ho mi cí dio, do que
nos con fli tos no Ori en te Mé dio. No Rio, fo ram re gis tra -
dos 537 ho mi cí di os em ja ne i ro pas sa do, en quan to
nos con fli tos en tre is ra e len ses e pa les ti nos não hou ve 
mais de 300 mor tos, no mes mo pe río do. 

A mes ma pes qui sa ou viu 330 mo ra do res da ca-
pi tal e cons ta tou: 95% dos ca ri o cas se sen tem in se -
gu ros no Rio e 51% acre di tam que, no úl ti mo ano, a
Po lí cia Mi li tar fez pou co ou ne nhum es for ço para di mi -
nu ir a vi o lên cia. O le van ta men to re ve la que 57% da
po pu la ção não con fia na atu a ção das po lí ci as ou da
Jus ti ça. Essa des cren ça nas ins ti tu i ções de se gu ran -
ça leva a ou tro pro ble ma cons ta ta do pelo es tu do: qua-
se me ta de da po pu la ção acre di ta que cri me deve ser
com ba ti do com cri me – 47% dos en tre vis ta dos
acham que a po lí cia deve ma tar la drões e as sas si nos
nas ruas; 45% di zem que es tu pra do res me re cem ser
mor tos por co le gas de cela e 28% con cor dam com o
lin cha men to de de ten tos.

Ou tra re por ta gem, pu bli ca da pelo Cor re io Bra-
zi li en se no dia 23 de mar ço pas sa do, des ta ca va que
Bra sí lia é a se gun da ci da de mais vi o len ta do Bra sil, fi-
can do atrás ape nas de São Pa u lo. A cons ta ta ção foi
fe i ta a par tir de da dos dos anos 2000 e 2001 da Se-
cre ta ria Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca, le van do-se
em con si de ra ção o nú me ro de ha bi tan tes. O Dis tri to
Fe de ral li de ra o ran king em três mo da li da des de cri-
mes: fur tos, rou bos e la tro cí ni os, que são os rou bos
se gui dos de mor te. No caso dos fur tos, são 1.941
ocor rên ci as para cada gru po de 100 mil ha bi tan tes.
Esses nú me ros – para es cla re ci men to – são ape nas
os re gis tra dos, mas há aque les ou tros de que não to-
ma mos co nhe ci men to ou que o se tor po li ci al não co-
nhe ce. No item ”rou bos“, são 898 ca sos. São nú me -
ros pre o cu pan tes, que de vem ser com ba ti dos por to-
dos, para a se gu ran ça de toda a co mu ni da de.

Esses da dos mos tram que a vida hu ma na pou-
co vale em nos sa so ci e da de e que a vi o lên cia gera
mais vi o lên cia. No tem tam bém V. Exªs que a con fi a bi -
li da de da nos sa po lí cia é mu i to ba i xa. Essa si tu a ção
pode ser ve ri fi ca da não só no Rio de Ja ne i ro, mas em
to das as gran des ci da des bra si le i ras. A in se gu ran ça
pre do mi na en tre to das as fa mí li as. Quem não sen te
medo ao tran si tar pe las ruas, sa ben do que cor re o ris-
co de ser ví ti ma de se qües tro, as sal to ou mes mo de
uma bala per di da? Essa é a per gun ta que se co lo ca
no ar.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po-
de mos as sis tir, im pas sí ve is, à es ca la da da vi o lên cia.
Há vá ri os pro je tos nes ta Casa que, se apro va dos, po-
dem aju dar a re du zir es ses ín di ces de cri mi na li da de,
como é o caso da pro i bi ção da ven da de ar mas, da re-
du ção da ida de pe nal e da uni fi ca ção das po lí ci as.

O que fal ta, ca ros Co le gas, é ma i or ra pi dez na
tra mi ta ção e vo ta ção des sas ma té ri as. Pre ci sa mos,
tam bém, co brar dos go ver nan tes mais em pe nho no
com ba te à cri mi na li da de e o de vi do re a pa re lha men to
das po lí ci as, para fa zer fren te aos ban di dos. Além, é
cla ro, de in ves ti men to pe sa do em edu ca ção, ações
so ci a is e pro je tos de ge ra ção de em pre go e ren da,
ata can do as ca u sas da cri mi na li da de.

Uma co i sa é cer ta: não po de mos vi ver em es ta -
do de guer ra ur ba na per ma nen te, com o re ce io de
ser mos a pró xi ma ví ti ma. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a vi o lên -
cia é a gran de pre o cu pa ção do mo men to. Di ver sos
Se na do res têm-se po si ci o na do so bre a agi li za ção de
pro je tos de lei que vi sam co i bir a pre sen ça de cri mi -
no sos no meio de pes so as que vi vem numa so ci e da -
de onde es pe ram re al men te ter uma vida tran qüi la.
Mas isso não está ocor ren do. Às ve zes, num pon to de
ôni bus, cons ta ta-se a pre sen ça de mar gi na is, algo di-
fí cil de ser de tec ta do pela pró pria po lí cia.

Mas sa be mos, pe los da dos es ta tís ti cos, que
quan to ma i or o de sem pre go ma i or a cri mi na li da de,
ma i or o uso das dro gas, do crack, por exem plo.
Enfim, a pre sen ça das dro gas e da cri mi na li da de é
pre do mi nan te na so ci e da de onde o ní vel de de sem -
pre go é ma i or.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Lind berg Cury?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Com mu-
i to pra zer, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Te nho
no ta do, e não é de hoje, que V. Exª sem pre abor da te-
mas pro fun da men te im por tan tes para o País. E não é
di fe ren te nes ta tar de. V. Exª traz à dis cus são a ques-
tão da se gu ran ça, que en vol ve to dos nós. É ver da de
que nos sen ti mos in se gu ros, e não é só aqui, no Dis-
tri to Fe de ral, mas em São Pa u lo, no meu Esta do, San-
ta Ca ta ri na, onde há des mon te de car ros. Não se tra ta 
so men te da se gu ran ça da pes soa, mas pa i ra in se gu -
ran ça em to dos os sen ti dos. 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sem dú-
vi da, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Foi cri-
a da, in clu si ve, uma co mis são no Con gres so Na ci o nal
para tra tar es pe ci fi ca men te des se as sun to. Jul go im-

por tan te mu dar mos a le gis la ção, a fim de ofe re cer -
mos con di ções para que o Exe cu ti vo e prin ci pal men te 
o Ju di ciá rio en con trem os me ca nis mos ne ces sá ri os
para que a Jus ti ça seja mais cé le re, co lo quem ins tru -
men tos à dis po si ção da so ci e da de para a re pres são,
para que haja mais se gu ran ça. De ou tro lado, V. Exª
fo ca li zou a ques tão do de sem pre go, do pai de sam pa -
ra do como uma das ca u sas da in se gu ran ça, Se na dor
Lind berg Cury. As ca u sas tam bém são im por tan tes.
Exis tem ban di dos, não há a me nor dú vi da, que são
pro fis si o na is nes sa área. Mas pre ci sa mos cu i dar mu i -
to da ques tão fun da men tal, que são as ca u sas. Em
ver da de, o pró prio êxo do que ocor re no Bra sil é uma
de las. Os ci da dãos não po dem fi car em seus lu ga res
de ori gem e vão em bo ra, tor nam-se er ran tes, ten do
que bus car cen tros ma i o res, onde en fren tam três
gran des pro ble mas: fal ta de sa ne a men to bá si co, fal ta
de mo ra dia e de se gu ran ça. Qu an tas ve zes, de ma-
nhã, ao ler mos os jor na is, te mos a im pres são de que
se os aper tar mos po de rá até es cor rer san gue, em
fun ção das no tí ci as de vi o lên ci as ocor ri das à no i te, da
in tran qüi li da de. Se ana li sar mos bem, ve re mos que
90% des sa si tu a ção se ori gi na do fato de não con se -
gui rem os ci da dãos so bre vi ver. Se pas sam no ves ti -
bu lar, os jo vens não con se guem es tu dar. Tam bém
não con se guem em pre go. Fi cam por aí e vêem pes-
so as que têm um cer to po der aqui si ti vo, com aces so
a cer tas co i sas, par ti ci pan do dis so e da qui lo, e eles
não po dem! Então, es ses jo vens, que se en con tram
jo ga dos, co me çam a se or ga ni zar, a re a li zar pe que -
nos fur tos. E aqui lo vai au men tan do, eles vão se or ga -
ni zan do cada vez mais, for man do qua dri lhas, que vão
se aven tu ran do cada vez mais. Às ve zes, os mais ve-
lhos ori en tam os mais jo vens, os me no res, para que
to mem a li nha de fren te para a re a li za ção dos de li tos,
e fi cam eles pró pri os na re ta guar da. Enfim, for mam
ver da de i ros es qua drões. Con vi ve mos com si tu a ções
ter rí ve is. Pen so que de ve mos ata car, em 90% pelo
me nos, as ca u sas dis so tudo. Ao par ti ci par da pre o cu -
pa ção de V.Exª, Se na dor Lind berg Cury, que ro tra zer
a mi nha so li da ri e da de e di zer que te mos o com pro -
mis so de es tar jun tos, bus can do to dos os me ca nis -
mos para, pelo me nos, ten tar mi ni mi zar essa si tu a ção 
de vi o lên cia e ofe re cer um pou co mais de tran qüi li da -
de às fa mí li as, à Na ção bra si le i ra. Tra ta-se de uma
ques tão fun da men tal que está em foco, hoje, no País
in te i ro.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço a V. Exª pelo apar te, Se na dor Ca sil do Mal da ner,
prin ci pal men te por se tra tar de um po lí ti co de mu i ta
evi dên cia não ape nas em San ta Ca ta ri na, mas em
todo o Bra sil. V. Exª ocu pou o car go de Go ver na dor e
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co nhe ce bem de per to essa si tu a ção. O que o de sem -
pre go ca u sa? Ele pro vo ca a cri mi na li da de, o uso in-
dis cri mi na do da dro ga. E, como dis se V. Exª, al guns
ca sos me re cem a nos sa re fle xão. 

Foi até dito que para re du zir o ín di ce de cri mi na -
li da de te ría mos que dar es pe ci al aten ção aos pro je -
tos que tra mi tam no Se na do Fe de ral que pro põem a
pro i bi ção do uso de ar mas, a re du ção da ida de pe nal
e a uni fi ca ção das po lí ci as. Ne ces si ta mos re al men te
de ra pi dez, mas ja ma is com ba te re mos a cri mi na li da -
de ten tan do so lu ci o nar os vá ri os pro ble mas so ci a is.
Ape nas com o de cor rer do tem po con se gui re mos re-
sol vê-los. E os pro je tos es pe cí fi cos e ci ta dos que tra-
mi tam pelo nos so Con gres so, evi den te men te, po de ri -
am con tri bu ir para que a cri mi na li da de atin gis se ín di -
ces con for tá ve is e com pa tí ve is com os de ou tros lu-
ga res e de ou tras par tes do mun do.

Eram es sas mi nhas co lo ca ções.
Agra de ço a opor tu ni da de. Em ou tra oca sião, fa-

rei no va men te um pro nun ci a men to so bre o as sun to.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lind berg
Cury, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão,
por per mu ta com o Se na dor Wal deck Orne las. V. Exª
terá 20 mi nu tos para fa zer seu pro nun ci a men to.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srs. Se na do res, a su ces são pre si den ci al da
Re pú bli ca do Bra sil tem sido sem pre mo ti vo de tur bu -
lên ci as po lí ti cas gra ves. Não está sen do di fe ren te
nes te mo men to.

Nes ta fase, ocor re ram à mi nha lem bran ça os
me mo rá ve is dis cur sos que o sa u do so Se na dor Luiz
Vi a na Fi lho pro fe riu so bre o tema nes ta Casa do Con-
gres so Na ci o nal.

No tá vel bió gra fo de vá ri os vul tos da his tó ria do
Bra sil, mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras,
Che fe do Ga bi ne te Ci vil do Pre si den te Cas tel lo Bran-
co, Go ver na dor do Esta do da Ba hia e par la men tar de
vá ri as le gis la tu ras, Luiz Vi a na Fi lho re u niu gran de cul-
tu ra à sua vas ta ex pe riên cia na po lí ti ca.

Ele in sis tia na opi nião de que não exis te pro ble -
ma mais gra ve, mais sé rio, ”mais car re ga do de ele-
men tos de per tur ba ção, em toda a his tó ria re pu bli ca -
na, do que as su ces sões pre si den ci a is. Elas – se gun -

do Luiz Vi a na –, sem pre que não con du zi das den tro
de um es pí ri to de en ten di men to, de con sen so, que
aten des se às as pi ra ções de paz, de tran qüi li da de, de
pro gres so do País, de sa gua ram em gra ves per tur ba -
ções [...]“.

Em abo no des sa opi nião, o Se na dor Luiz Vi a na
bus ca va, em obras de Cam pos Sa les e de Affon so
Ari nos, a iden ti da de des se mes mo pen sa men to.

Di zia o nos so sa u do so Co le ga que a su ces são
pre si den ci al é o eixo da po lí ti ca bra si le i ra, o mais im-
por tan te dos fa tos po lí ti cos en tre nós. E, por isso mes-
mo, tem de ser con si de ra da sem ou tra pre o cu pa ção
que não seja o País. Sem pre que se saiu des se rumo,
fos se pe las pró pri as cir cuns tân ci as da po lí ti ca, fos se
por ou tros mo ti vos, cons tru í ram-se ca mi nhos de in-
tran qüi li da de.

Con si de ro bas tan te opor tu no que re lem bre mos
Luiz Vi a na nes sa sua pre ga ção. 

Como his to ri a dor, nos seus di ver sos dis cur sos,
ci tou to dos os epi só di os con fli ti vos em tor no de su-
ces sões pre si den ci a is, des de De o do ro da Fon se ca, e
as con se qüên ci as ne ga ti vas de las re sul tan tes para o
País. Re gis trou, in clu si ve, o epi só dio sin gu lar de Fran-
cis co Sa les, Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, que, não
obs tan te ob ter o in sis ten te apo io dos mais pres ti gi o -
sos ele men tos po lí ti cos da vida bra si le i ra, in clu si ve o
de Pi nhe i ro Ma cha do, re cu sou-se fir me men te a ace i -
tar sua can di da tu ra à Pre si dên cia da Re pú bli ca, por-
que se con si de ra va, com gran de mo dés tia, ”ain da
uma fi gu ra de pro vín cia“. Acha va ain da não ter al can -
ça do aque la al ti tu de, aque la ma tu ri da de, aque la re-
per cus são na vida na ci o nal do Bra sil, que lhe au to ri -
zas se a ace i tar a su pre ma ma gis tra tu ra do País. Tam-
bém, ina ba la vel men te, a to dos os emis sá ri os que o
pro cu ra ram, em nome da po lí ti ca fe de ral – e não fo-
ram pou cos –, ele res pon deu: ”Mi nas só tem um can-
di da to – Afon so Pena“.

A esse tem po, ha via uma pre o cu pa ção per ma -
nen te, pa trió ti ca, de se en con trar um con sen so em
be ne fí cio do País. ”Não fo ram as lu tas que fi ze ram a
gran de za do Bra sil. O que fez a gran de za do Bra sil fo-
ram jus ta men te aque les pe río dos em que con se gui -
mos a paz po lí ti ca para a Na ção.“

Em um dos seus dis cur sos, Luiz Vi a na con ta
que Octá vio Man ga be i ra, a 15 de no vem bro de 1926,
ao fin dar-se o man da to de Arthur Ber nar des, achou
que lhe de via uma pa la vra de ami za de e foi vi si tá-lo.
Ber nar des, en tão, dis se-lhe pro fe ti ca men te: ”Dr. Man-
ga be i ra, sou o úl ti mo Pre si den te que con se gue se
man ter den tro da le ga li da de“. Mes mo go ver nan do
sob es ta do de sí tio, re cor de-se que Ber nar des re ce -
be ra o Go ver no sob tal es ta do e só fez re no vá-lo se-
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gui da men te. Uma si tu a ção po li ti ca men te con de ná vel, 
pro va vel men te até vi o len ta, po rém le gal. 

Enfim, a his tó ria de mons tra que, efe ti va men te,
as su ces sões pre si den ci a is, em nos sa his tó ria, não
têm lo gra do a pa ci fi ca ção po lí ti ca tão ne ces sá ria ao
pro gres so do País. Tran qüi li da de po lí ti ca que, diga-se
com ên fa se, foi a mar ca do pe río do da mo nar quia par-
la men ta ris ta. Na nos sa his tó ria, ja ma is ti ve mos épo ca 
tão pro lon ga da de con ci li a ção po lí ti ca, como aque la
que mar cou o pe río do de 1847, com Pe dro II, à ins ta -
u ra ção da Re pú bli ca em 1889.

Essa bus ca pela pa ci fi ca ção po lí ti ca de ve ria ser
uma di re triz de to dos que mi li tam na vida pú bli ca. No-
ta da men te, no pe río do pré-ele i to ral que já vi ve mos,
urge que não trans for me mos a con quis ta da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca numa luta de vida ou mor te. Não
se jus ti fi cam os gol pes ba i xos e des le a is. Não se jus ti -
fi ca a de ma go gia como ban de i ra de con quis ta de vo-
tos. Pri me i ro, por que o ele i tor bra si le i ro já tem bas tan -
te es cla re ci men to para se pa rar o fal so do ver da de i ro;
se gun do, por que os que fe rem as nor mas da boa con-
du ta ele i to ral exi bem para opi nião pú bli ca um des pre -
pa ro que não os ha bi li ta a ocu par a ma i or fun ção que
se de le ga a um ci da dão da Re pú bli ca.

A luta po lí ti ca sem fron te i ras nem li mi tes abor ta
qual quer pers pec ti va fu tu ra de con sen so. E, sem o
con sen so, não se atin ge ja ma is a tran qüi li da de po lí ti -
ca re cla ma da pela Na ção bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, as re vis tas na ci o na is já re gis -
tram o que está sen do esta su ces são. A re vis ta Épo-
ca, de cu nho na ci o nal, de cla ra em sua capa: ”Fu zi la -
ria na su ces são pre si den ci al“.

Qu an do se fala em con sen so vem, na tu ral men -
te, à tona das nos sas re fle xões o de ba te so bre par la -
men ta ris mo. É o sis te ma, sem dú vi da al gu ma, mais
con sen tâ neo como ide al da tran qüi li da de po lí ti ca que
se bus ca para uma na ção. Assim o de mons tra sua
prá ti ca na ma i o ria dos pa í ses do mun do, in clu si ve o
nos so, no pe río do da Mo nar quia de Pe dro II.

Ses sen ta e um pa í ses re gu lam-se cons ti tu ci o -
nal men te pelo sis te ma pre si den ci a lis ta. Nes se sis te -
ma, te mos a com pa nhia dos Esta dos Uni dos da Amé-
ri ca do Nor te e da gran de ma i o ria das na ções de lín-
gua la ti na, mas tam bém con ta mos, en tre ou tras, com
Ango la, Sí ria, Su dão, Ugan da, Zâm bia, Zim bá bue,
Con go, Cos ta do Mar fim, Fi li pi nas, Indo né sia, Irã, Ira-
que e mu i tas ou tras, nas qua is sa be mos que a su ces -
são pre si den ci al é uma far sa e quão la men tá vel se
pro ces sam os cos tu mes di tos ”de mo crá ti cos“.

No par la men ta ris mo, são 32 as re pú bli cas que o
ado tam, mais as 41 com for mas mis tas e 37 sob a égi-

de de mo nar qui as ge ral men te sim bó li cas, num to tal
de 110 na ções, en tre ou tras, Ale ma nha, Áus tria, Gré-
cia, Índia, Isra el, Itá lia, Por tu gal, Fran ça, Fe de ra ção
Rus sa, Re i no Uni do, Aus trá lia, Espa nha, Ja pão, Bél-
gi ca, Di na mar ca, No ru e ga e Su é cia.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço V.
Exª, com todo o pra zer.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Emi nen te
Se na dor, é bom que se as sis ta um Par la men tar tra tar
de um as sun to des ta se ri e da de, qual seja, o sis te ma
de go ver no, e V. Exª o faz com mu i ta pro pri e da de.
Ago ra mes mo, V. Exª lis ta uma sé rie de pa í ses que
ado ta ram o sis te ma par la men ta ris ta, mos tran do que
esse é o sis te ma ide al de go ver no. Obser ve V. Exª que
os pa í ses que sa í ram ar ra sa dos da Se gun da Gu er ra
Mun di al – e vou ci tar ape nas três: Ja pão, Ale ma nha e
Itá lia – ado ta ram o sis te ma par la men ta ris ta e fo ram
ca pa zes de sair da cri se e hoje são pa í ses cuja mo e -
da é for te em todo o mun do, so bre tu do na co mu ni da -
de eu ro péia. Con for me V. Exª sabe, o mar co da Ale-
ma nha era o que es ta va mais for ta le ci do. Eu não que-
ro só cum pri men tá-lo pela abor da gem e tam bém não
que ro, den tro do seu dis cur so, ti rar-lhe do fio con du tor 
fi lo só fi co que V. Exª está de sen vol ven do, mas é bom
que se diga que os gran des ma les que afli gem o nos-
so País têm as suas ra í zes fin ca das no sis te ma pre si -
den ci a lis ta de go ver no, que en vol ve, ao mes mo tem-
po, o Che fe de Esta do e o Che fe de Go ver no numa só
pes soa. De modo que, emi nen te Se na dor Edi son Lo-
bão, uma das gran des frus tra ções que te nho na mi-
nha vida po lí ti ca é que, na Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te, o sis te ma par la men ta ris ta foi apro va do
na Co mis são de Sis te ma ti za ção e, logo após, no Ple-
ná rio, der ru ba do para a re to ma da do pre si den ci a lis -
mo. To dos aque les que o fi ze ram sen ti ram na pele o
dra ma do ar re pen di men to. Meus cum pri men tos a V.
Exª.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de -
ço, Se na dor Ber nar do Ca bral, a in ter ven ção lú ci da de
V. Exª.

O que pro cu ro di zer nes te mo men to é que o pre-
si den ci a lis mo tem sido mo ti vo de cri ses po lí ti cas gra-
ves em nos so País e que o par la men ta ris mo, al gu mas 
ve zes ten ta do, não foi con sa gra do na Cons ti tu i ção
bra si le i ra como ins tru men to per ma nen te e como sis-
te ma per ma nen te de go ver no; mas nun ca se dirá que
o Se na dor Ber nar do Ca bral não ten tou fazê-lo, por-
que ten tou fazê-lo. Sei o que foi a luta de V. Exª como
re la tor da Cons ti tu i ção atu al no sen ti do de que esse
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sis te ma de go ver no pu des se pre va le cer a par tir da-
que le mo men to. Se bus cás se mos os exem plos con ti -
nu a dos da his tó ria, se gu ra men te, es ta ría mos ado tan -
do hoje o par la men ta ris mo como di re ção, como ba li -
za dor do re gi me de mo crá ti co bra si le i ro.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Con ce do
um apar te ao Se na dor José Fo ga ça.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -
dor Lo bão, na mes ma li nha do Se na dor Ber nar do Ca-
bral, gos ta ria tam bém de re gis trar o re co nhe ci men to
pela im por tân cia, pelo va lor do pro nun ci a men to de V.
Exª da tri bu na do Se na do nes ta tar de. V. Exª, mais do
que pro por ou mais do que lem brar o par la men ta ris -
mo como sis te ma de go ver no, está tra zen do uma re-
fle xão pro fun da so bre a his tó ria ele i to ral do Bra sil: a
his tó ria dos pro ces sos su ces só ri os nes te re gi me pre-
si den ci a lis ta bra si le i ro. V. Exª faz mu i to bem por que a
His tó ria do Bra sil, pelo me nos no sé cu lo XX, nes se
pe río do que co nhe ce mos como Pe río do Re pu bli ca no
da His tó ria re cen te da nos sa Pá tria, foi mar ca do por
pro fun dos con fli tos, con fla gra ções, in tri gas, gol pes de
es ta do, vi o lên cia ins ti tu ci o nal, gol pe con tra a de mo -
cra cia, sub ver são da or dem cons ti tu ci o nal e de mo -
crá ti ca, tudo isso ca rac te ri zou, in fe liz men te, o sé cu lo
re pu bli ca no que foi o sé cu lo XX. Ti ve mos, Se na dor
Lo bão, em todo o sé cu lo XX, em 100 anos, o Bra sil só
co nhe ceu um Pre si den te da Re pú bli ca que, ele i to
pelo voto di re to e de mo crá ti co, en tre gou a Pre si dên -
cia da Re pú bli ca e deu pos se a um ou tro Pre si den te,
tam bém ele i to pelo voto di re to e de mo crá ti co. Ne-
nhum ou tro Pre si den te pôde fa zer isso. E esse úni co
Pre si den te foi Jus ce li no Ku bits chek, o JK. Digo o úni-
co por que to dos sa be mos que, na Pri me i ra Re pú bli -
ca, não ha via ver da de i ra men te um voto de mo crá ti co,
que só veio com a Re vo lu ção de 30. Até en tão, tí nha -
mos um voto cen si tá rio: só vo ta vam ho mens com de-
ter mi na do ní vel de pro pri e da de, de pa tri mô nio eco nô -
mi co, e isso não re pre sen ta va mais do que 3% da po-
pu la ção. Jâ nio Qu a dros to mou pos se, foi ele i to pelo
voto di re to e de mo crá ti co mas, como to dos sa bem,
re nun ci ou. O mes mo ocor reu com Fer nan do Col lor.
Assim, esta é a sina, a mar ca mal di ta, di ga mos as sim, 
do nos so pre si den ci a lis mo na His tó ria re cen te do
Bra sil. JK, quan do saiu do go ver no – veja V. Exª -, o
gran de Jus ce li no Ku bits chek saiu exe cra do em pra ça
pú bli ca, con de na do pe las crí ti cas mais vi ru len tas,
acu sa do de ter se apro pri a do do pa tri mô nio pú bli co,
de ter en ri que ci do com em pre i te i ras na cons tru ção de
Bra sí lia; di zia-se tudo o que é ima gi ná vel e o ini ma gi -
ná vel de Jus ce li no Ku bits chek. No en tan to, olhan do

da qui, des te nos so tem po para o pas sa do, não há
bra si le i ro hoje que não re co nhe ça em Jus ce li no uma
fi gu ra gran di o sa e ma i ús cu la na His tó ria do Bra sil. V.
Exª tem mu i ta ra zão, o pre si den ci a lis mo é um sis te ma 
de go ver no, é uma for ma de es co lher o go ver nan te e
de exer cer o po der que leva, ine vi ta vel men te, a esse
tipo de si tu a ção. E mais, Se na dor Edi son Lo bão, isso
se agu ça, isso se am plia quan do per ce be mos que o
Bra sil é o úni co país pre si den ci a lis ta do mun do que
tem um sis te ma mul ti par ti dá rio. To dos os pa í ses pre-
si den ci a lis tas do Pla ne ta têm um re gi me bi par ti dá rio.
São dois gran des par ti dos, são duas gran des ver ten -
tes e, even tu al men te, um ou ou tro pe que no par ti do de
pou ca sig ni fi ca ção, como é o caso da Argen ti na, com
a União Cí vi ca Ra di cal e o Par ti do Jus ti ci a lis ta; como
é o caso do Uru guai, com o Par ti do Blan co e o Par ti do 
Co lo ra do, El Fren te Amplio, que é uma nova for ça,
ain da não cons ti tui uma al ter na ti va. São dois par ti dos. 
É as sim na Co lôm bia. É as sim na pá tria-mãe do pre si -
den ci a lis mo, que são os Esta dos Uni dos. O Bra sil,
não. O nos so País cri ou um re gi me pre si den ci a lis ta
com mais de qua ren ta par ti dos po lí ti cos. Exis te esse
re gi me de mul ti par ti da ris mo no mun do? Exis te. Na
Bél gi ca, há mul ti par ti da ris mo. Na Itá lia, há mul ti par ti -
da ris mo, mas, tan to na Bél gi ca quan to na Itá lia o re gi -
me é par la men ta ris ta. A úni ca na ção do uni ver so que
re sol veu mon tar um re gi me pre si den ci a lis ta e mul ti -
par ti dá rio é o Bra sil. Por tan to, este País está fa da do a
ter, pro va vel men te, um Pre si den te da Re pú bli ca que
go ver na rá com o apo io de uma mi no ria, o que trans-
for ma rá o Con gres so numa es pé cie de an ti go ver no,
numa ame a ça cons tan te à es ta bi li da de do Go ver no e
à go ver na bi li da de; ou en tão, ne ces sa ri a men te, um
Pre si den te que pre ci sa con ce der, ne go ci ar e ar ti cu -
lar-se, mu i tas ve zes por for mas ou me i os não mu i to
re co men dá ve is, para man ter as ma i o ri as. E, quan do o
pro ces so su ces só rio se en ca mi nha, ve mos um jogo
ab so lu ta men te não re co men dá vel do pon to de vis ta
éti co, his tó ri co e po lí ti co, por que to dos os par ti dos
são mi no ri tá ri os e por que não há só li das ma i o ri as no
re gi me que mon ta mos.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – V. Exª
tem ra zão. Cons tru í mos um sis te ma que é a vés pe ra
per ma nen te do caos, do con fli to, da con fla gra ção, da
ins ta bi li da de, da in se gu ran ça ju rí di ca, po lí ti ca e ins ti -
tu ci o nal. Cum pri men to V. Exª pela pro fun da e gra ve
re fle xão que está fa zen do.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se na dor
José Fo ga ça, pe ne tran do na vas ti dão da His tó ria do
Bra sil e fa zen do as ob ser va ções que fiz, com as re fle -
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xões tam bém do gran de Luís Vi a na Fi lho e de Afon so
Ari nos e, ago ra, ou vin do V. Exª, che go a me per gun -
tar: por que in sis ti mos num sis te ma de go ver no que
tan tas e tan tas ve zes foi o res pon sá vel por cri ses tão
in ten sas, tão pro fun das e que tan tos ma les ca u sou ao
nos so País?

Mas nós in sis ti mos. Ti ve mos aqui, nes te ple ná -
rio, a pre sen ça de Afon so Ari nos, pre si den ci a lis ta de
gran de pro je ção e que de po is se trans for mou, se
trans mu dou num par la men ta ris ta, con ven ci do de que
esse sis te ma era o ca mi nho que de ve ría mos se guir.
Mas nem os exem plos da His tó ria têm sido su fi ci en -
tes para nos en ca mi nhar a uma so lu ção des sa na tu -
re za.

Sr. Pre si den te, em ver da de, já nos de mos al-
gu mas opor tu ni da des de re in se rir o par la men ta ris -
mo em nos sas ins ti tu i ções. Em 1961, para su pe rar o
veto mi li tar à pos se de João Gou lart na Pre si dên cia
da Re pú bli ca; em 1988, com a nova Cons ti tu i ção,
que trans fe riu ao povo o di re i to ple bis ci tá rio de ado-
tá-lo ou não.

Nes sas opor tu ni da des, in fe liz men te, in te res -
ses pre si den ci a lis tas es ma ga ram o ide al par la -
men ta ris ta.

Como in for ma Car los Cha gas no seu subs tan -
ci o so li vro O Bra sil Sem Re to que, re fe rin do-se aos
acon te ci men tos que en vol ve ram o apres sa do par la -
men ta ris mo hí bri do im plan ta do em 1961, Tan cre do
Ne ves, ao as su mir as fun ções de Pri me i ro-Mi nis tro,
es ta va per su a di do de que ”o par la men ta ris mo se ria
exer ci do em sua ple ni tu de“. Essa im pres são, to da -
via, du rou ape nas uma se ma na. Tan cre do, não se
ani man do a re mar con tra a cor ren te za, con for -
mou-se em di vi dir o po der com João Gou lart. Tan-
cre do Ne ves po dia es co lher os mi nis tros, mas es tes
só se ri am no me a dos com a as si na tu ra de João
Gou lart.

Des de o ins tan te da sua pos se, a meta de
João Gou lart foi a de so la par o par la men ta ris mo
para ob ter o que aca bou ob ten do, a re du ção do pra-
zo para a con sul ta po pu lar – em bo ra o des fe cho lhe
te nha sido trá gi co. Não se ofe re ceu à opi nião pú bli -
ca ne nhum es cla re ci men to so bre os be ne fí ci os do
novo sis te ma, pro vo can do-se uma in ten ci o nal dis-
cus são, que le vou 10 mi lhões de ele i to res, num to tal 
de 12,4 mi lhões, a re ver ter o sis te ma par la men ta ris -
ta para o pre si den ci a lis mo, no ple bis ci to de ja ne i ro
de 1963.

O par la men ta ris mo, que não pe ne trou no es pí -
ri to da opi nião pú bli ca em 1961, con ti nua ig no ra do

pelo povo. Os que acre di tam nes se sis te ma, por tan -
to, têm como pri me i ra eta pa de ação en con trar os
me i os para ofe re cer à opi nião pú bli ca as in for ma -
ções so bre um sis te ma de go ver no que cor res pon da 
às as pi ra ções de paz po lí ti ca, tão ne ces sá ria à Na-
ção bra si le i ra.

Na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, quan do
se vo ta vam des ta ques ao Pro je to de Cons ti tu i ção
re la ti vos ao par la men ta ris mo, o Se na dor Luís Vi a na
Fi lho vol tou a cla mar pelo con sen so en tre os po lí ti -
cos, res sal tan do ”que o go ver no de ga bi ne te é o go-
ver no da con ci li a ção“. E des ta cou: ”No re gi me de
ga bi ne te, a Câ ma ra dos De pu ta dos é ante-sala do
Mi nis té rio. Hoje são os De pu ta dos que vi vem na
ante-sala dos Mi nis tros, e é isso que de se ja mos
aca bar“.

É essa a re a li da de do pre si den ci a lis mo. Di fí cil
con quis tar a paz po lí ti ca sob tal sis te ma. No par la -
men ta ris mo, pe los seus pro ces sos e ins tru men tos,
tor na-se na tu ral o con sen so, sem o qual não so bre -
vi ve o Ga bi ne te di ri gen te da Na ção.

Srªs e Srs. Se na do res, por mu i to tem po de fen -
di o pre si den ci a lis mo. Su pu nha fos se o que mais
con vi nha ao for ta le ci men to do re gi me das li ber da -
des, a ala van ca da de mo cra cia. As cri ses, con tu do,
ine ren tes a esse sis te ma, aba la ram mi nhas con vic -
ções.

Por isso, cre io que é nos so de ver nos apro fun -
dar mos com mais afin co nas re fle xões so bre os be-
ne fí ci os que ad vi ri am para o País com o par la men -
ta ris mo. E, si mul ta ne a men te, nos es for çar mos para
ven cer as res tri ções da mí dia em re la ção ao as sun -
to. Com o apo io da im pren sa, do rá dio e da te le vi -
são, a opi nião pú bli ca te ria in for ma ções mais cor re -
tas so bre tal sis te ma e, se gu ra men te, che ga ria à
con clu são de que, com o par la men ta ris mo, sua re-
pre sen ta ti vi da de es ta ria con si de ra vel men te mais
atu an te e in flu en te do que no sis te ma atu al.

Assim o de mons tra a his tó ria das Na ções, que,
sem o sa cri fí cio das li ber da des pú bli cas, mais se agi-
gan ta ram no con cer to in ter na ci o nal.

É a mi nha opi nião.
Sr. Pre si den te, peço-lhe que re ce ba como li dos

os ane xos que apre sen to ao meu dis cur so.
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDISON LOBÃO EM SEU
PRONUNCIAMENTO

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Edi son Lo-
bão, o Sr Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los Wil-
son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
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 Wal deck Orne-
las.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de a mi nha
pas sa gem pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên -
cia So ci al, te nho lu ta do te naz men te para mo ra li zar a
cha ma da fi lan tro pia em nos so País.

Re cen te men te, uma sé rie de ar ti gos do mi ni ca is
na Fo lha de S.Pa u lo, as si na dos pelo jor na lis ta Jo si -
as de Sou za, veio mos trar, mais uma vez, à po pu la -
ção bra si le i ra em ge ral e, par ti cu lar men te, tam bém a
esta Casa, ao Con gres so Na ci o nal, a ne ces si da de
im pe ri o sa de se mo di fi car o or de na men to le gal no
que diz res pe i to a uma ques tão: as dis tor ções que se
avo lu mam e se ma ni fes tam a cada dia em re la ção ao
mau uso do con ce i to de fi lan tro pia na Cons ti tu i ção e
na le gis la ção bra si le i ra.

Por que, quan do Mi nis tro, me ma ni fes tei con tra
isso? É uma ques tão de mo ra li da de pú bli ca, mas é
tam bém uma ques tão de na tu re za ins ti tu ci o nal. É
des ca bi do que a Pre vi dên cia So ci al te nha de pra ti car
sub sí di os a ou tros se to res, a ou tros seg men tos, a ou-
tras ati vi da des. 

A pre vi dên cia é um se gu ro do tra ba lha dor. Ne-
nhum tra ba lha dor deve pa gar mais do que vai re ce -
ber. Ne nhum tra ba lha dor deve pa gar por ou tro. Cada
tra ba lha dor deve re ce ber exa ta men te aqui lo para o
que con tri bu iu. E os sub sí di os de vem ser es ta be le ci -
dos em lei, ex pli ci ta dos no or ça men to fis cal e as su mi -
dos pelo Te sou ro. Não pode e não deve a Pre vi dên cia
sub si di ar ou tros se to res.

Mu i to mais gra ve ain da é esse sub sí dio ser vir de
ins tru men to para fal ca tru as e pi lan tra gens, le van -
do-se até à cri a ção de um novo vo cá bu lo no idi o ma
Por tu guês, a ”pi lan tro pia“, fru to des se des vio que tem
sido pra ti ca do em nos so País usan do o nome da fi lan -
tro pia.

Os ca sos mais es can da lo sos vi nham sen do
com ba ti dos um a um, mas se tra ta va de uma abor da -
gem cla ra men te in su fi ci en te. Pri me i ro, por que o re-
cur so às li mi na res tor na va pos sí vel per pe tu ar os be-

ne fí ci os; se gun do, por que é di fí cil e é mu i to exa us ti vo
o tra ba lho que se tem para de tec tar, para des co brir,
para bus car iden ti fi car onde a fra u de se es con de em
cada caso.

Há ne ces si da de de se mu dar o or de na men to le-
gal e para tan to é pre ci so exa mi nar com cu i da do a
imu ni da de fis cal a que se re fe re o art. 150, VI, c, da
Cons ti tu i ção. Esse ar ti go veda a ins ti tu i ção, por par te
dos en tes fe de ra dos, de im pos tos so bre o ”pa tri mô -
nio, ren da ou ser vi ços dos par ti dos po lí ti cos, in clu si ve 
suas fun da ções, das en ti da des sin di ca is dos tra ba -
lha do res e das ins ti tu i ções de edu ca ção e de as sis -
tên cia so ci al, sem fins lu cra ti vos, aten di dos os re qui -
si tos da lei“ – faz-se re fe rên cia ao dis pos to no art.
195, §7º da Cons ti tu i ção, que es ta be le ce: “São isen-
tas de con tri bu i ção para a se gu ri da de so ci al as en ti -
da des be ne fi cen tes de as sis tên cia so ci al que aten-
dam às exi gên ci as es ta be le ci das em lei“.

Veja-se, pri me i ra men te, que o art. 150 da Cons-
ti tu i ção fala em ins ti tu i ções de edu ca ção e as sis tên cia 
so ci al, sem fins lu cra ti vos. A Cons ti tu i ção não fala no
se tor de sa ú de. De ou tro lado, ob ser ve-se que, ao es-
ta be le cer no ca pí tu lo tri bu tá rio essa imu ni da de e ao
tra tar no ca pí tu lo da se gu ri da de so ci al da ques tão re-
la ti va às con tri bu i ções, quis o cons ti tu in te, exa ta men -
te, dar um tra ta men to se pa ra do, um tra ta men to dis tin -
to para es ses ca sos. Não fora des sa for ma, bas ta ria a
re gra do art. 150 do ca pí tu lo tri bu tá rio para es tar lá
tam bém con tem pla da, tam bém em bu ti da a isen ção
da con tri bu i ção pa tro nal pre vi den ciá ria.

Qu an to à re gu la men ta ção: ao fa lar de as sis tên -
cia so ci al, a lei in clui as ins ti tu i ções de edu ca ção e sa-
ú de. Aqui se am pli ou, ex pli ci ta men te e in de vi da men -
te, o que a Cons ti tu i ção es ta be le ceu: O con ce i to do
art. 195 res trin ge-se, a meu ver, ao aten di men to às
cri an ças, aos jo vens, aos por ta do res de de fi ciên cia e
aos ido sos fe i to ge ral men te por pe que nas en ti da des
co mu ni tá ri as pelo Bra sil afo ra. Não in clui o ne gó cio de
gran de es ca la para im por tan tes gru pos eco nô mi cos
em que se trans mu dou o con ce i to de fi lan tro pia em
nos so País.

Ela bo ra mos, quan do no Mi nis té rio, uma me di da
pro vi só ria que se trans for mou na Lei nº 9.732, de 11
de de zem bro de 1998, apro va da pelo Con gres so –
aliás, una ni me men te -, mas que veio a ter a sua efi cá -
cia sus pen sa pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. O que
se bus ca va era que o con ce i to de as sis tên cia so ci al
por meio da be ne fi cên cia fos se uma pres ta ção gra tu i -
ta a quem dela ne ces si tas se, e em ca rá ter ex clu si vo.
Nes sa lei dava-se, além do mais, uma isen ção pro-
por ci o nal àque las en ti da des que não exer cem a as-
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sis tên cia so ci al em ca rá ter ex clu si vo, prin ci pal men te
as dos seg men tos da edu ca ção e da sa ú de. 

Pos te ri or men te, por meio da me di da pro vi só ria
que hoje tra mi ta sob o nº 2.187-13, in tro du zi mos no-
vas mu dan ças, como a ne ces si da de de que as en ti -
da des es ti ves sem re gis tra das an tes no res pec ti vo
Con se lho Mu ni ci pal de Assis tên cia So ci al. Com isso,
pre ten día mos que, por meio de um me ca nis mo des-
cen tra li za do, pu dés se mos ter, no con tro le lo cal, uma
me di da ma i or de efi cá cia e de efe ti vi da de no re co nhe -
ci men to des sas en ti da des.

Do mes mo modo, mo di fi ca mos a de no mi na ção
”cer ti fi ca do de en ti da de de fins fi lan tró pi cos“ para ”en-
ti da de be ne fi cen te de as sis tên cia so ci al“, bus can do,
as sim, evi tar o con fli to de en ten di men to que a pa la vra 
”fi lan tró pi ca“ vem im pon do a essa ques tão, le van do a
uma con fu são de en ten di men to en tre os di ver sos ato-
res, os di ver sos agen tes des se pro ces so, in clu si ve
em re la ção ao Ju di ciá rio e à so ci e da de.

No caso do se tor edu ca ci o nal, pre co ni zá va mos
uma po lí ti ca de bol sas in te gra is para pes so as ca ren -
tes. É in te res san te as si na lar que, aqui, ter mi na-se es-
ta be le cen do uma con cor rên cia des le al en tre ins ti tu i -
ções de en si no su pe ri or, al gu mas com isen ção, ou-
tras sem, mas to das pra ti can do a mes ma po lí ti ca de
men sa li da de, co bran do e com pe tin do no mer ca do
com os mes mos pre ços – eis aí um de sa fio para a Se-
cre ta ria de De fe sa Eco nô mi ca do Mi nis té rio da Jus ti -
ça. A esse pro pó si to, gos ta ria de apro ve i tar esta opor-
tu ni da de para fa zer um ape lo ao novo Mi nis tro da Jus-
ti ça no sen ti do de que, no seu pro gra ma de tra ba lho,
in clua o exa me des sa ma té ria pela Se cre ta ria de De-
fe sa Eco nô mi ca do seu Mi nis té rio.

Ao ser apro va da a lei do Fies – Fi nan ci a men to
Edu ca ci o nal para o Ensi no Su pe ri or, a Câ ma ra dos
De pu ta dos in clu iu uma emen da sa lu tar. Essa emen-
da, de cer to modo, cri ou con di ções para a mo ra li za -
ção des sa prá ti ca nas es co las: fi xou que a bol sa mí ni -
ma tem que ser de, pelo me nos, 50% do va lor da
men sa li da de. Essa me di da vem eli mi nar aque la prá ti -
ca pela qual uma re du ção, uma bo ni fi ca ção pro mo ci -
o nal de 5 ou 10% so bre to das as men sa li da des pas-
sa va a ser apre sen ta da como um tra ba lho de be ne fi -
cên cia, um tra ba lho de as sis tên cia so ci al – só que
não ne ces sa ri a men te a pes so as ca ren tes, ou exa ta -
men te a pes so as não ca ren tes. De ou tro lado, tam-
bém são evi ta dos aque les ca sos em que uma bol sa
par ci al era ofe re ci da a fi lhos de fun ci o ná ri os ou de
pro fes so res como par te dos dis sí di os tra ba lhis tas da
pró pria ca te go ria para de po is ser im pu ta da à Pre vi -
dên cia So ci al a tí tu lo de as sis tên cia.

Após o meu re tor no ao Se na do, apre sen tei o
Pro je to de Lei nº 212/2001, di re ci o nan do to das es sas
bol sas para os bra si le i ros afro des cen den tes. Esse
pro je to foi apro va do re cen te men te na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em ca rá ter ter mi -
na ti vo, de po is de tra mi tar pela Co mis são de Edu ca -
ção, onde sua abran gên cia foi am pli a da para os bra si -
le i ros ame rín di os, me di an te su ges tão do Se na dor
Ro ber to Re quião – su ges tão aco lhi da por mim e pelo
Re la tor, Se na dor Anto nio Car los Jú ni or. Com essa
me di da, cer ca de R$800 mi lhões ao ano se rão di re ci -
o na dos aos afro des cen den tes e os ame rín di os – é o
do bro do va lor atu al men te es ta be le ci do pela po lí ti ca
de fi nan ci a men to edu ca ci o nal. 

Ain da ago ra re ce bi e-mail de um ci da dão do Rio
Gran de do Nor te fa zen do-me su ges tões, ten do em
vis ta que, para ape nas trin ta mil no vas va gas no Fies,
apre sen ta ram-se 217 mil can di da tos. Assim, esse
pro je to de lei que apre sen tei vai de sa fo gar, como efe i -
to co la te ral, a de man da e a pres são so bre o Fies.

Mas me de pa ro com ou tro fato: os des do bra -
men tos do tí tu lo de fi lan tro pia. A Me di da Pro vi só ria nº
2.178-36 pre vê que Fun do Na ci o nal de De sen vol vi -
men to da Edu ca ção – FNDE pode com pu tar, como
par te da rede mu ni ci pal, os alu nos ma tri cu la dos em
es co las qua li fi ca das como en ti da des fi lan tró pi cas ou
por elas man ti das. O Con se lho De li be ra ti vo do FNDE,
por sua vez, es ta be le ce como con di ção que es sas
en ti da des es te jam re gis tra das no Con se lho Na ci o nal
de Assis tên cia So ci al e ca das tra das pelo cen so es co -
lar no ano an te ri or ao aten di men to. 

Não sei se isso ocor reu em anos an te ri o res,
mas nes te ano es ta mos vi ven do uma si tu a ção pa ra -
do xal, da qual o Mi nis tro Pa u lo Re na to não tem co-
nhe ci men to. Em um País onde exis tem 54 mi lhões de
po bres, onde 34% da po pu la ção está aba i xo da li nha
de po bre za, em um País onde exis tem 22 mi lhões de
in di gen tes, es ta mos dan do me ren da es co lar para fi-
lhi nhos de pa pai. Alu nos de es co las de clas se alta es-
tão re ce ben do, por que têm cer ti fi ca do de fi lan tro pia,
re cur sos para a me ren da es co lar, re cur sos que fo ram
des cen tra li za dos, vis to que o di nhe i ro hoje é re pas sa -
do di re ta men te para as es co las. E os pre fe i tos sé ri os,
os se cre tá ri os de edu ca ção res pon sá ve is es tão ven-
do isso, ques ti o nan do e ob ten do a se guin te res pos ta:
o re pas se dos re cur sos é obri ga tó rio. A en ti da de é
que pode re cu sá-los.

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, quem tem co ra gem
de uti li zar a fi lan tro pia in de vi da men te cer ta men te não
se re cu sa rá a re ce ber os re cur sos da me ren da es co -
lar que são re me ti dos de Bra sí lia.
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A bu ro cra cia, por tan to, age ce ga men te: as su me 
que os cer ti fi ca dos ser vem de re fe rên cia, des co nhe -
cen do os ca sos es can da lo sos dos ja ti nhos, das mer-
ce des, das re si dên ci as de re i to res, que têm sido no ti -
ci a dos com fre qüên cia pe los jor na is.

Por con se guin te, tra go esta de nún cia à tri bu na
para que o MEC re ve ja ime di a ta men te essa si tu a ção
e não se con ti nue co me ten do – in vo lun ta ri a men te, re-
pi to – essa gra ve dis tor ção, esse des per dí cio dos re-
cur sos pú bli cos, que, ao in vés de irem para os ca ren -
tes, vão para pes so as que de les não ne ces si tam.

E o pior em todo esse im bró glio é que as en ti da -
des sé ri as, as en ti da des efe ti va men te be ne fi cen tes
de as sis tên cia so ci al fi cam com a sua ima gem con ta -
mi na da pela exis tên cia des ses ca sos de ”pi lan tro pia“.

Para cor ri gir isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, to mei uma ou tra ini ci a ti va, apre sen tan do a
esta Casa o Pro je to de Lei nº 64, de 2002, pois é pre-
ci so con ti nu ar a ação mo ra li za do ra. Estou pro pon do
al gu mas mo di fi ca ções fun da men ta is na Lei de Assis-
tên cia So ci al.

A pri me i ra é re ti rar do Con se lho Na ci o nal de
Assis tên cia So ci al a com pe tên cia para a con ces são
do Cer ti fi ca do de Be ne fi cên cia. Fica o Con se lho con-
ce den do o re gis tro, mas não o cer ti fi ca do, ins tru men -
to que gera a isen ção. A com pe tên cia para a con ces -
são do cer ti fi ca do é trans fe ri da para o Mi nis tro de
Esta do, que tam bém não con ce de rá por con tra pró-
pria, mas ou vin do o Con se lho Na ci o nal de Assis tên -
cia So ci al, 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. Tam bém
a Pre si dên cia do Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia
So ci al – CNAS – pas sa a ser exer ci da pelo Mi nis tro de
Esta do, como um dos nove re pre sen tan tes do se tor
pú bli co, subs ti tu í do pelo seu Se cre tá rio Exe cu ti vo,
como su plen te, e com di re i to a voto de qua li da de no
Con se lho.

De ter mi na-se, por ou tro lado, a re vi são de to dos
os re gis tros e cer ti fi ca dos exis ten tes, o que deve ser
fe i to no pra zo de um ano, ou vi dos os Con se lhos Mu ni -
ci pa is de Assis tên cia So ci al, de for ma co e ren te com a
re gra de que pri me i ro es sas en ti da des têm que ter
seu re gis tro no Mu ni cí pio, no lo cal onde as pes so as
po dem con fe rir de per to o pa pel que exer cem, se efe-
ti va men te exis tem, se fun ci o nam de fato e se aten-
dem as pes so as ca ren tes; ou vi da a Se cre ta ria de
Esta do de Assis tên cia So ci al, que exe cu ta a po lí ti ca
fe de ral de as sis tên cia so ci al e sabe qua is as en ti da -
des que efe ti va men te pres tam aten di men to a ca ren -
tes em nos so País; e, fi nal men te, o Insti tu to Na ci o nal
de Se gu ri da de So ci al – INSS, que tem o ca das tro das
em pre sas e das en ti da des, po den do acom pa nhar as

suas vi das fun ci o na is e ava li ar ade qua da men te o pa-
pel so ci al e eco nô mi co que cada ins ti tu i ção apre sen ta 
de fato.

É para esta me di da mo ra li za do ra que ve nho
hoje a esta tri bu na pe dir o apo io das Srªs e dos Srs.
Se na do res, cer to de que es tou cum prin do o meu pa-
pel e o meu de ver de ze lar para que o di nhe i ro pú bli co
seja tra ta do com se ri e da de e com cri té rio, so bre tu do
para que a Pre vi dên cia So ci al do nos so País não con-
ti nue sen do san gra da em tor no de mais de R$2 bi-
lhões a cada ano, con for me está de mons tra do nos
ane xos do Orça men to da União, no ca pí tu lo das re-
nún ci as fis ca is, em pre ju í zo do tra ba lha dor bra si le i ro.

Du ran te o dis cur so do Sr. Wal deck
Orne las, o Sr. Car los Wil son, 1º 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, peço às Srªs e aos
Srs. Se na do res que ob ser vem o Re gi men to Inter no e
fa çam uso da pa la vra pelo pra zo im pror ro gá vel de cin-
co mi nu tos.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ. 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, que-
ro re gis trar e ma ni fes tar o meu re go zi jo por dois acon-
te ci men tos da ma i or im por tân cia – um ex ter no a nós
e ou tro do Rio de Ja ne i ro – que ocor re ram nes te fi nal
de se ma na úl ti mo pas sa do.

Em pri me i ro lu gar, na quin ta-fe i ra, dia 04, foi fi-
nal men te as si na do o Tra ta do de Paz em Ango la, nos-
so país ir mão de cul tu ra, de his tó ria, de pro xi mi da de
ge o grá fi ca, en fim, país li ga do ao Bra sil por uma in fi ni -
da de de la ços. 

De po is de 27 anos de uma guer ra ci vil que des-
tro çou o país, ali men ta da por in te res ses ex ter nos aos
de Ango la, esse país re cu pe ra a con di ção es sen ci al
para de sen vol ver-se eco nô mi ca, so ci al e po li ti ca men -
te – um país rico em re cur sos na tu ra is, como é a na-
ção an go le sa. 

Sr. Pre si den te, a in te gra ção da UNITA – que era
o gru po ad ver sá rio na guer ra – no go ver no e a apro-
va ção de uma anis tia am pla so bre os cri mes co me ti -
dos du ran te essa guer ra são me di das ime di a tas de
con so li da ção da paz que o go ver no de Ango la está
to man do, me di das que me re cem o apo io de to das as
na ções do glo bo. 

Tra ta-se de um ver da de i ro pro gra ma de in ves ti -
men tos pú bli cos para a sa í da da cri se e o de sen vol vi -
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men to na ci o nal de Ango la. O Bra sil não pode fi car es-
tra nho a esse pro ces so. Nos so País deve par ti ci par e
co la bo rar sob to das as for mas, por que essa é uma
obri ga ção nos sa por ra zões his tó ri cas e cul tu ra is.

O ou tro fato a que ra pi da men te gos ta ria de re fe -
rir-me diz res pe i to ao fato de, no sá ba do, dia 6, ter to-
ma do pos se a nova Go ver na do ra do Rio de Ja ne i ro,
Be ne di ta da Sil va. Tra ta-se de um acon te ci men to ver-
da de i ra men te mar can te na his tó ria do nos so País, na
me di da em que uma mu lher ne gra, de ori gem mu i to
mo des ta, nas ci da e cri a da numa das fa ve las do Rio
de Ja ne i ro, no Cha péu Man gue i ra, as su me o go ver no 
de um dos Esta dos mais im por tan tes do País.

A ce ri mô nia foi emo ci o nan te sob to dos os as-
pec tos, onde a Go ver na do ra pro nun ci ou um dis cur so
só brio e mu i to res pon sá vel, de cla ran do que o seu go-
ver no será mar ca do pela mís ti ca da mu lher, da mãe e
da ne gra Áfri ca.

To dos os pre sen tes – e mes mo aque les que to-
ma ram co nhe ci men to da so le ni da de pela te le vi são ou
pela im pren sa – co mo ve ram-se com esse ato, que é
efe ti va men te um mar co na his tó ria do Bra sil.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de res sal tar a im por tân -
cia de esse even to mar can te na his tó ria do Bra sil ter
ocor ri do no Rio de Ja ne i ro, con fir man do a sua po si -
ção de Esta do que está na van guar da dos pro ces sos
cul tu ra is e po lí ti cos do nos so País.

Não foi em qual quer ou tro Esta do, mas foi no
Rio de Ja ne i ro que uma ne gra, ori un da de uma fa mí lia 
de con di ções mu i to mo des tas, as su miu o Go ver no,
com as ca rac te rís ti cas que aca bei de mu i tís si mo re-
su mi da men te trans mi tir ao Se na do Fe de ral.

Para nós, flu mi nen ses e ca ri o cas, esse fato tem
um sig ni fi ca do mu i to im por tan te e mu i to pro fun do.
Enche-nos de or gu lho ve ri fi car mos que o Rio de Ja-
ne i ro con ti nua sen do a van guar da po lí ti ca, his tó ri ca e
cul tu ral des te País.

Era o que eu que ria di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel, Se na dor Ri car do San tos. (Pa u sa.)

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– 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. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
que ro ape nas re gis trar que ama nhã, às 11 ho ras, as-
su mi rá o Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio o Sr.
José Abraão.

Ex-co le ga nos so, De pu ta do Fe de ral e Se cre tá -
rio Exe cu ti vo da que le Mi nis té rio, ho mem de am pla ex-
pe riên cia na área da co mu ni ca ção, cer ta men te dará
cur so a todo o gran de tra ba lho que vi nha ali fa zen do o
Mi nis tro Raul Jung mann.

Espe ra mos que, até o fi nal do Go ver no, o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so pos sa, com o apo-
io, a de di ca ção e o tra ba lho do novo Mi nis tro José
Abraão, con clu ir as suas me tas para o gran de Pro gra -
ma de Re for ma Agrá ria que está re a li zan do. 

Mu i to obri ga do.
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, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 148, DE 2002

Re que r a in ser ção em ata de voto de
pe sar pelo fa le ci men to do Ma es tro pa ra -
en se Wil son Fon se ca.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 218 do Re gi men to

Inter no e de acor do com as tra di ções des ta Casa, re-
que i ro se jam pres ta das as ho me na gens pelo fa le ci -
men to do Ma es tro Wil son Fon se ca, sa u do so Ma es tro
Iso ca, que era mem bro da Aca de mia de Le tras e tam-
bém mem bro da Aca de mia Pa ra en se de Mú si ca:

a) Inser ção em ata de um voto de pro-
fun do pe sar;

b) Apre sen ta ção das con do lên ci as à
fa mí lia, à Aca de mia Pa ra en se de Le tras e à
Aca de mia Pa ra en se de Mú si ca.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te re que ri men to tem por fi na li da de a in-
ser ção em ata de voto de pe sar pelo fa le ci men to de
um dos fi lhos mais que ri dos do meu Esta do: o mú si -
co, his to ri a dor, me mo ri a lis ta, fol clo ris ta, po e ta, pro-
fes sor e es cri tor Wil son Fon se ca, o ma es tro Iso ca: 89
anos de de di ca ção à arte, ins pi ran do e for man do ge-
ra ções de no vos ar tis tas.

Ca sa do com Ro sil da Ma lhe i ros da Fon se ca e
pai de seis fi lhos, qua se to dos de di ca dos à mú si ca,
ma es tro soca mor reu em Be lém, no úl ti mo dia 24 de
mar ço, mas foi se pul ta do em San ta rém, a sua “Ter ra
Qu e ri da”, o mu ni cí pio que ele não can sa va de ho me -
na ge ar na for ma que do mi na va ma gis tral men te, a
mú si ca. E foi com mú si ca e lá gri mas que San ta rém
se pul tou seu po e ta ma i or, que era mem bro da Aca de -
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mia Pa ra en se de Mú si ca e tam bém da Aca de mia Pa-
ra en se de Le tras.

O ma es tro Pa ra en se se foi de i xan do um acer vo
de mil e qui nhen tas mú si cas iné di tas. A obra mu si cal
do ma es tro soma vin te vo lu mes e des tes ape nas qua-
tro fo ram pu bli ca dos. Suas com po si ções vão do po-
pu lar ao eru di to, in clu in do val sas, to a das, mo di nhas,
bo le ros, cho ros, fo xes, tan gos, mar chi nhas, sam bas,
fre vos, ma xi xes, lun dus e mú si cas para o ça i ré, a ma i -
or ma ni fes ta ção fol cló ri ca de San ta rém. Na mú si ca
eru di ta suas obras mais fa mo sas são a aber tu ra sin-
fô ni ca “Cen te ná rio de San ta rém”, fe i ta em 1948, e a
“Can ta ta Na za re na”.

Nas ci do em 17 de no vem bro de 1912, fi lho do
ma es tro José Agos ti nho da Fon se ca, Iso ca ina u gu rou 
sua pro du ção mu si cal em 1931, com a val sa “Be a tri -
ce”. Ao lado de ou tra per so na li da de da mú si ca no
Pará, o ma es tro Wal de mar Hen ri que, com pôs, en tre
ou tras jói as do can ci o ne i ro po pu lar pa ra en se, a ines-
que cí vel “Um po e ma de amor”, que ga nhou fama na
voz do tam bém san ta re no Odil son Ma tos. “Um po e ma 
de amor” hoje faz par te do re per tó rio de todo se res te i -
ro pa ra en se que se pre za e é mú si ca obri ga tó ria nas
fes tas re a li za das em San ta rém.

Em face do ex pos to, como jus ta ho me na gem
pela obra e pela gran de fi gu ra hu ma na que foi o Ma-
es tro Wil son Fon se ca, so li ci to o apo io dos meus ilus-
tres pa res para o fim de apro var o pre sen te re que ri -
men to de pe sar.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2002. – Ade mir
Andra de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 149, de 2022

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com

o 338, IV, do FISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS
nº 14/2002, ad vin do da apro va ção da Men sa gem nº
105, de 2002, que “pro põe ao Se na do Fe de ral seja
au to ri za da a re a li za ção de ope ra ções de cré di to ex-
ter no, com a ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra-
sil, no va lor to tal equi va len te a US$90,000,000.00
(no ven ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da

Amé ri ca), com no va lor equi va len te a até
US$68,000,000.00 (ses sen ta e oito mi lhões de dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en-
tre o Go ver no do Esta do de Per nam bu co e o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti na da
ao fi nan ci a men to par ci al do ”Pro gra ma de Apo io ao
De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Zona da Mata de
Per nam bu co – PROMATA".

Sala das Co mis sões, 9 de abril de 2002. – Lú cio 
Alcân ta ra, – Anto nio Car los Jú ni or – Lú dio Co e lho
– Fer nan do Ri be i ro – Ro me ro Jucá – Fran ce li no
Pe re i ra – Mo re i ra Men des –  Ari Stad ler – Pa u lo
Sou to – Fer nan do Be zer ra – Ri car do San tos – La-
u ro Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro – Jef fer son Pe res –
Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia, na for-
ma do dis pos to no art. 340, in ci so II, do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil-
son.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 76, DE 2002

Pror ro ga o pra zo pre vis to no ar ti go
6º da Lei nº 9.454.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pror ro ga do, a par tir de 8 de abril de

2002, por mais 5 (cin co) anos o pra zo pre vis to no art.
6º da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997.

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

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, que “ins ti tui 
o nú me ro úni co de Re gis tro Ci vil e dá ou tras pro vi dên -
ci as”, pre vê, no seu art. 5º:

“Art. 5º O Po der Exe cu ti vo pro vi den ci a rá, no pra-
zo cen to e oi ten ta dias, a re gu la men ta ção des ta Lei e,
no pra zo de tre zen tos e ses sen ta dias, o iní cio de sua
im ple men ta ção.”

Tais pra zos não fo ram cum pri dos pelo Po der
Exe cu ti vo, até o pre sen te. Em de cor rên cia, tam bém
não foi aten di da a de ter mi na ção do art. 6º, que diz:

“Art. 6º No pra zo má xi mo de cin co anos da pro-
mul ga ção des ta Lei, per de rão a va li da de to dos os do-
cu men tos de iden ti fi ca ção que es ti ve rem em de sa -
cor do com ela.”
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Dai re sul ta que, a par tir do dia 8 de abril pró xi -
mo, to dos os ci da dãos des te País es ta rão des ti tu í dos
de do cu men tos com va lor le gal, de vez que, por de sí -
dia das au to ri da des res pon sá ve is pela re gu la men ta -
ção da Lei, não ob ti ve ram no vos do cu men tos con for -
mes com os seus pre ce i tos.

Este Pro je to tem o pro pó si to de as se gu rar a va li -
da de de tais do cu men tos, até que o Po der Exe cu ti vo
pro vi den cie, fi nal men te, a re gu la men ta ção da Lei e
sua im plan ta ção.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2002.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUB SECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.454, DE 7 DE ABRIL DE 1997

Insti tui o nú me ro úni co de Re gis tro
de Iden ti da de Ci vil 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. 5º O Po der Exe cu ti vo pro vi den ci a rá, no pra-
zo de cen to e oi ten ta dias, a re gu la men ta ção des ta
Lei e, no pra zo de tre zen tos e ses sen ta dias, o iní cio
de sua im ple men ta ção.

Art. 6º No pra zo má xi mo de cin co anos da pro-
mul ga ção des ta Lei, per de rão a va li da de to dos os do-
cu men tos de iden ti fi ca ção que es ti ve rem em de sa -
cor do com ela.
....................................................................................

(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) – O pro-
je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são
com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 150 DE 2002

Nos ter mos do Art. 50, § 2º,da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, com bi na do com o art. 216, I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral re que i ro a Vos sa Exce lên -
cia, que se jam so li ci ta das ao Exmº Sr. Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça as se guin tes in for ma ções:

1. Qu an tos Cen tros de Inte li gên cia da
Po lí cia Fe de ral, ins ta la dos em pré di os se pa -

ra dos das Su pe rin ten dên ci as Re gi o na is da
Po lí cia Fe de ral exis tem no Bra sil.

2. Se a Po lí cia Fe de ral alu gou pré dio
em São Luís, Ma ra nhão, e, em caso afir ma -
ti vo, quem é o pro pri e tá rio, qual é o va lor do
alu guel, for ne cen do có pia do con tra to de lo-
ca ção.

3. Caso a lo ca ção não te nha sido fe i ta
em nome da Po lí cia Fe de ral, quem é o lo ca -
tá rio e qual a sua re la ção fun ci o nal com o
Órgão.

4. Qual a ru bri ca or ça men tá ria em pre -
ga da para a con tra ta ção das even tu a is lo ca -
ções, con tra ta ções de pes so al e cus te io das
ações.

5. Qu an tas ações de es cu ta te le fô ni ca
es tão em exe cu ção no âm bi to do re fe ri do
Cen tro, au to ri za das pelo Po der Ju di ciá rio,
que pos sam jus ti fi car um lo cal es pe ci al da
di men são do de São Luiz.

6. Qu an tas in ves ti ga ções es tão sen do
re a li za das pela Po lí cia Fe de ral em con jun to
com a Espa nha e a Fran ça.

7. Qual o dano ir re pa rá vel a tais in ves -
ti ga ções de que fa lou o Se nhor Mi nis tro da
Jus ti ça que te ria sido pra ti ca do pela Po lí cia
do Ma ra nhão pro vo ca do pela ope ra ção de
bus ca re a li za da no re fe ri do Cen tro.

8. Qual o pes so al lo ta do ali, atri bu i ções 
e or ga no gra ma de tra ba lho.

9. Qu a is ti pos de ope ra ção são re a li za -
das na que le Cen tro ou o mes mo se des ti na
ape nas a aten der a re qui si ções do Po der
Ju di ciá rio e se pos sui au to no mia para re a li -
zar ações pró pri as e quem as au to ri za.

10. Por que não exis te qual quer iden ti fi -
ca ção de Órgão da Po lí cia Fe de ral no re fe ri -
do Cen tro de São Luís.

11. For ne cer có pia dos ex pe di en tes
dos Ju í zes do tado de To can tins e do Esta-
do do Ma ra nhão à Po lí cia Fe de ral re que ren -
do for ça para a di li gên cia ou para cum prir a
di li gên cia em São Luis, na em pre sa Lu nus.

Sala das Ses sões 9 de abril de 2002. – Mo re i ra
Men des

(À Mesa para de ci são.)

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) – Se na dor,
con sul to se V. Exª fa la rá so bre o as sun to.
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O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sim,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
ape nas com ple men tar o re que ri men to lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, des ta can do os tó pi cos que peço in for ma -
ções.

Mu i to es pe ci al men te em vis ta das de cla ra ções
do Sr. Mi nis tro da Jus ti ça, es tou re que ren do in for ma -
ções a S. Exª so bre:

1. quan tos cen tros de in te li gên cia da
Po lí cia Fe de ral es tão ins ta la dos em pré di os
se pa ra dos das su pe rin ten dên ci as re gi o na is
em todo o Bra sil; 

2. se a Po lí cia Fe de ral alu gou pré dio
em São Luís, Ma ra nhão, e, em caso afir ma -
ti vo, quem é o pro pri e tá rio, qual o va lor do
alu guel, for ne cen do có pia do con tra to de lo-
ca ção;

3. caso a lo ca ção não te nha sido fe i ta
em nome da Po lí cia Fe de ral, quem é o lo ca -
tá rio e qual a sua re la ção fun ci o nal com o
ór gão; 

4. qual o ru bri ca or ça men tá ria em pre -
ga da para a con tra ta ção das even tu a is lo ca -
ções, con tra ta ções de pes so al e cus te io das
ações;

5. quan tas ações de es cu ta te le fô ni ca
es tão em exe cu ção no âm bi to do re fe ri do
Cen tro, au to ri za das pelo Po der Ju di ciá rio,
que pos sam jus ti fi car um lo cal es pe ci al da
di men são da que le de São Luís, no Ma ra -
nhão;

6. quan tas in ves ti ga ções es tão sen do
re a li za das pela Po lí cia Fe de ral em con jun to
com a Espa nha e com a Fran ça;

7. qual o dano ir re pa rá vel a tais in ves -
ti ga ções, de que fa lou o Mi nis tro da Jus ti ça,
que te ria sido pra ti ca do pela Po lí cia do Ma-
ra nhão, pro vo ca do pela ope ra ção de bus ca
re a li za da no re fe ri do Cen tro; 

8. qual o pes so al ali lo ta do, atri bu i -
ções e or ga no gra ma de tra ba lho;

9. qua is ti pos de ope ra ção são re a li -
za das na que le Cen tro ou o mes mo se des ti -
na ape nas a aten der a re qui si ções do Po der 
Ju di ciá rio e se pos sui au to no mia para re a li -
zar ações pró pri as e quem as au to ri za;

10.  por que não exis te qual quer iden-
ti fi ca ção de ór gão da Po lí cia Fe de ral no re-
fe ri do Cen tro de São Luís;

11. For ne cer có pia dos ex pe di en tes
dos ju í zes do Esta do de To can tins e do
Esta do do Ma ra nhão à Po lí cia Fe de ral, re-
que ren do a for ça para a di li gên cia ou para
cum prir a di li gên cia em São Luís, na em pre -
sa Lu nus.

Esse re que ri men to se fun da no fato de que a
Po lí cia Fe de ral pa re ce que tem um ca ri nho todo es-
pe ci al por essa ques tão de São Luís. É pre ci so es-
cla re cer ao País qual o seu pro ce di men to, e, nos ou-
tros Esta dos bra si le i ros, em ca sos se me lhan tes. Daí
a ra zão do re que ri men to.

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, pro je tos de lei do Se na do que se-
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil-
son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 77, DE 2002

Acres cen ta o Tí tu lo VII-A ao De cre -
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
(Con so li da ção das Leis do Tra ba lho –
CLT), ins ti tu in do a Cer ti dão Ne ga ti va de
Dé bi tos Tra ba lhis tas – CNDT, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho –

CLT, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te
tí tu lo VII-A:

TÍTULO VII-A
Da Pro va de Ine xis tên cia de Dé bi to Tra ba lhis ta

Art. 642-A. É exi gi da a Cer ti dão Ne ga -
ti va de Dé bi tos Tra ba lhis tas – CNDT, for ne -
ci da por ór gão com pe ten te da Jus ti ça do
Tra ba lho, nos se guin tes ca sos:

I – da em pre sa, in di vi du al ou co le ti va:
a) na con tra ta ção ou re no va ção de

con tra to com o Po der Pú bli co para for ne ci -
men to de bens ou ser vi ços;
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b) no re ce bi men to de be ne fí ci os, ou in-
cen ti vo fis cal, ou cre di tí cio con ce di dos pelo
Po der Pú bli co, di re ta men te, ou atra vés de
seus agen tes fi nan ce i ros;

c) na ali e na ção, ou na one ra ção, a
qual quer tí tu lo, de bem imó vel ou di re i to a
ele re la ti vo;

d) no re gis to, ou no ar qui va men to, no
ór gão pró prio, de ato re la ti vo a ba i xa ou re-
du ção de ca pi tal de fir ma in di vi du al, re du -
ção de ca pi tal so ci al, ci são to tal ou par ci al,
trans for ma ção, ou ex tin ção de en ti da de ou
so ci e da de co mer ci al, ou ci vil e trans fe rên cia 
de con tro le de co tas de so ci e da des de res-
pon sa bi li da de li mi ta da;

II – do pro pri e tá rio, pes soa fí si ca ou ju-
rí di ca, de obra de cons tru ção ci vil, quan do
de sua aver ba ção no re gis to de imó ve is.

III – da pes soa fí si ca, nas hi pó te ses
pre vis tas nas alí ne as a, b e c do in ci so I
des te ar ti go.

§ 1º Con si de ra-se dé bi to tra ba lhis ta,
para efe i to des te Tí tu lo:

a) o ina dim ple men to de obri ga ções es-
ta be le ci das em sen ten ça con de na tó ria tran-
si ta da em jul ga do pro fe ri da pe los Órgãos da
Jus ti ça do Tra ba lho, ou em acor dos ju di ci a is 
des cum pri dos, in clu si ve no con cer nen te aos
re co lhi men tos pre vi den ciá ri os, ho no rá ri os,
cus tas, emo lu men tos ou re co lhi men to de ter -
mi na do em lei;

b) o ina dim ple men to de obri ga ções
de cor ren tes de exe cu ção de ter mo de ajus te 
de con du ta ce le bra do pe ran te o Mi nis té rio
Pú bli co do Tra ba lho e de ter mo de acor do
fir ma do pe ran te Co mis são de Con ci li a ção
Pré via.

§ 2º A pro va de ine xis tên cia de dé bi to
deve ser exi gi da da em pre sa em re la ção a
to dos os seus es ta be le ci men tos, agên ci as,
fi li a is ou obras de cons tru ção ci vil, in de pen -
den te men te do lo cal onde se en con trem.

§ 3º Fica dis pen sa da a trans cri ção, em
ins tru men to pú bli co ou par ti cu lar, do in te i ro
teor do do cu men to com pro ba tó rio de ine xis -
tên cia de dé bi to tra ba lhis ta, bas tan do a re fe -
rên cia ao seu nú me ro de sé rie e data da
emis são, bem como a guar da do do cu men to 
com pro ba tó rio à dis po si ção dos ór gãos
com pe ten tes.

§ 4º O do cu men to com pro ba tó rio de
ine xis tên cia de dé bi to tra ba lhis ta po de rá ser
apre sen ta do có pia au ten ti ca da, dis pen sa da
a in di ca ção de sua fi na li da de.

§ 5º O pra zo de va li da de da Cer ti dão
Ne ga ti va de Dé bi tos Tra ba lhis tas é de no-
ven ta dias, con ta dos da data de sua emis-
são.

§ 6º Fica a Jus ti ça do Tra ba lho au to ri -
za da a emi tir a Cer ti dão Ne ga ti va de Dé bi -
tos Tra ba lhis tas atra vés de me i os ele trô ni -
cos, de ven do, ain da, ser de sen vol vi do sis te -
ma de in te gra ção das in for ma ções cons tan -
tes dos ban cos de da dos dos di ver sos
Órgãos da Jus ti ça do Tra ba lho.

Art. 642-B. A prá ti ca de ato com inob-
ser vân cia do dis pos to no ar ti go an te ri or, ou
o seu re gis tro, acar re ta rá a res pon sa bi li da -
de so li dá ria dos con tra tan tes e do ofi ci al que
la vrar ou re gis trar o ins tru men to, sen do o
ato nulo para to dos os efe i tos.

Art. 2º Os ar ti gos 27 e 29 da Lei nº 8.666, de
21 de ju nho de 1993, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

Art. 27. ..................................................
..............................................................
IV – re gu la ri da de fis cal e tra ba lhis ta.

(NR)
..............................................................
Art. 29. A do cu men ta ção re la ti va à re-

gu la ri da de fis cal e tra ba lhis ta, con for me o
caso, con sis ti rá em: (NR)

..............................................................
V – pro va de ine xis tên cia de dé bi tos

tra ba lhis tas para com em pre ga dos e de-
sem pre ga dos, me di an te a apre sen ta ção de
cer ti dão ne ga ti va ex pe di da por ór gão com-
pe ten te da Jus ti ça do Tra ba lho, nos ter mos
do Tí tu lo VII-A da Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº
5.452, de 10 de maio de 1943.

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to visa cor ri gir uma enor me dis-
tor ção exis ten te no or de na men to ju rí di co bra si le i ro.

Com efe i to, em bo ra seja con si de ra do pri vi le gi a -
dís si mo, o cré di to tra ba lhis ta não tem sido pro te gi do
pe los me ca nis mos de fis ca li za ção in di re ta cri a dos
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para re du zir a ina dim plên cia jun to à Fa zen da Pú bli ca
e ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al.

Nou tras pa la vras, a or dem ju rí di ca em vi gor im-
põe um ma i or con tro le so bre cré di tos que, em bo ra
pri vi le gi a dos, não os ten tam a pre fe rên cia de pa ga -
men to atri bu í da aos cré di tos de na tu re za tra ba lhis tas
(art. 186, Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal), de ca rá ter emi-
nen te men te ali men tar.

Não é ra zoá vel que, por exem plo, con tra tan tes
com o Po der Pú bli co cu i dem, ape nas, de re gu la ri zar
sua si tu a ção com a Fa zen da Pú bli ca e com os ór gãos
pre vi den ciá ri os, sim ples men te re le van do a pre fe rên -
cia le gal de sa tis fa zer as dí vi das tra ba lhis tas e ma jo -
ran do, so bre ma ne i ra, o nú me ro de fe i tos não so lu ci o -
na dos em de fi ni ti vo pela Jus ti ça do Tra ba lho.

O pro je to tam bém visa com ple men tar as res tri -
ções le ga is pre vis tas na Lei nº 8.212, de 24 de ju lho
de 1991, no que con cer ne ao de ve dor da Pre vi dên cia
So ci al. Isso por que, a par tir da pro mul ga ção da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 15 de de zem bro de
1998, a Jus ti ça do Tra ba lho pas sou a exe cu tar, de ofí-
cio, as con tri bu i ções pre vi den ciá ri as de vi das em ra-
zão de suas sen ten ças (art. 114, § 30, CF). Logo, sem
a cer ti dão ora pro pos ta, os de ve do res da Pre vi dên cia
So ci al não es ta ri am in te i ra men te iden ti fi ca dos ape-
nas com a emis são da cer ti dão já cos tu me i ra men te
for ne ci da pelo Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al.

Ou tro ob je ti vo co li ma do pela pre sen te pro po si -
ção é o de exi bir fra u du len tas al te ra ções so ci a is nas
em pre sas, mu i tas ve zes fa zen do in te grar pes so as hu-
mil des e in sol ven tes no qua dro so ci e tá rio, jus ta men te 
quan do es tão sen do exe cu ta das pela Jus ti ça do Tra-
ba lho, num fe nô me no de no mi na do pe las hos tes tra-
ba lhis tas de “gol pe do só cio po bre”.

A exi gên cia de exi bi ção da Cer ti dão Ne ga ti va de
Dé bi tos Tra ba lhis tas — CNDT, nas hi pó te ses des cri tas
na pre sen te pro po si ção, ob je ti va, pois, im pri mir ma i or
ga ran tia à efe ti vi da de dos Di re i tos So ci a is pre vis tos na
Cons ti tu i ção Fe de ral e na le gis la ção or di ná ria.

Por ou tro lado, es pe ra-se, tam bém, que a ins ti -
tu i ção da CNDT seja uma im por tan te fer ra men ta na
re so lu ção dos pro ces sos tra ba lhis tas em fase de exe-
cu ção, na me di da que es ti mu la rá a ce le bra ção de
acor dos, per mi ti da em qual quer fase do pro ces so, ou
mes mo o pa ga men to das van ta gens sa la ri a is, ou in-
de ni za ções tra ba lhis tas ob ti das pelo tra ba lha dor por
sen ten ça tran si ta da em jul ga do, ou me di an te tí tu lo
ex tra ju di ci al com for ça exe cu ti va.

Estas as ra zões da pre sen te pro po si ção.
Sala das Ses sões, 9 de abril de 2002. – Mo re i ra

Men des.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre ta:

Art. 1º Fica apro va da a Con so li da ção das Leis
do Tra ba lho, que a este de cre to-lei acom pa nha, com
as al te ra ções por ela in tro du zi das na le gis la ção vi-
gen te.

Pa rá gra fo úni co. Con ti nu am em vi gor as dis po si -
ções le ga is tran si tó ri as ou de emer gên cia, bem como
as que não te nham apli ca ção em todo o ter ri tó rio na-
ci o nal.

Art. 2º O pre sen te de cre to-lei en tra rá em vi gor
em 10 de no vem bro de 1943.

Rio de Ja ne i ro, 1º de maio de 1943, 122º da
Inde pen dên cia e 55º da Re pú bli ca. – GETÚLIO
VARGAS, Ale xan dre Mar con des Fi lho.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

TÍTULO I
Intro du ção

Art. 1º Esta Con so li da ção es ta tue as nor mas
que re gu lam as re la ções in di vi du a is e co le ti vas de tra-
ba lho, nela pre vis tas.

Art. 2º Con si de ra-se em pre ga dor, a em pre sa,
in di vi du al ou co le ti va, que, as su min do os ris cos da
ati vi da de eco nô mi ca, ad mi te, as sa la ria e di ri ge a
pres ta ção pes so al de ser vi ços.

§ 1º Equi pa ram-se ao em pre ga dor, para os efe i tos 
ex clu si vos da re la ção de em pre go, os pro fis si o na is li be -
ra is, as ins ti tu i ções de be ne fi cên cia, as as so ci a ções re-
cre a ti vas ou ou tras ins ti tu i ções sem fins lu cra ti vos, que
ad mi ti rem tra ba lha do res como em pre ga dos.

§ 2º Sem pre que uma ou mais em pre sas, ten do
em bo ra, cada uma de las, per so na li da de ju rí di ca pró-
pria, es ti ve rem sob a di re ção, con tro le ou ad mi nis tra -
ção de ou tra, cons ti tu in do gru po in dus tri al, co mer ci al
ou de qual quer ou tra ati vi da de eco nô mi ca, se rão,
para os efe i tos da re la ção de em pre go, so li da ri a men -
te res pon sá ve is a em pre sa prin ci pal e cada uma das
su bor di na das.

Art. 3º Con si de ra-se em pre ga do toda pes soa fí-
si ca que pres tar ser vi ços de na tu re za não even tu al a
em pre ga dor, sob a de pen dên cia des te e me di an te sa-
lá rio.
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Pa rá gra fo úni co. Não ha ve rá dis tin ções re la ti vas 
à es pé cie de em pre go e à con di ção de tra ba lha dor,
nem en tre o tra ba lho in te lec tu al, téc ni co e ma nu al.

Art. 4º Con si de ra-se como de ser vi ço efe ti vo o
pe río do em que o em pre ga do es te ja à dis po si ção do
em pre ga dor, aguar dan do ou exe cu tan do or dens, sal-
vo dis po si ção es pe ci al ex pres sa men te con sig na da.

Art. 5º A todo tra ba lho de igual va lor cor res pon -
de rá sa lá rio igual, sem dis tin ção de sexo.

Art. 6º Não se dis tin gue en tre o tra ba lho re a li za -
do no es ta be le ci men to do em pre ga dor e o exe cu ta do
no do mi cí lio do em pre ga do, des de que es te ja ca rac -
te ri za da a re la ção de em pre go.

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

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.

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

eu san ci o no a se guin te lei:

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

Se ção II
Da Ha bi li ta ção

Art. 27. Para a ha bi li ta ção nas li ci ta ções exi-
gir-se-á dos in te res sa dos, ex clu si va men te, do cu men -
ta ção re la ti va a:

I – ha bi li ta ção ju rí di ca;
II – qua li fi ca ção téc ni ca;
III – qua li fi ca ção eco nô mi co-fi nan ce i ra;
IV – re gu la ri da de fis cal.
Art. 28. A do cu men ta ção re la ti va à ha bi li ta ção

ju rí di ca, con for me o caso, con sis ti rá em:
I – cé du la de iden ti da de;
II – re gis tro co mer ci al, no caso de em pre sa in di -

vi du al;
III – ato cons ti tu ti vo, es ta tu to ou con tra to so ci al

em vi gor, de vi da men te re gis tra do, em se tra tan do de
so ci e da des co mer ci a is, e, no caso de so ci e da des por
ações, acom pa nha do de do cu men tos de ele i ção de
seus ad mi nis tra do res;

IV – ins cri ção do ato cons ti tu ti vo, no caso de so-
ci e da des ci vis, acom pa nha da de pro va de di re to ria
em exer cí cio;

V – de cre to de au to ri za ção, em se tra tan do de
em pre sa ou so ci e da de es tran ge i ra em fun ci o na men -
to no País, e ato de re gis tro ou au to ri za ção para fun ci -

o na men to ex pe di do pelo ór gão com pe ten te, quan do
a ati vi da de as sim o exi gir.

Art. 29. A do cu men ta ção re la ti va à re gu la ri da de
fis cal, con for me o caso, con sis ti rá em:

I – pro va de ins cri ção no Ca das tro de Pes so as
Fí si cas (CPF) ou no Ca das tro Ge ral de Con tri bu in tes
(CGC);

II – pro va de ins cri ção no ca das tro de con tri bu in -
tes es ta du al ou mu ni ci pal, se hou ver, re la ti vo ao do-
mi cí lio ou sede do li ci tan te, per ti nen te ao seu ramo de
ati vi da de e com pa tí vel com o ob je to con tra tu al;

III – pro va de re gu la ri da de para com a Fa zen da
Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal do do mi cí lio ou sede do
li ci tan te, ou ou tra equi va len te, na for ma da lei;

IV – pro va de re gu la ri da de re la ti va à Se gu ri da de 
So ci al, de mons tran do si tu a ção re gu lar no cum pri -
men to dos en car gos so ci a is ins ti tu í dos por lei.
....................................................................................

(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 78, DE 2002

Dis põe so bre a Uni ver si da de Fe de -
ral do Gur guéia, UFG, a par tir do des-
mem bra men to da Uni ver si da de Fe de ral
do Pi a uí e dá ou tras pro vi dên ci as

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

Gur guéia, UFG, por des mem bra men to da Uni ver si da -
de Fe de ral do Pi a uí, UFPI, ins ti tu í da pela Lei nº 5.528,
de 12 de no vem bro de 1968.

§ 1º A Uni ver si da de Fe de ral do Gur guéia, com
na tu re za ju rí di ca au tár qui ca e vin cu la da ao Mi nis té rio
da Edu ca ção, será ins ta la da com sede e foro na ci da -
de de Bom Je sus, Esta do do Pi a uí.

§ 2º A Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí man te rá,
após o des mem bra men to a que se re fe re o ca put
des te ar ti go, sua de no mi na ção e sua na tu re za ju rí di -
ca au tár qui ca, com sede e foro na ci da de de Te re si na, 
Esta do do Pi a uí.

Art. 2º A Uni ver si da de Fe de ral do Gur guéia terá
por ob je ti vo mi nis trar en si no su pe ri or, de sen vol ver a
pes qui sa nas di ver sas áre as do co nhe ci men to e pro-
mo ver a ex ten são uni ver si tá ria.

Art. 3º A es tru tu ra or ga ni za ci o nal e a for ma de
fun ci o na men to da Uni ver si da de Fe de ral do Gur guéia
se rão de fi ni dos nos ter mos des ta Lei, de seu Esta tu to
e das nor mas le ga is per ti nen tes.

§ 1º Até a apro va ção de seu Esta tu to, a Uni ver -
si da de Fe de ral do Gur guéia será re gi da pelo atu al
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Esta tu to da Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí e pela le-
gis la ção fe de ral.

§ 2º Até a apro va ção de seu novo Esta tu to, re-
sul tan te do des mem bra men to, a Uni ver si da de Fe de -
ral do Pi a uí se re ge rá pelo Esta tu to vi gen te na data de
pu bli ca ção des ta Lei, no que cou ber, e pela le gis la ção 
fe de ral.

Art. 4º Pas sam a in te grar a Uni ver si da de Fe de -
ral do Gur guéia, sem so lu ção de con ti nu i da de e in de -
pen den te men te de qual quer for ma li da de, as uni da -
des e res pec ti vos cur sos, de to dos os ní ve is, atu al -
men te in te gran tes do cam pus de Bom Je sus da Uni-
ver si da de Fe de ral do Pi a uí.

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

Art. 5º Fi cam re dis tri bu í dos para a Uni ver si da de
Fe de ral do Gur guéia to dos os car gos, ocu pa dos e va-
gos, per ten cen tes à Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí
que, na data de pro mul ga ção des ta lei, es te jam lo ta -
dos no cam pus a que se re fe re o art. 4º.

Art. 6º A ad mi nis tra ção su pe ri or da Uni ver si da -
de Fe de ral do Gur guéia será exer ci da na for ma de
seu Esta tu to e da le gis la ção fe de ral.

Art. 7º O pa tri mô nio da Uni ver si da de Fe de ral do
Gur guéia será cons ti tu í do:

I — pe los bens e di re i tos que atu al men te in te -
gram o pa tri mô nio da Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí
tom ba dos no cam pus a que se re fe re o art. 4º, os qua-
is fi cam au to ma ti ca men te trans fe ri dos, sem re ser vas
nem con di ções, para a Uni ver si da de Fe de ral do Gur-
guéia;

II — pe los bens e di re i tos que a Uni ver si da de
Fe de ral do Gur guéia vier a ad qui rir ou in cor po rar;

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

ços pres ta dos pela Uni ver si da de Fe de ral do Gur-
guéia.

§ 1º A trans mis são dos bens imó ve is enu me ra -
dos no in ci so I será pro ce di da por es cri tu ra, após ava-
li a ção.

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

Art. 8º Os re cur sos fi nan ce i ros da Uni ver si da de
Fe de ral do Gur guéia se rão pro ve ni en tes de:

I — do ta ções con sig na das no Orça men to Ge ral
da União, cré di tos es pe ci a is e cré di tos adi ci o na is,
bem como trans fe rên ci as e re pas ses que lhe fo rem
con fe ri dos;

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

III — re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os, acor-
dos ou con tra tos ce le bra dos com en ti da des na ci o na is 
e in ter na ci o na is;

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

V — re ce i tas even tu a is a tí tu lo de re tri bu i ção por
ser vi ços de qual quer na tu re za pres ta dos a ter ce i ros;
e

VI — sal do de exer cí ci os an te ri o res, ob ser va do
o dis pos to na le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 9º A im plan ta ção e o con se qüen te iní cio do
exer cí cio con tá bil e fis cal da Uni ver si da de Fe de ral do
Gur guéia de ve rão co in ci dir com o pri me i ro dia útil do
ano ci vil que se se guir à pu bli ca ção des ta lei.

Art. 10. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a:
I — trans fe rir sal dos or ça men tá ri os da Uni ver si -

da de Fe de ral do Pi a uí para a Uni ver si da de Fe de ral do
Gur guéia, ob ser va das as mes mas ati vi da des, pro je -
tos e ope ra ções es pe ci a is, com res pec ti vas ca te go ri -
as eco nô mi cas e gru pos de des pe sas pre vis tos na lei
or ça men tá ria;

II — pra ti car os de ma is atos ne ces sá ri os à efe ti -
va ção da pre sen te lei.

Pa rá gra fo úni co. Enquan to não for efe ti va da a
trans fe rên cia au to ri za da na for ma do in ci so I, cor re rão 
à con ta dos re cur sos cons tan tes do Orça men to Ge ral
da União des ti na dos à Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí
as des pe sas de pes so al e en car gos, cus te io e ca pi tal
ne ces sá ri as ao fun ci o na men to da Uni ver si da de Fe-
de ral do Gur guéia.

Art. 11. Enquan to não se efe ti var a im plan ta ção
da es tru tu ra or ga ni za ci o nal da Uni ver si da de Fe de ral
do Gur guéia, na for ma de seu Esta tu to, o Mi nis tro de
Esta do da Edu ca ção de sig na rá, pro tem po re, seu re-
i tor e vice-re i tor.

Art. 12. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Não es ta mos pro pon do a cri a ção de uma uni-
ver si da de a mais. De se ja mos uma ins ti tu i ção que,
con for man do-se à re gião que aten de rá, trans for -
me-se em um la bo ra tó rio de de sen vol vi men to.
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Pe sam nes te sen ti do as ca rac te rís ti cas mu i to
es pe ci a is de vas ta re gião do sul do Pi a uí. Nela com bi -
nam-se três fa to res: as enor mes re ser vas hí dri cas do
Vale do Gur guéia, co nhe ci da pe los seus len çóis sub-
ter râ ne os, co lo ca dos en tre os ma i o res em todo o
mun do; os 8 mi lhões de hec ta res de cer ra dos, que re-
pre sen tam a mais am pla área com esse per fil am bi -
en tal no Nor des te e uma das nos sas úl ti mas fron te i -
ras agrí co las, cuja ex plo ra ção já se vem fa zen do com
sig ni fi ca ti vo êxi to; e o semi-ári do, que re quer aten ção
es pe ci al. A ati vi da de eco nô mi ca da re gião vem se in-
ten si fi can do.

Fal tam-lhe, po rém, duas das prin ci pa is con di -
ções para um cres ci men to sus ten ta do: in fra-es tru tu ra
e en si no.

O que pro po mos para a fu tu ra Uni ver si da de Fe-
de ral do Gur guéia, que sur gi ria a par tir do des mem -
bra men to da Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí, é uma
es tru tu ra ex tre ma men te des cen tra li za da, que lhe
pos si bi li ta rá ade quar-se às vo ca ções das di ver sas
mi cro-re giões do sul pi a u i en se e, mais do que isso,
con du zi-las em seu pro ces so de de sen vol vi men to.
Não se ria, por tan to, ape nas uma ins ti tu i ção for ma do -
ra de pes so al, mas uma in ter ven ção in te i ra men te vol-
ta da para o es tí mu lo ao cres ci men to eco nô mi co, do
pon to de vis ta do en si no, da pes qui sa e dos ser vi ços.
Seu pa pel será o de in du tor do de sen vol vi men to.

A cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí, que
se trans for ma ria em uma ex ce len te ins ti tu i ção de en-
si no su pe ri or, já re pre sen tou um im pul so im pres cin dí -
vel para a eco no mia pi a u i en se. Re gis tre-se que se
tra ta de uma uni ver si da de nos mol des tra di ci o na is,
que ao lon go do tem po, pela via da pres ta ção de ser-
vi ços, vem ad qui rin do novo per fil. A UFPI tem pro cu -
ra do atu ar em con so nân cia com a co mu ni da de pi a u i -
en se, bus can do a des cen tra li za ção e cri an do cam pi
uni ver si tá ri os em no vos cen tros ur ba nos, além de Te-
re si na, sua sede. Tra ta-se de uma de ci são cor re ta,
que já pro duz re sul ta dos po si ti vos.

Um de seus cam pi, o de Bom Je sus, pode for ne -
cer a base para cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do
Gur guéia. A par tir des se nú cleo será pos sí vel evo lu ir
para a ins ta la ção de cam pi nas de ma is se des de mi-
cro-re giões do Sul, como Uru çuí, Cor ren te, São Ra i -
mun do No na to, São João do Pi a uí e Can to do Bu ri ti,
en tre ou tras, sem pre de acor do com suas vo ca ções e
in cen ti van do-as.

Não há ver da de i ro de sen vol vi men to sem uma
am pla co ber tu ra do sis te ma edu ca ci o nal. Pri me i ro,
por que a edu ca ção é re qui si to in dis pen sá vel para que
se con si ga efe ti va men te a re a li za ção do ser hu ma no,
que se che gue à real ci da da nia. Se gun do, por que

todo cres ci men to exi ge re cur sos hu ma nos ca pa zes,
ga ran tin do-se a mão-de-obra qua li fi ca da que é in dis -
pen sá vel à eco no mia re gi o nal. Cada re gião deve con-
tar com ins ti tu i ções que for mem os re cur sos hu ma -
nos ade qua dos à sua vo ca ção eco nô mi ca e cul tu ral.
Deve con tar, tam bém, com ins ti tu i ções que for mem
pro fis si o na is do en si no, para que exer çam seu pa pel
ci vi li za tó rio.

Com essa me di da, a po pu la ção da re gião po de -
rá par ti ci par mais di re ta men te do pro ces so de de sen -
vol vi men to já em cur so, con tan do com a exe cu ção de
um in ten so pro gra ma de for ma ção e ca pa ci ta ção de
pro fis si o na is vol ta dos para os po ten ci a is e os pro ble -
mas da área. O sul do Pi a uí terá como ex plo rar seus
po ten ci a is, de for ma a apro ve i tar de ma ne i ra mais ra-
ci o nal os cer ra dos, sem ris co de agres são ao meio
am bi en te, uti li zar com efi cá cia os re cur sos hí dri cos e,
no semi-ári do, de sen vol ver for mas de con vi vên cia
com a seca, pes qui san do ações que pos sam pro por -
ci o nar re tor no eco nô mi co e ame ni zan do o so fri men to
da po pu la ção ru ral, ao ofe re cer-lhe no vas pers pec ti -
vas de vida. Ha ve rá ain da ma i or cons ci en ti za ção para
a in dis pen sá vel pro te ção ao meio am bi en te, com ba -
ten do-se pro ble mas como a de ser ti fi ca ção da re gião
de Gil bu és.

A cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do Gur guéia
deve, por tan to, ser vis ta como um in ves ti men to nas
po ten ci a li da des da re gião a que pri o ri ta ri a men te
aten de rá. Ten do em vis ta os re sul ta dos pro por ci o na -
dos até hoje pela Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí e por
ou tras ins ti tu i ções fe de ra is de en si no das re giões
Nor te e Nor des te — e ten do em vis ta tam bém que
elas con ti nu am pres tan do re le van tes ser vi ços —
pode-se pre ver que pou cos pro je tos vol ta dos para o
de sen vol vi men to im pli cam re tor no tão sig ni fi ca ti vo.

No mo men to em que se vem sub me ten do a fir-
me re vi são ou tras pro pos tas de fo men to para as re-
giões Nor te e Nor des te, deve-se ob ser var que, pro va -
vel men te, ne nhu ma das que fo ram apli ca das até o
mo men to pro por ci o na rá re tor no tão ele va do com tão
pou co apor te fi nan ce i ro quan to a cri a ção da Uni ver si -
da de Fe de ral do Gur guéia. A União es ta rá, na ver da -
de, cum prin do as de ter mi na ções dos ar ti gos 43 e
170, in ci so VII, da Cons ti tu i ção, que es ta be le ce como
pri o ri da des o com ba te às de si gual da des re gi o na is.

O Con gres so Na ci o nal apro vou nos pri me i ros
dias de abril des te ano pro je to de lei do Exe cu ti vo
que, à se me lhan ça do aqui pro pos to, des mem bra a
Uni ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba para a cri a ção da
Uni ver si da de Fe de ral de Cam pi na Gran de. Tra ta-se
de ini ci a ti va ex tre ma men te acer ta da. Di fe re do pre-
sen te pro je to de lei por se di ri gir a um cen tro ur ba no já
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aflu en te. Nos sa pro pos ta visa aten der e pro mo ver o
de sen vol vi men to em uma área que ape nas ini cia sua
ex pan são eco nô mi ca.

Mi nas Ge ra is tem seis uni ver si da des fe de ra is e
aca ba de ver apro va da a ins ta la ção de duas mais. O
Rio Gran de do Sul tem qua tro uni ver si da des fe de ra is.
O Rio de Ja ne i ro, tam bém qua tro. Mes mo São Pa u lo,
que con ta com um so fis ti ca dís si mo sis te ma uni ver si -
tá rio es ta du al, tem duas uni ver si da des fe de ra is. E
hora de ter mos uma nova uni ver si da de fe de ral em
nos so Esta do. Se ria a ver da de i ra base para o cres ci -
men to sus ten ta do da re gião.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2002. _ Fre i tas
Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 5.528, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1988

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu -
ir a Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te Lei:

Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti -
tu ir a Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí, sob a for ma de
fun da ção, que se re ge rá por es ta tu to apro va do em
de cre to, ou vi do o Con se lho Fe de ral de Edu ca ção.

Art 2º A Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí, terá sua
sede na ci da de de Te re si na, e seu pa tri mô nio será
cons ti tu í do dos bens atu al men te per ten cen tes aos
es ta be le ci men tos de en si no que pas sa rão a in te -
grá-la, bem como das do ta ções, sub ven ções e au xí li -
os que lhe ve nham a ser fe i tos ou con ce di dos por
pes so as fí si cas ou ju rí di cas.

Art. 3º Inte gra rão ini ci al men te a Uni ver si da de
Fe de ral do Pi a uí:

1) o Insti tu to de Ciên ci as Exa tas e Na tu ra is;
2) o Insti tu to de Fi lo so fia, Ciên ci as Hu ma nas e

Le tras;
3) a Fa cul da de de Di re i to;
4) a Fa cul da de de Odon to lo gia;
5) a Fa cul da de de Me di ci na;
6) a Esco la de Enfer ma gem; e
7) a Fa cul da de de Admi nis tra ção, em Par na í ba.
Art. 4º As des pe sas de cor ren tes da exe cu ção

des ta Lei se rão le va das à con ta do Orça men to da
União para 1969 nas res pec ti vas do ta ções.

Art. 5º O Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra, en vi -
a rá ao Che fe do Po der Exe cu ti vo, den tro de 60 (ses-

sen ta) dias da pu bli ca ção des ta Lei, ex po si ção de
mo ti vos e an te pro je to de lei, au to ri zan do a ins ti tu i ção
da Uni ver si da de Fe de ral de Mato Gros so.

Art. 6º Esta Lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 7º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Bra sí lia, 12 de no vem bro de 1968; 147º da Inde-
pen dên cia e 80º da Re pú bli ca. - A. COSTA E SILVA,
Antô nio Del fim Net to, Fa vo ri no Bas tos Mér cio,
Mar cus Vi ní ci us Pra ti ni de Mo ra es.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Edu ca ção, ca ben do à
úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 79, DE 2002

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 2º da
Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, que
“Dis põe so bre as ta ri fas dos ser vi ços pú-
bli cos de sa ne a men to bá si co e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 6.528, de 11 de maio de

1978 pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo:

Art. 2º ...................................................
..............................................................
§ 3º É ve da do à con ces si o ná ria co brar 

ta ri fa re fe ren te a es go ta men to sa ni tá rio
onde não hou ver es tru tu ra para a pres ta ção
efe ti va des se ser vi ço. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Com esta pro pos ta, bus ca-se pro i bir a co bran ça 
de ta ri fa re la ti va a es go ta men to sa ni tá rio onde não
exis tir con di ção de pres tar efe ti va men te o re fe ri do
ser vi ço.

No to can te a sa ne a men to bá si co, tan to as em-
pre sas já pri va ti za das quan to aque las cons ti tu í das
sob a for ma de so ci e da de de eco no mia mis ta ou em-
pre sa pú bli ca co bram um va lor pro por ci o nal à ta ri fa
de for ne ci men to de água como per ti nen te à pres ta -
ção de ser vi ços de es go tos sa ni tá ri os. No en tan to, al-
gu mas des sas em pre sas se quer pos su em o sis te ma
de co le ta de es go tos sa ni tá ri os em toda a sua ju ris di -
ção, pois mu i tas ci da des pos su em rede de es go tos
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sa ni tá ri os ape nas em par te do seu ter ri tó rio, ge ral -
men te no cen tro ur ba no, en quan to os ha bi tan tes dos
ba ir ros da pe ri fe ria, em de cor rên cia da fal ta da rede
de es go tos sa ni tá ri os, são obri ga dos a uti li zar o sis te -
ma de fos sas sa ni tá ri as para o es co a men to das
águas ser vi das, o que pode pre ju di car se ri a men te a
sa ú de dos ha bi tan tes des sas áre as e os sis te mas de
abas te ci men to de água que usam po ços sa ni tá ri os.

Se gun do a Car ta de Bra sí lia, do cu men to fi nal
da III Con fe rên cia das Ci da des, re a li za da pela Co mis -
são de De sen vol vi men to Urba no e Inte ri or da Câ ma ra 
dos De pu ta dos (no vem bro de 2001), 10% da po pu la -
ção ur ba na não têm aces so a re des de água po tá vel e
cer ca de 40% dos que mo ram nas ci da des não são
ser vi dos por re des de es go tos sa ni tá ri os. Dos es go -
tos co le ta dos, so men te 20% re ce bem al gum tipo de
tra ta men to.

Ade ma is, deve-se con si de rar o fato de es sas
em pre sas es ta rem co bran do uma ta ri fa por um ser vi -
ço que não é de fato pres ta do à po pu la ção, o que con-
cor re im pro pri a men te para o en ri que ci men to das re-
fe ri das em pre sas. É de sa li en tar que isso cons ti tui
uma dis tor ção a qual in di re ta men te es ti mu la o adi a -
men to de in ves ti men tos em re des de es go tos sa ni tá -
ri os.

Tra ta-se, por tan to, de har mo ni zar a men ci o na da 
Lei nº 6.528, de 1978, com o Có di go de De fe sa do
Con su mi dor (Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de
1990) que, em seu art. 39, V, é ve da do ao for ne ce dor
de pro du tos ou ser vi ços, den tre ou tras prá ti cas abu si -
vas, “exi gir do con su mi dor van ta gem ma ni fes ta men te
ex ces si va”.

Fi nal men te, cabe acres cen tar que esta ini ci a ti va 
guar da con for mi da de com o dis pos to no in ci so XX do
art. 21 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em face do ex pos to, con ta mos com o apo io dos
ilus tres Pa res para a apro va ção des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2002. – Luiz
Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUB SECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.528, DE 11 DE MAIO DE 1978

Dis põe so bre as ta ri fas dos ser vi -
ços pú bli cos de sa ne a men to bá si co, 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 O Po der Exe cu ti vo, atra vés do Mi nis té rio
do Inte ri or, es ta be le ce rá as con di ções de ope ra ção
dos ser vi ços pú bli cos de sa ne a men to bá si co in te gra -
dos ao Pla no Na ci o nal de Sa ne a men to Bá si co –
PLANASA.

Pa rá gra fo úni co. Para cum pri men to do dis pos to
no ca put des te ar ti go, com pe te ao Mi nis té rio do Inte-
ri or:

I – es ta be le cer nor mas ge ra is de ta ri fa ção, bem
como fis ca li zar sua apli ca ção;

II – co or de nar, ori en tar e fis ca li zar a exe cu ção
dos ser vi ços de sa ne a men to bá si co; 

III – as se gu rar a as sis tên cia fi nan ce i ra quan do
ne ces sá ria.

Art. 2º Os Esta dos, atra vés das com pa nhi as es-
ta du a is de sa ne a men to bá si co, re a li za rão es tu dos
para fi xa ção de ta ri fas, de acor do com as nor mas que
fo rem ex pe di das pelo Mi nis té rio do Inte ri or.

§ lº Para os efe i tos des ta lei, equi pa ram-se às
com pa nhi as es ta du a is de sa ne a men to bá si co as que,
sob o con tro le aci o ná rio do Po der Pú bli co, cons tru í -
rem, ope ra rem e man ti ve rem em fun ci o na men to ser-
vi ços de abas te ci men to de água e de es go tos sa ni tá -
ri os no Dis tri to Fe de ral e nos Ter ri tó ri os.

§ 2º As ta ri fas obe de ce rão ao re gi me do ser vi ço
pelo cus to, ga ran tin do ao res pon sá vel pela exe cu ção
dos ser vi ços a re mu ne ra ção de até 12% (doze por
cen to) ao ano so bre o in ves ti men to re co nhe ci do.

LEI Nº 8.078, DE II DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

.................... .......................................................
Art. 39. E ve da do ao for ne ce dor de pro du tos ou

ser vi ços, den tre ou tras prá ti cas abu si vas;
.................... .......................................................
V – exi gir do con su mi dor van ta gem ma ni fes ta -

men te ex ces si va;
................ ...........................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

................ ...........................................................
Art. 21.* Com pe te à União:
...........................................................................
XX — ins ti tu ir di re tri zes para o de sen vol vi men to

ur ba no, in clu si ve ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co e
trans por tes ur ba nos;

................ ...........................................................
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(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– 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, ex pe di en te que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF. Nº 14l/2002/GSMCAV

Bra si lia, 4 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, ve nho es cla -

re cer à Vos sa Exce lên cia que, ape sar de ter re gis tra -
do mi nha pre sen ça no pa i nel ele trô ni co do Se na do
Fe de ral on tem, dia 3 de abril do cor ren te, fui aco me ti -
do de uma in dis po si ção, o que me im pe diu de es tar
pre sen te no pe río do da Ordem do Dia, con for me com-
pro vo por in ter mé dio de la u do mé di co ane xo.

Apro ve i to o en se jo para re no var a Vos sa Exce-
lên cia meus vo tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si -
de ra ção.

Res pe i to sa men te, – Mo za ril do Ca val can ti.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -

di en te lido vai à pu bli ca ção
So bre a mesa, ex pe di en tes que se rão li dos pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 025/Plen

Bra sí lia, 9 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como ti tu lar, o De pu ta do Pa u lo Del ga -
do, PT/MG, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Alo í zio Mer-
ca dan te, PT/SP, na Co mis são Par la men tar Con jun ta
do Mer co sul. Como su plen te, o De pu ta do Dr. Ro si -
nha, PT/PR, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Pa u lo Del-
ga do.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do João Pa u lo, Lí der 
do PT

OF/GAB/I/Nº 159

Bra sí lia, 9 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que os De pu ta -

dos Co ri o la no Sa les e La i re Ro sa do 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 35/2002, de 27 de
mar ço de 2002, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te
de sig na dos.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu ta do
Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se rão fe-
i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE(Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 153, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 122, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 153, de 2001 (nº
3.590/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe
so bre a trans for ma ção da Esco la Fe de ral de
Enge nha ria de Ita ju bá em Uni ver si da de Fe-
de ral de Ita ju bá – UNIFEI e dá ou tras pro vi -
dên ci as, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 186 e
187, de 2002, das Co mis sões de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor ad hoc:
Se na dor Ro me ro Jucá; e de Edu ca ção, Re-
la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

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.
Para dis cu tir o pro je to, con ce do a pa la vra ao

ilus tre Se na dor José Jor ge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, eu gos ta ria de di zer umas pou cas pa la -
vras a res pe i to des se pro je to da trans for ma ção da
Esco la de Enge nha ria de Ita ju bá em Uni ver si da de Fe-
de ral, ten do em vis ta que du ran te um ano pra ti ca men -
te exer ci o car go de Mi nis tro de Mi nas e Ener gia e
pude tra ba lhar com di ver sos en ge nhe i ros for ma dos
na que la es co la de en ge nha ria, in clu in do o meu Se-
cre tá rio de Ener gia, Prof. Afon so Hen ri ques, o qual é
en ge nhe i ro for ma do na Esco la de Enge nha ria de Ita-
ju bá, as sim como vá ri os ou tros as ses so res.

Tra ta-se de uma es co la com mu i tos anos de ser-
vi ços pres ta dos ao nos so País na for ma ção de en ge -
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nhe i ros. Eu mes mo tive a opor tu ni da de de vi si tar seu
cam pus uni ver si tá rio quan do es ta va no Mi nis té rio e
pude com pro var não só a ex ce lên cia de suas ins ta la -
ções, como tam bém o es for ço de todo o seu cor po do-
cen te e dis cen te, no sen ti do de for mar uma gran de
es co la de en ge nha ria.

Sem pre fui fa vo rá vel a que ti vés se mos tam bém
uni ver si da des es pe ci a li za das em de ter mi na dos seg-
men tos do co nhe ci men to hu ma no. Acho que, com a
am pli a ção que te mos hoje da gama de co nhe ci men -
tos exis ten tes, não so mos obri ga dos a ter uni ver si da -
des que se de di quem a to dos os cam pos do co nhe ci -
men to hu ma no, como era no co me ço da his tó ria das
uni ver si da des, mas uni ver si da des es pe ci a li za das em
de ter mi na dos ní ve is des se co nhe ci men to. Por isso,
acre di to que a Esco la de Enge nha ria de Ita ju bá es te ja 
in te i ra men te pre pa ra da para exer cer a fun ção de edu-
car seus alu nos como uni ver si da de, pas san do a ter,
por tan to, mais fle xi bi li da de na cri a ção e na mo di fi ca -
ção de seus cur sos.

Como tive a opor tu ni da de de con vi ver di a ri a -
men te com os en ge nhe i ros for ma dos na Esco la de
Enge nha ria de Ita ju bá, que dão uma gran de co la bo -
ra ção ao se tor elé tri co, ao se tor pe tro le i ro, en fim, a to-
dos os se to res tec no ló gi cos de en ge nha ria no País,
eu não po de ria de i xar pas sar este mo men to sem ofe-
re cer mi nha co la bo ra ção e meu voto para que aque la
es co la se trans for me em uni ver si da de.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

em dis cus são.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Alen car.
Se na dor José Alen car, an tes que V. Exª ini cie

sua fala, per mi ta-me ma ni fes tar o re go zi jo da Mesa
pelo res ta be le ci men to de sua sa ú de e pelo seu re-
gres so ao nos so con ví cio em ple na for ma. Con ce do a
pa la vra a V. Exª para dis cu tir a ma té ria.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para dis cu -
tir.) – Emi nen te Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet,
em pri me i ro lu gar que ro agra de cer a ma ni fes ta ção de
V. Exª em re go zi jo ao meu re tor no. Gra ças a Deus as
co i sas cor re ram bem e pos so es tar hoje aqui para
par ti ci par dos tra ba lhos des ta Casa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po-
de ria de i xar de vir à tri bu na para fa lar so bre este pro-
je to. Tra ta-se, re al men te, de um pro je to da ma i or im-
por tân cia. Ita ju bá é uma das ci da des mais bem do ta -
das do Esta do de Mi nas Ge ra is: exer ce li de ran ça em
uma re gião mu i to rica do Esta do, o sul, e pos sui gran-
de tra di ção no en si no da en ge nha ria.

A es co la, na ver da de, foi fun da da com a de no -
mi na ção de Insti tu to Ele tro téc ni co e Me câ ni co de Ita-
ju bá, em 23 de no vem bro de 1913. Foi fe de ra li za da
em 1956 e or ga ni za da sob a for ma de au tar quia em
1972. Ago ra, o pro je to trans for ma essa im por tan te es-
co la em Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá.

Há vá ri os en ge nhe i ros, emi nen te Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, e vá ri os ho mens pú bli cos da
mais alta res pon sa bi li da de no País que se or gu lham
de ter pas sa do por aque la es co la. Por exem plo, em
Mi nas, ape nas para ci tar um exem plo, há o ex-pre si -
den te e ex-go ver na dor do Esta do, Dr. Au re li a no Cha-
ves, que além de ex-alu no egres so da que la es co la foi
tam bém ali um dos mes tres; há tam bém aqui en tre
nós o emi nen te Se na dor Alber to Sil va que faz ques-
tão de di zer em to das as oca siões, que é en ge nhe i ro
for ma do em Ita ju bá, S. Exª foi go ver na dor do seu
Esta do, o Pi a uí, e é hoje um dos Se na do res mais ilus-
tres des ta Casa.

Por tudo aqui lo que Ita ju bá me re ce como ci da -
de-pólo e com a res pon sa bi li da de cul tu ral, eco nô mi ca 
e so ci al por ser ci da de im por tan tís si ma do sul de Mi-
nas e tam bém pela tra di ção e qua li da de de en si no
que essa es co la de mons trou du ran te toda a sua his-
tó ria é que meu voto é fa vo rá vel. Qu e ro tam bém le var
o meu abra ço de con gra tu la ções para to dos aque les
que ti ve ram a ini ci a ti va de trans for mar essa tra di ci o -
nal es co la na Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, para dis cu tir, ao ilus tre Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, que ro fa zer coro às pa la vras do Se-
na dor José Alen car: é uma luta, um tra ba lho in ten so,
um tra ba lho de ter mi na do, que hoje cul mi na com a vo-
ta ção, no ple ná rio des ta Casa, da trans for ma ção da
nos sa Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá em
uni ver si da de.

Pu de mos acom pa nhar ao lon go do tem po as lu-
tas para que esse fato hoje pu des se es tar trans cor -
ren do. Pri me i ro, jun to ao Po der Exe cu ti vo, na bus ca
de con ven cer o Mi nis té rio da Edu ca ção, a Casa Ci vil
e o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca a en ca mi nhar a
Men sa gem para que a Câ ma ra dos De pu ta dos, num
pri me i ro mo men to, e ago ra nós, no Se na do Fe de ral,
pu dés se mos fa zer essa ava li a ção.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra foi o Re la tor, bem
como na Co mis são de Edu ca ção. De ma ne i ra de ta -
lha da apre sen tou um bri lhan te pa re cer, dan do con di -
ção a que nós, Mem bros da Co mis são, pu dés se mos
vo tar fa vo ra vel men te, por una ni mi da de.
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A nos sa EFEI (Esco la Fe de ral de Enge nha ria de
Ita ju bá), que será trans for ma da em Uni fei (Uni ver si -
da de Fe de ral de Ita ju bá), tem, den tre ou tros pon tos
im por tan tes, 1.500 alu nos no cur so de gra du a ção e
500 alu nos no cur so de pós-gra du a ção. Des ta ca-se,
so bre tu do, Sr. Pre si den te, que seu cor po do cen te é
com pos to de 58% de dou to res e 35% de mes tres, o
que mos tra a qua li fi ca ção e a de di ca ção in te gral dos
pro fes so res.

Essa uni ver si da de teve, sem dú vi da, a opor tu ni -
da de de for mar bri lhan tes bra si le i ros que por lá pas-
sa ram, já nar ra dos pelo Se na dor José Alen car.

Eu gos ta ria de ci tar, além do nos so ex-Vice-Pre-
si den te da Re pú bli ca, Au re li a no Cha ves, o tam bém fi-
lho de Ita ju bá, nos so ex-Se na dor José Ro ber to Arru-
da, que, de ma ne i ra in so fis má vel, de di cou-se e tra ba -
lhou para que pu des se esse fato hoje es tar ocor ren do 
e a quem que ro ren der mi nhas ho me na gens.

Além de res sal tar a im por tân cia do mo men to,
gos ta ria de fa lar um pou co da ci da de de Ita ju bá, uma
ci da de pólo no sul de Mi nas. Em 1998, num es tu do fe-
i to pelo Pro gra ma das Na ções Uni das para o De sen -
vol vi men to Urba no – Pnud, foi apu ra do o Índi ce de
De sen vol vi men to Urba no – IDH – de Ita ju bá como o
mais ele va do de Mi nas Ge ra is, o que re fle te o ele va do 
ní vel de de sen vol vi men to eco nô mi co, so ci al e cul tu ral 
do Mu ni cí pio.

Cum pri men to o povo de Ita ju bá por esse be ne fí -
cio e, de ma ne i ra es pe ci al, al guns re pre sen tan tes da
nos sa Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá que es tão aqui
pre sen tes, como o Pro fes sor José Car los Gou lart de
Sil ve i ra, que é o Di re tor-Ge ral da Esco la – e, te nho
cer te za, con ti nu a rá na con di ção de re i tor –; o Pro fes -
sor Fred mark Gon çal ves Leão, ex-Di re tor da Efei por
vá ri os anos e atu al che fe de ga bi ne te do Di re tor-Ge -
ral; e o Pro fes sor Ja mil Had dad, da nos sa Efei, que
gran des ser vi ços tem pres ta do àque la Esco la.

Este é um mo men to de re go zi jo para Mi nas Ge-
ra is, por es tar mos ina u gu ran do mais uma uni ver si da -
de fe de ral, num re co nhe ci men to do tra ba lho re a li za do 
por pro fes so res, po lí ti cos e pela pró pria co mu ni da de
de Ita ju bá. Sem dú vi da, isso é fru to do re co nhe ci men -
to pe los gran des tra ba lhos lá de sen vol vi dos e pe los
alu nos que por lá pas sa ram, me lho ran do o ní vel in te -
lec tu al, eco nô mi co e so ci al de Mi nas e do Bra sil.

Os meus cum pri men tos a Ita ju bá. Con to na tu -
ral men te com o apo io in te gral de to dos os Srs. Se na -
do res, vo tan do fa vo ra vel men te a esse pro je to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para dis cu tir.) – Estou na tri bu na ape nas para lou var o
povo de Ita ju bá e da re gião do Sul de Mi nas pela
trans for ma ção da Esco la Fe de ral de Enge nha ria na
Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá.

Ita ju bá é uma ci da de his tó ri ca si tu a da no co ra -
ção do Sul de Mi nas Ge ra is. A es co la de Enge nha ria
tem a sua his tó ria, o seu iti ne rá rio. E to dos lou vam o
de sem pe nho que ela vem ten do na for ma ção de téc-
ni cos de en si no su pe ri or. Essa es co la foi fun da da em
23 de no vem bro de 1913. Foi a dé ci ma es co la a se
ins ta lar no País. Den tre as per so na li da des pre sen tes
à sua ina u gu ra ção, o Pre si den te Her mes da Fon se ca, 
o Vice-Pre si den te Ven ces lau Brás* e o Se cre tá rio do
Inte ri or Del fim Mo re i ra, que mais tar de ocu pa ri am a
Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, o pro je to de mo rou bas tan te. O
Mi nis té rio da Edu ca ção con si de ra va que não era
pos sí vel a for mu la ção des sa pro po si ção, ale gan do
que Mi nas já con cen tra um gran de nú me ro de uni-
ver si da des de cur sos su pe ri o res. Mas dado o tra ba -
lho das li de ran ças da Ci da de de Ita ju bá; da co la bo -
ra ção de ho mens da di men são de Au re li a no Cha ves 
de Men don ça, que foi Vice-Pre si den te da Re pú bli ca
e Go ver na dor do meu Esta do; da pre sen ça e da
atu a ção con cre ta e ob je ti va do Se na dor José Ro-
ber to Arru da, o Pre si den te da Re pú bli ca Fer nan do
Hen ri que Car do so pro mo veu, no Pa lá cio do Pla nal -
to, uma so le ni da de para as si nar este pro je to, com os
lou vo res da re pre sen ta ção do Sul de Mi nas e par ti cu -
lar men te de Ita ju bá.

Fui o seu Re la tor na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e na Co mis são de Edu ca ção. Ago ra ma ni -
fes to aqui o meu con ten ta men to por essa de ci são que
o Ple ná rio vai to mar, apro van do a trans for ma ção da
Esco la de Enge nha ria de Ita ju bá em Uni ver si da de. De
ma ne i ra que Mi nas Ge ra is se sen te sa tis fe i ta pelo fato
de mais uma uni ver si da de está sen do im plan ta da no
co ra ção do Sul de Mi nas Ge ra is.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha-

ven do mais 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 de Lei da Câ ma ra nº 153,
de 2001. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
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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 san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 153, DE 2001

(Nº 3.590/2000, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a trans for ma ção da
Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá
em Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá –
UNIFEI e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

ju bá  – UNIFEI, com na tu re za ju rí di ca de au tar quia,
me di an te trans for ma ção da Esco la Fe de ral de Enge-
nha ria de Ita ju bá, fun da da com a de no mi na ção de
Insti tu to Ele tro téc ni co e Me câ ni co de Ita ju bá, em 23
de no vem bro de 1913, fe de ra li za da pela Lei nº 2.721,
de 30 de ja ne i ro de 1956, e or ga ni za da, sob a for ma
de au tar quia de re gi me es pe ci al nos ter mos do De-
cre to nº 70.686, de 7 de ju nho de 1972, com sede e
foro na ci da de de Ita ju bá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º A Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá terá
por ob je ti vo mi nis trar en si no su pe ri or de gra du a ção e
pós-gra du a ção, pro mo ver ati vi da des de ex ten são uni-
ver si tá ria e de sen vol ver a pes qui sa, nas áre as es pe -
ci a li za das de Enge nha ria, Ciên ci as Exa tas e da Ter ra
e ou tras cor re la tas e afins.

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

Pa rá gra fo úni co. Enquan to não for apro va do seu
es ta tu to e re gi men to ge ral, na for ma pre vis ta na le gis -
la ção, a Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá será re gi da
pelo es ta tu to e re gi men to ge ral da Esco la Fe de ral de
Enge nha ria de Ita ju bá, no que cou ber, e pela le gis la -
ção fe de ral de edu ca ção.

Art. 4º Pas sam a in te grar a Uni ver si da de Fe de -
ral de Ita ju bá, me di an te trans fe rên cia e sem so lu ção
de con ti nu i da de, in de pen den te men te de qual quer for-
ma li da de, as uni da des e res pec ti vos cur sos, de to dos
os ní ve is, atu al men te mi nis tra dos pela Esco la Fe de ral 
de Enge nha ria de Ita ju bá.

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

Art. 5º Fi cam re dis tri bu í dos para a Uni ver si da de
Fe de ral de Ita ju bá to dos os car gos, ocu pa dos e va-
gos, per ten cen tes ao Qu a dro de Pes so al da Esco la
Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá.

Art. 6º Os car gos de Di re tor e Vice-Di re tor da
Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá fi cam trans-
for ma dos nos car gos de Re i tor e Vice-Re i tor da Uni-
ver si da de Fe de ral de Ita ju bá.

Art. 7º A ad mi nis tra ção su pe ri or da Uni ver si da -
de Fe de ral de Ita ju bá será exer ci da, no âm bi to das
res pec ti vas com pe tên ci as, a se rem de fi ni das no es ta -
tu to e no re gi men to ge ral, pelo Re i tor e pelo Con se lho 
Uni ver si tá rio.

§ 1º A pre si dên cia do Con se lho Uni ver si tá rio
será exer ci da pelo Re i tor da Uni ver si da de Fe de ral de
Ita ju bá.

§ 2º O es ta tu to da Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju -
bá dis po rá a res pe i to da com po si ção e das com pe -
tên ci as do Con se lho Uni ver si tá rio, de acor do com a
le gis la ção per ti nen te.

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

Art. 8º O pa tri mô nio da Uni ver si da de Fe de ral de
Ita ju bá será cons ti tu í do:

I – pe los bens e di re i tos que atu al men te in te -
gram o pa tri mô nio da Esco la Fe de ral de Enge nha ria
de Ita ju bá, os qua is fi cam au to ma ti ca men te trans fe ri -
dos, sem re ser vas ou con di ções, à Uni ver si da de Fe-
de ral de Ita ju bá;

II – pe los bens e di re i tos que a Uni ver si da de Fe-
de ral de Ita ju há vier a ad qui rir;

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

pres ta dos pela Uni ver si da de Fe de ral de Ita jú bá.
§ 1º Os atos a que se re fe re este ar ti go com pre -

en de rão o tom ba men to, a ava li a ção, e to dos os que
se re la ci o na rem com a in te gra ção dos bens e di re i tos
enu me ra dos nos in ci sos I a IV des te ar ti go ao pa tri -
mô nio da Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá, me di an te
es cri tu ra pú bli ca.

§ 2º Os bens e di re i tos da Uni ver si da de Fe de ral
de Ita ju bá se rão uti li za das ou apli ca dos ex clu si va -
men te para a con se cu ção de seus ob je ti vos, não po-
den do ser ali e na dos a não ser nos ca sos e nas con di -
ções per mi ti dos em lei.
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Art. 9º Os re cur sos fi nan ce i ros da Uni ver si da de
Fe de ral de Ita ju bá se rão pro ve ni en tes da:

I – do ta ção con sig na da no Orça men to da União;
II – do ta ções, au xí li os e sub ven ções que ve-

nham a ser fe i tos ou con ce di dos pela União, pe los
Esta dos e Mu ni cí pi os ou por qua is quer en ti da des pú-
bli cas ou pri va das;

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

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

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

VI – re ce i tas even tu a is;
VII – sal do de exer cí ci os an te ri o res.
Art. 10. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a pra-

ti car os atos e a ado tar as me di das que se fi ze rem ne-
ces sá ri as ao cum pri men to do dis pos to nes ta lei.

Art. 11. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
trans fe rir para a Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá as
do ta ções or ça men tá ri as con sig na das à Esco la Fe de -
ral de Enge nha ria de Ita ju bá.

Art. 12. Enquan to não se efe ti var a im plan ta ção
da es tru tu ra or ga ni za ci o nal da Uni ver si da de Fe de ral
de Ita ju bá, na for ma de seu es ta tu to, os car gos de Re-
i tor e de Vice-Re i tor se rão pro vi dos, pro tem po re,
pelo Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção.

Art. 13. O Mi nis té rio da Edu ca ção, no pra zo de
cen to e oi ten ta dias da pu bli ca ção des ta Lei, to ma rá
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a ela bo ra ção do es-
ta tu to da Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá, a ser apro-
va do pe las ins tân ci as pró pri as, na for ma da le gis la -
ção per ti nen te.

Art. 14. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 123, de 2002)

Discus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 154, de 2001 (nº
5.622/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre 
a trans for ma ção da Fun da ção de Ensi no Su-
pe ri or de São João Del Rei em Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral de São João Del Rei, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 188 e
189, de 2002, das Co mis sões de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor ad hoc:
Se na dor Ro me ro Jucá; e de Edu ca ção, Re-
la tor: Se na dor Arlin do Por 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.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to em tur no úni co.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre-

si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra a V. Exª.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis-

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, na con di ção de Re la tor na Co mis são
de Edu ca ção, eu gos ta ria nes te mo men to de en fa ti zar 
a im por tân cia da nos sa Uni ver si da de de São João
Del Rei.

A ma té ria foi re la ta da na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia pelo Se na dor Fran ce li no Pe-
re i ra. Nós, da Co mis são de Edu ca ção, pro cu ra mos
apro fun dar essa ques tão e co nhe cer de ta lhes e o tra-
ba lho que foi de sem pe nha do pela Fun da ção de São
João Del Rei ao lon go de sua his tó ria. Pu de mos ve ri fi -
car a in fluên cia de ter mi nan te da Fun da ção na for ma -
ção eco nô mi ca, so ci al e cul tu ral de todo o Mu ni cí pio.
Por tan to, é opor tu no, nes te mo men to, que tam bém
seja trans for ma da em Uni ver si da de.

Cum pri men to aque les que por ela tra ba lha ram
ao lon go do tem po, de ma ne i ra es pe ci al, o Pre si den te 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, o De pu ta do Aé cio Ne ves,
o qual, como o seu avô, Tan cre do Ne ves, lu tou para
que essa Uni ver si da de pu des se hoje se con so li dar.

O Mi nis tro Pa u lo Re na to, ao sub me ter a ex po -
si ção de mo ti vos à apre ci a ção do Pre si den te da Re-
pú bli ca, na tu ral men te o fez re co nhe cen do os va lo -
res que são en con tra dos na que la Uni ver si da de, tan to
do pon to de vis ta do cor po do cen te, como dos alu nos
que por lá pas sa ram e os alu nos que hoje a fre qüen -
tam.

Na con di ção de Re la tor, o meu pa re cer é fa vo rá -
vel. Con cla mo o apo io dos Srs. Se na do res, para que
essa Uni ver si da de Fe de ral seja re co nhe ci da e im plan -
ta da, po den do pres tar bons ser vi ços a Mi nas Ge ra is.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té -

ria con ti nua em dis cus são.
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor José

Alen car.
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O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para dis cu -
tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é re al -
men te mu i to gra ti fi can te para nós, que es ta mos vol-
tan do de po is de um pe río do de li cen ça para tra ta men -
to de sa ú de, en con trar dois pro je tos des sa im por tân -
cia para o nos so Esta do, sen do apro va dos pelo Se na -
do Fe de ral.

Um foi aque le que con tem plou a Uni ver si da de
Fe de ral de Ita ju bá e o ou tro é este, que le va rá a Esco-
la de São João del Rei à con di ção de Uni ver si da de
Fe de ral de São João del Rei.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, São João
del Rei é uma ci da de his tó ri ca, de im por tân cia cul tu ral 
mu i to gran de no nos so Esta do. A Esco la de São João
del Rei pos sui em seu qua dro 182 do cen tes, dos qua-
is 52 são dou to res e 101 são mes tres, 10 são es pe ci -
a lis tas e 19 gra du a dos, o que re pre sen ta um ín di ce de
84% en tre mes tres e dou to res. Des tes, 97% tra ba -
lham em tem po in te gral, sa tis fa zen do, por tan to, e de
for ma am pla, as exi gên ci as le ga is.

São João del Rei – nun ca é de ma is re gis trar mos 
– é uma das ci da des que pri mam pela sua res pon sa -
bi li da de his tó ri ca e cul tu ral. Ali nas ceu Tan cre do Ne-
ves, um dos gran des bra si le i ros. São João del Rei
pos sui, tam bém, con di ções ex cep ci o na is do pon to de
vis ta ge o grá fi co, por que está no cen tro de uma re gião 
mu i to po pu lo sa e sem pre ocu pou po si ção de des ta -
que como pólo têx til da ma i or sig ni fi ca ção, pos su in do
in dús tri as tra di ci o na is e que, re mo de la das são al ta -
men te com pe ti ti vas pela qua li da de e pe los cus tos
mu i to eco nô mi cos com que são ope ra das.

Por tan to, Sr. Pre si den te, o nos so voto é fa vo rá -
vel. Levo tam bém o meu abra ço de con gra tu la ções
aos que ti ve ram esta fe liz ini ci a ti va de do tar São João
del Rei e Mi nas Ge ra is de mais uma uni ver si da de fe-
de ral.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao ilus tre Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.

Para dis cu tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 
hoje, te mos uma tar de mi ne i ra, que sen si bi li za duas
re giões no ter ri tó rio do nos so Esta do.

Foi di fí cil che gar a esta Casa esse pro je to, exa-
ta men te pelo ar gu men to de que Mi nas Ge ra is já con-
cen tra um gran de nú me ro de uni ver si da des, en quan -
to ou tras re giões – in clu si ve o Esta do de V. Exª, Sr.
Pre si den te – não dis põem de tan tos es ta be le ci men -
tos de en si no de cur so su pe ri or. Mas a ver da de é que
so mos de zo i to mi lhões de mi ne i ros, qua se no ve cen -

tas ci da des, com qua se cem me tró po les, en tre as
qua is São João del Rei e Ita ju bá..

A de ci são da trans for ma ção da Fun da ção de
Ensi no Su pe ri or de São João del Rei, a Fun rei, em
uni ver si da de de cor reu de um es for ço co le ti vo, não
ape nas das suas li de ran ças ma i o res, mas tam bém do
seu povo e das suas li de ran ças co mu ni tá ri as, que têm
a mes ma di men são que seus re pre sen tan tes no pla-
no na ci o nal.

Fui o re la tor des se pro je to na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e aqui es tou ma ni -
fes tan do nos so re go zi jo pelo fato de es tar mos trans-
for man do mais uma es co la em uni ver si da de, so bre tu -
do na ter ra de São João del Rei, dada a sua di men são 
na vida eco nô mi ca, so ci al e po lí ti ca do Esta do.

Lo ca li za da na re gião cen tral de Mi nas Ge ra is, a
180 qui lô me tros de Belo Ho ri zon te e 330 qui lô me tros
do Rio de Ja ne i ro, São João del Rei é um dos mais
tra di ci o na is mu ni cí pi os mi ne i ros, tes te mu nha dos fa-
tos mais im por tan tes da his tó ria de Mi nas e do Bra sil.

Com uma po pu la ção de qua se 80 mil ha bi tan -
tes, a eco no mia de São João del Rei se de sen vol ve
so bre tu do nos se to res in dus tri al e agro pe cuá rio, onde
se con cen tra a sua po pu la ção eco no mi ca men te ati va.

Ber ço da glo ri o sa e alu ci na da aven tu ra de Ti ra -
den tes e pro cu ra da por tu ris tas do Bra sil e do ex te ri or
in te res sa dos em co nhe cer os sí ti os onde se de sen -
vol ve ram al guns dos fa tos mais im por tan tes de nos sa 
His tó ria, a ci da de de São João del Rei ofe re ce aos vi-
si tan tes uma es tru tu ra de qua se 20 ho téis.

Não é de hoje que os fi lhos ilus tres de São João
del Rei lu tam por uma uni ver si da de em sua ter ra. Ti ra -
den tes de se ja va para São João del Rei uma uni ver si -
da de igual à de Co im bra, em Por tu gal. O ex-Pre si den -
te Tan cre do Ne ves, tam bém fi lho de São João del Rei,
ti nha o mes mo pro pó si to: ver sua ci da de do ta da de
uma uni ver si da de, de se jo que ago ra, e não tar di a -
men te, será sa tis fe i to.

Sr. Pre si den te, a de li be ra ção do Se na do no dia
de hoje en cer ra um ca pí tu lo im por tan te para dar iní-
cio, den tro de uma nova di men são, à Uni ver si da de de
São João del Rei. Na con vic ção do es for ço que de-
sen vol ve mos ten do em vis ta, so bre tu do, o sen ti men to 
do povo po bre de São João del Rei e da re gião, sen ti -
mo-nos fe li zes.

Pa ra béns ao Se na do Fe de ral pela de ci são que
irá to mar.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

em dis cus são. (Pa u sa.)
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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 de Lei da Câ ma ra nº 154,
de 2001. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que 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 154, DE 2001

(Nº 5.622/2001, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a trans for ma ção da
Fun da ção de Ensi no Su pe ri or de São
João del Rei em Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral de São João del Rei, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A par tir da vi gên cia des ta Lei, a Fun da -

ção de Ensi no Su pe ri or de São João del Rei, ins ti tu í -
da nos ter mos da Lei nº 7.555, de 18 de de zem bro de
1986, fica trans for ma da em Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral de São João del Rei – FUNRei.

Art. 2º A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de São
João del Rei – FUNRei, terá por ob je ti vo mi nis trar en-
si no su pe ri or, de sen vol ver a pes qui sa nas di ver sas
áre as do co nhe ci men to e pro mo ver a ex ten são uni-
ver si tá ria.

Art. 3º A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de São
João del Rei – FUNRei, ob ser va do o prin cí pio da in-
dis so ci a bi li da de en tre en si no, pes qui sa e ex ten são,
or ga ni za rá sua es tru tu ra e for ma de fun ci o na men to
nos ter mos des ta Lei, de seu Esta tu to e das nor mas
le ga is per ti nen tes.

Pa rá gra fo úni co. Enquan to não ti ver apro va do
seu Esta tu to, na for ma pre vis ta na le gis la ção, a Fun-
da ção Uni ver si da de Fe de ral de São João del Rei –
FUNRei será re gi da pelo Esta tu to atu al da Fun da ção
de Ensi no Su pe ri or de São João del Rei – FUNRei, no
que cou ber, e pela le gis la ção fe de ral.

Art. 4º Pas sam a in te grar a Fun da ção Uni ver si -
da de Fe de ral de São João del Rei – FUNRei, sem so-
lu ção de con ti nu i da de, in de pen den te de qual quer for-
ma li da de, as uni da des e res pec ti vos cur sos, de to dos
os ní ve is, da Fun da ção de Ensi no Su pe ri or de São
João del Rei.

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

Art. 5º Fi cam re dis tri bu í dos para Fun da ção Uni-
ver si da de Fe de ral de São João del Rei – FUNRei to-
dos os car gos, ocu pa dos e va gos, per ten cen tes ao
qua dro de pes so al da Fun da ção de Ensi no Su pe ri or
de São João del Rei.

Art. 6º Fi cam cri a dos os car gos de Re i tor e
Vice-Re i tor da Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de
São João del Rei – FUNRei e ex tin tos os car gos de
Di re tor Exe cu ti vo e Vice- Di re tor Exe cu ti vo.

Art. 7º A ad mi nis tra ção su pe ri or da Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral de São João del Rei – FUNRei
será exer ci da, no âm bi to das res pec ti vas com pe tên ci -
as, a se rem de fi ni das no Esta tu to e no Re gi men to Ge-
ral, pelo Re i tor e pelo Con se lho Uni ver si tá rio.

§ 1º A pre si dên cia do Con se lho Uni ver si tá rio
será exer ci da pelo Re i tor da Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral de São João del Rei – FUNRei.

§ 2º O Esta tu to da Fun da ção Uni ver si da de Fe-
de ral de São João del Rei – FUNRei dis po rá a res pe i -
to da com po si ção e das com pe tên ci as do Con se lho
Uni ver si tá rio, de acor do com a le gis la ção per ti nen te.

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

Art. 8º O pa tri mô nio da Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral de São João dei Rei – FUNRei será cons ti tu í -
do:

I – pe los bens e di re i tos que atu al men te in te -
gram o pa tri mô nio da Fun da ção de Ensi no Su pe ri or
de São João del Rei, os qua is fi cam au to ma ti ca men te 
trans fe ri dos, sem re ser vas ou con di ções;

II – pe los bens e di re i tos que a Fun da ção Uni-
ver si da de Fe de ral de São João del Rei – FUNRei vier
a ad qui rir ou in cor po rar;

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

re a li za dos pela Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de
São João del Rei – FUNRei.

Pa rá gra fo úni co. Os bens e di re i tos da Fun da -
ção Uni ver si da de Fe de ral de São João del Rei –
FUNRei se rão uti li za dos ou apli ca dos ex clu si va men te 
para con se cu ção de seus ob je ti vos, não po den do ser
ali e na dos, a não ser nos ca sos e con di ções per mi ti -
dos em Lei.
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Art. 9º Os re cur sos fi nan ce i ros da Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral de São João del Rei – FUNRei
se rão pro ve ni en tes de:

I – do ta ções con sig na das no Orça men to Ge ral
da União, cré di tos es pe ci a is, cré di tos adi ci o na is e
trans fe rên ci as e re pas ses, que lhe fo rem con fe ri dos;

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

III – re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os, acor-
dos ou con tra tos ce le bra dos com en ti da des e or ga -
nis mos na ci o na is e in ter na ci o na is;

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

V – re ce i tas even tu a is a tí tu lo de re tri bu i ção por
ser vi ços de qua is quer na tu re za pres ta dos a ter ce i ros; e

VI – sal do de exer cí ci os an te ri o res, ob ser va do o
dis pos to na le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 10. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a pra-
ti car os atos ne ces sá ri as à efe ti va ção do dis pos to
nes ta Lei.

Art. 11. Enquan to não se efe ti var a im plan ta ção
da es tru tu ra or ga ni za ci o nal da Fun da ção Uni ver si da -
de Fe de ral de São João del Rei – FUNRei, na for ma
de seu Esta tu to, os car gos de Re i tor e Vice-Re i tor se-
rão pro vi dos, pro tem po re, pelo Mi nis tro de Esta do
da Edu ca ção.

Art. 12. A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de
São João del Rei – FUNRei en ca mi nha rá ao Mi nis té -
rio da Edu ca ção sua pro pos ta es ta tu tá ria, res pe i ta do
o dis pos to em seu pro je to de uni ver si da de para apro-
va ção pe las ins tân ci as com pe ten tes no pra zo de cen-
to e oi ten ta dias con ta do da data de pro vi men to dos
car gos de Re i tor e Vice-Re i tor pro tem po re.

Art. 13. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

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) – Tem a
pa la vra, pela or dem, o Lí der do PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
ma ni fes ta-se em obs tru ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re-
la ção a esta ma té ria?

Ela já foi apro va da, Exce lên cia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Com re la -

ção às ma té ri as em cur so nes ta ses são.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em cur-

so, des te mo men to em di an te.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sim.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Per fe i ta -
men te.

Encon tram-se pre sen tes no Ple ná rio, por tan to,
para efe i to de vo ta ção, o PMDB, o Blo co PSDB/PPB,
o Blo co da Opo si ção PT/PDT/PPS, o PTB, o PSB e o
PL, que so mam o nú me ro de 57 Srs. Se na do res.

Ha ven do nú me ro su fi ci en te para de li be ra ção,
va mos con ti nu ar com a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 69, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no,
nos ter mos do Re que ri men to nº 128, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 69, de 2001, de au to ria do
Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho, que dis põe
so bre a apli ca ção da Re so lu ção nº 97, de
1998, do Se na do Fe de ral, ao re fi nan ci a -
men to da dí vi da mo bi liá ria do Esta do de
Ala go as, ten do

Pa re cer sob nº 196, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor:
Se na dor Ro me ro Jucá, fa vo rá vel, nos ter-
mos da Emen da nº 1-CAE (Subs ti tu ti vo),
que ofe re ce, com vo tos con trá ri os dos Se-
na do res La u ro Cam pos, José Edu ar do Du-
tra, Ro ber to Re quião e Edu ar do Su plicy, e
da Se na do ra He lo í sa He le na.

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.

So bre a mesa, emen da que será lida pela Srª 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves.

É lida a se guin te:

EMENDA Nº 2 - PLEN

Acres cen te-se o se guin te art. 2º ao Pro je to de
Re so lu ção nº 69, de 2001:

”Art. 2º O ca put do art. 3º da Re so lu ção nº 36,
de 2000, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção, re-
nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co para § 1º e in-
clu in do-se o se guin te § 2º:

“Art. 3º A efi cá cia do Con tra to de Assun ção e
Re fi nan ci a men to de que tra ta esta Re so lu ção fica
con di ci o na da:

I – o pro nun ci a men to fi nal da Jus ti ça
so bre a va li da de dos tí tu los;

§ 1º. ....................................................
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§ 2º Enquan to não en trar em vi gor a
con di ção de efi cá cia de que tra ta o ca put,
não ha ve rá qual quer de sem bol so do Esta do 
com o mes mo.’ (NR)“

Jus ti fi ca ção

O Se na do Fe de ral au to ri zou, por meio da Re so -
lu ção nº 36, de 2000, o Esta do de Ala go as a re ne go ci -
ar, com a União, sua dí vi da mo bi liá ria, no va lor to tal
de R$807,1 mi lhões. O exer cí cio de tal au to ri za ção
ain da não pode ser exer ci da de vi do ao ele va do grau
de com pro me ti men to da Re ce i ta Lí qui da Real do
Esta do, aci ma de 30%, de cor ren te do so ma tó rio das
par ce las de vi das pelo re fi nan ci a men to da dí vi da mo-
bi liá ria, apro va da pela Re so lu ção nº 36, de 2000, e da
dí vi da ban cá ria, au to ri za da pela Re so lu ção nº 97, de
1998. Vale re lem brar que o li mi te má xi mo de com pro -
me ti men to da RLP de ter mi na do pela Re so lu ção nº
78, de 1998, é de ape nas 13% da RLR, ten do tal li mi te 
sido ele va do, pela Re so lu ção nº 97, de 1998, para
15% da RLR, no caso es pe cí fi co do Esta do de Ala go -
as.

A Cláu su la Ter ce i ra do con tra to de re ne go ci a -
ção as si na do en tre o Esta do de Ala go as e a União,
nos ter mos da au to ri za ção aci ma re fe ri da, de ter mi na
ser con di ção de efi cá cia do mes mo o pro nun ci a men to 
fi nal da Jus ti ça so bre a va li da de dos tí tu los. Nes se
pon to, sur ge uma dú vi da en tre o tex to do con tra to e o
dis pos to no § 3º-A da Re so lu ção nº 78, de 1998, que
diz:

§ 3º-A. Até que haja pro nun ci a men to fi nal da
Jus ti ça so bre a va li da de dos tí tu los a que se re fe re o §
3º, a União de ve rá de po si tar os va lo res cor res pon -
den tes aos seus re fi nan ci a men tos em de pó si to ju di ci -
al vin cu la do, a par tir da data do res pec ti vo ven ci men -
to, em nome do Esta do ou do Mu ni cí pio emis sor.

Tal con di ção é ina pli cá vel ao caso de Ala go as,
pois os tí tu los já es tão de há mu i to ven ci dos e tra mi ta
na Jus ti ça de Ala go as, foro com pe ten te para de ci dir
so bre a ques tão, ação po pu lar que ple i te ia a to tal nu li -
da de dos tí tu los em tela.

Assim, como for ma de de i xar cla ro que o con tra -
to de re fi nan ci a men to da dí vi da mo bi liá ria de Ala go as 
com a União, e qual quer pa ga men to dele de cor ren te,
so men te tem efi cá cia após a ma ni fes ta ção fi nal da
Jus ti ça so bre a va li da de dos tí tu los, de ci di emen dar a
pro po si ção na for ma aci ma apre sen ta da.

Pelo ex pos to, es pe ro con tar com o apo io dos
no bres pa res pra a apro va ção da pre sen te pro po si -
ção.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2002. – Se na do -
ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Re la tor, Se na dor Ro me ro Jucá,
para emi tir pa re cer so bre a emen da.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, es ta mos tra tan do de emen da de au to -
ria da Se na do ra He lo í sa He le na, que diz res pe i to à al-
te ra ção ao Pro je to de Re so lu ção nº 69, in clu in do dois
ar ti gos? Exis te ape nas uma emen da ao pro je to?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, há uma emen da que é o Subs ti tu ti vo da
Co mis são e esta emen da de Ple ná rio.

V. Exª quer que a leia ou a tem em mãos?

PARECER Nº 228, DE 2002-PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Não é
ne ces sá rio, Sr. Pre si den te. Ape nas pre ten dia con fir -
mar.

Sr. Pre si den te, o pa re cer é con trá rio à emen da,
pois en ten de mos que, ape sar de bem in ten ci o na da,
ela in ter fe re no pro ces so de ne go ci a ção, que já dura
dez me ses. Por tan to, na ver da de, não es ta mos ra ti fi -
can do ou fa zen do ju í zo so bre os pre ca tó ri os de Ala-
go as, mas, sim ples men te, fi xan do o li mi te de 15% de
com pro me ti men to para o pa ga men to da re ce i ta lí qui -
da des se Esta do. O Se na do não en tra no mé ri to da
ne go ci a ção e das ga ran ti as que se rão re a li za das en-
tre o Esta do de Ala go as e o Te sou ro Na ci o nal. Pos te -
ri or men te, se for sus ci ta do al gum caso, de ba te re mos
a ma té ria.

O pa re cer é con trá rio à emen da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, o pa re cer é con trá rio à emen da de
Ple ná rio.

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
dis cus são, em con jun to, do pro je to e das emen das,
em tur no úni co.(Pa u sa.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.) –
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 à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, sem dú vi da, tra ta-se de
uma ma té ria ex tre ma men te in te res san te para ser dis-
cu ti da na Casa. Além dis so, tem ge ra do mu i tas po lê -
mi cas no Esta do de Ala go as.

Como sou apa i xo na da pelo Esta do de Ala go as
– não pre ten do sa ber quem é mais apa i xo na do do
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que eu –, evi den te men te não pos so ace i tar que al-
guém te nha a ou sa dia ou a vi ga ri ce po lí ti ca de di zer
que es tou cons pi ran do con tra os in te res ses de Ala go -
as ao apre sen tar uma emen da que res ga ta a le ga li -
da de, a mo ra li da de de um de ter mi na do pro ces so.

Peço a aten ção das Srªs e dos Srs. Se na do res,
es pe ci al men te dos que não par ti ci pa ram do de ba te
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, por ser um
tema po lê mi co que já foi bas tan te dis cu ti do na que la
opor tu ni da de.

Voto fa vo ra vel men te a esse pro je to de re so lu -
ção. Há, igual men te, um pro je to de au to ria do Se na -
dor José Alen car e ou tro cujo au tor é o Se na dor Ro-
ber to Sa tur ni no que tra tam do en di vi da men to dos
Esta dos, ou seja, do per cen tu al de com pro me ti men to
da re ce i ta lí qüi da real em to dos os Esta dos.

Não é esse as sun to que es ta mos dis cu tin do
aqui, por que con cor do em ab so lu to que a dí vi da mo-
bi liá ria do Esta do de Ala go as fi que no li mi te de 15%
da re ce i ta lí qüi da real até por que a Re so lu ção nº 36
do Se na do Fe de ral apro vou essa ma té ria. Para ga-
ran tir o que foi apro va do na re fe ri da Re so lu ção, re a li -
zou-se um con tra to en tre o Go ver no de Ala go as e a
União que per mi tia a re ne go ci a ção da dí vi da mo bi liá -
ria des de que hou ves se o pro nun ci a men to fi nal da
Jus ti ça – fato que ocor reu di fe ren te men te do es pe ra -
do.

Sr. Pre si den te, esse tema é mu i to po lê mi co, ra-
zão pela qual es tou na tri bu na. Vol to a re pe tir que
pode ha ver al guém que ame e res pe i te Ala go as tan to
quan to eu. Entre tan to, quem dis ser que tem tal sen ti -
men to ma i or do que o meu, está co me ten do vi ga ri ce
po lí ti ca, pois es ta rá fa zen do dis pu ta em meu Esta do
de for ma des qua li fi ca da e ir res pon sá vel.

Estou fa lan do aqui não de qual quer dí vi da mo bi -
liá ria, mas de um pro ces so fra u du len to que cul mi nou
com a CPI dos Pre ca tó ri os no Esta do de Ala go as e no
Se na do Fe de ral. 

Estou fa lan do, Sr. Pre si den te, de pa gar a pes so -
as que pra ti ca ram ban di da gem pú bli ca, e por tan to
vou co me çar a des mon tar cada um dos ar gu men tos
com mi nha mo dés tia, uma vez que, tal vez, os ar gu -
men tos téc ni cos a se rem apre sen ta dos der ru bem os
meus ar gu men tos. 

Pri me i ro ar gu men to: dis se ram que Ala go as, se
esse pro je to não for apro va do, vai com pro me ter mais
de 30% da re ce i ta lí qui da real – men ti ra; ou é men ti ro -
so ou des qua li fi ca do tec ni ca men te ou não en ten deu
di re i to. Não vai com pro me ter, iria se a Jus ti ça ti ves se
man da do o Esta do de Ala go as pa gar, mas não man-
dou. Pelo con trá rio, a Jus ti ça de Ala go as – que cri ti co

tan to e ago ra te nho que fa zer mea cul pa – teve a co ra -
gem de anu lar os tí tu los. Ora, se o de sem pre ga do ou
o em pre sá rio de bem pas sa quin ze, vin te anos na
Jus ti ça, re cor ren do, re cor ren do, re cor ren do, por que
é que os vi ga ris tas que pa tro ci na ram a ma i or fra u de
do Esta do de Ala go as vão re ce ber ago ra? Por tan to, é
men ti ra: Ala go as não vai com pro me ter mais de 15%,
não vai. E com a mi nha emen da, do mes mo je i to, fica
nos 15%. Só que, Se na dor Ra mez Te bet, da qui a 15
ou 20 anos, quan do a Jus ti ça dis ser: ”Estão vá li das as
le tras“, não há pro ble ma, apro va mos a re so lu ção aqui
di zen do que vai es tar nos 15%. Por tan to, é men ti ra
essa his tó ria dos 30%. Va mos apro var que está nos
15%; ago ra, da qui a 15, 20 anos, se ela der va li da de e
se ela não der a va li da de, se ela pa tro ci nar a nu li da de, 
vai para pre ca tó rio. Por tan to, vai para a fila, ou seja,
os ban di dos que co me ram o di nhe i ro pú bli co em Ala-
go as vão ter que ir para a fila, vai de pen der de pre vi -
são or ça men tá ria e de par ce la men to como man da a
Cons ti tu i ção. 

Uma ou tra co i sa que se fa lou – ten do em vis ta
que o pra zo do con tra to da re ne go ci a ção da dí vi da,
fe i to com base na Re so lu ção nº 36 do Se na do, aca ba
dia 30 de abril – é ter que fa zer qual quer co i sa ago ra.
Isto é men ti ra e de sa fio qual quer um do Go ver no a li-
gar ago ra para o Mi nis tro Pe dro Ma lan, para o Pro cu -
ra dor-Ge ral da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci -
o nal e para o Se cre tá rio do Te sou ro Na ci o nal por que
nos dis se ram que se pode pror ro gar o con tra to, como
eu já sa bia, mas eu não te ria a ou sa dia de in ter pre tar
a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Está er ra do, Sr. Pre si den te, pode-se fa zer a am-
pli a ção do pra zo, a pror ro ga ção do pra zo. Por tan to,
não tem mais o 30 de abril. De sa fio que al guém diga o
con trá rio.

Um ou tro pon to mu i to co men ta do. Há um do cu -
men to da Pro cu ra do ria-Ge ral do Esta do – que pas sa -
rei a ler – no qual o Pro cu ra dor-Ge ral do Esta do, à
épo ca, Dr. Pa u lo Lobo, em uma re u nião que foi fe i ta
para se ten tar fa zer um acor do de ne go ci a ção des sas
le tras, dis se que en tre ga va os car gos se fos se ne go -
ci a do o tí tu lo. Infe liz men te, o Pro cu ra dor não mais
ocu pa o car go e es pe ro que não o te nha en tre gue
por que se ia fa zer uma vi ga ri ce des sas. 

O Pro cu ra dor-Ge ral do Esta do de Ala go as, no
atu al Go ver no, em ju lho de 2001, di zia: ”im pos si bi li da -
de de re ne go ci a ção, re nún cia de di re i tos, aten ta do
con tra a le ga li da de e a mo ra li da de pú bli ca, pos si bi li -
da de de li qui da ção por re gi me de pre ca tó rio.“ E aí vai,
Sr. Pre si den te, di zen do que é inad mis sí vel, por que a
obri ga ção dele é a de de fen der o pa tri mô nio pú bli co e
que é de ver in dis po ní vel da ad vo ca cia pú bli ca, quan-
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do se tra ta de ope ra ção fi nan ce i ra com pro va da men te
le si va que as cons ciên ci as ju rí di ca e po pu lar re pu di -
am.

Se o in te res se pú bli co for ven ce dor na Jus ti ça,
como se es pe ra, pode os ad qui ren tes das le tras com-
pro va rem, em ação or di ná ria de co bran ça, o va lor efe-
ti vo que des pen de ram aos co fres pú bli cos sem os
abu si vos acrés ci mos e en car gos fi nan ce i ros que mul-
ti pli ca ram o pre ten so va lor da dí vi da, para que, após o
trân si to em jul ga do, seja pago me di an te o sis te ma de
pre ca tó rio, como dis se an te ri or men te.

Sr. Pre si den te, é tan ta a nu li da de dis so que o
pró prio Ban co Cen tral, ante à in cer te za da dú vi da, de-
ter mi nou aos ban cos ad qui ren tes das le tras que o va-
lor de las ti ves se con ta bi li za ção equi va len te a zero.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
a Jus ti ça de Ala go as de fi niu pela nu li da de. Aí, al guém 
veio com ou tra men ti ra: ”Não, mas tem que ser ago ra,
por que a Jus ti ça do Rio de Ja ne i ro vai obri gar o Esta-
do a pa gar.“ Sr. Pre si den te, ain da bem que o Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça já ti nha agi do so bre o caso e ti nha
dito que a com pe tên cia para de ci dir essa ma té ria não
é da Jus ti ça do Rio de Ja ne i ro e sim da Jus ti ça ala go -
a na, que já de ci diu pela nu li da de do pro ces so no mé-
ri to  que é o que vale efe ti va men te.

Sou fa vo rá vel a que o Esta do de Ala go as, em re-
la ção à sua dí vi da mo bi liá ria, quan do ga ran ti da a va li -
da de pela Jus ti ça, es te ja no li mi te de 15%. Mi nha
emen da, que re pe te a Cláu su la 3ª do con tra to as si na -
do pela União e pelo Go ver no de meu Esta do, diz que
”cons ti tui con di ção de efi cá cia pro nun ci a men to fi nal
da Jus ti ça so bre a va li da de dos tí tu los“. Ape nas peço,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que a emen da
seja aca ta da.

Sou fa vo rá vel à Re so lu ção. Espe ro que Ala go as 
com pro me ta ape nas 15% de sua re ce i ta lí qui da real.
Se al guém dis ser que é o con trá rio, é men ti ra! De fen -
do esse pon to. Não há pro ble ma. Mas co me çar a pa-
gar os sa que a do res dos co fres pú bli cos, que pro mo -
ve ram dor, fome e mi sé ria aos ser vi do res pú bli cos de
Ala go as?!... Ou tra co i sa: men tem ago ra, di zen do que
os re cur sos se rão uti li za dos para pa gar os 16% atra-
sa dos dos ser vi do res. É en gra ça do: o Esta do vai con-
tra ir uma dí vi da de um bi lhão e du zen tos mi lhões para
pa gar pes so as que fra u da ram os co fres pú bli cos e diz
que trin ta e cin co mi lhões sig ni fi cam os 16% dos atra-
sa dos! De acor do com o que foi dis cu ti do na Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral, há
dois me ses fi ze mos uma eco no mia para o Esta do de
Ala go as de vin te mi lhões to dos os anos, in clu in do a
dí vi da do Insti tu to da Pre vi dên cia e a da Com pa nhia
de Abas te ci men to.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Só para con clu ir, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, pode ser que al guém de boa-fé te nha ad qui ri do
es ses tí tu los. Se essa pes soa de boa-fé ad qui riu os tí-
tu los, não há pro ble ma: mais cedo ou mais tar de, ela
re ce be rá o va lor de vi do, mas não ago ra. É men ti ra de
quem está di zen do que vai re ce ber ago ra. Ele re ce be
mais adi an te.

Qu an do al guns se de cla ram ino cen tes nes sa
his tó ria, sem pre me lem bro de uma his to ri a zi nha con-
ta da num an ti go li vro ja po nês so bre es tra ta ge mas.
De ter mi na do la drão de gado foi a um juiz para se de-
cla rar ino cen te. Qu an do che gou pe ran te o juiz, dis se:
”Não, Sr. Juiz, eu não sou la drão de gado. Ora, eu vi-
nha pas san do e vi uma cor da no meio da es tra da. Pe-
guei a cor da e le vei-a para casa. O boi veio jun to,
amar ra do na cor da. Veio por li vre e es pon tâ nea von ta -
de. Não fui eu que rou bei o gado“.

Sr. Pre si den te, como sei que a ma i o ria sa que ou
os co fres pú bli cos, como te nho a obri ga ção de sa ber 
por que acom pa nhei, como mu i tos ou tros Se na do res,
a CPI dos Pre ca tó ri os , se não trou xer mos a emen da
que es ta mos apre sen tan do, va li da re mos es ses atos,
sim. Por tan to, é fun da men tal tra zer a emen da. Com-
pro me te só 15% da re ce i ta lí qui da real!

Mi nha emen da não traz nada de novo. Só faz
com que se es pe re o pro nun ci a men to fi nal da Jus ti ça
para que es sas pes so as pos sam re ce ber tais va lo res, 
por que, de al gu ma for ma, par ti ci pa ram de um rom bo
aos co fres pú bli cos no Esta do de Ala go as!

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar
Dias, para dis cu tir.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra por que o as sun to em
de ba te en vol ve ou tros Esta dos, em es pe ci al o Esta do
do Pa ra ná.

To dos se lem bram da CPI dos Pre ca tó ri os. Pois
bem, em ple na vi gên cia da que la CPI, quan do se con-
clu iu, num re la tó rio par ci al, que os tí tu los emi ti dos por
Per nam bu co, San ta Ca ta ri na, Ala go as, Osas co e Gu-
a ru lhos eram ile gí ti mos e, por tan to, não ti nham como
ser res ga ta dos, o Go ver no do Esta do do Pa ra ná com-
prou tí tu los des ses Esta dos e des ses mu ni cí pi os. O
úni co Esta do que hon rou os tí tu los foi o de Per nam bu -
co – nem Ala go as, nem Osas co, nem Gu a ru lhos.

O Pa ra ná, que com prou na épo ca o equi va len te
a R$415 mi lhões em tí tu los con si de ra dos po dres, por-
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que eram tí tu los ile gí ti mos, re ce beu ape nas do Esta-
do de Per nam bu co. E o mais gra ve, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, é que, quan do o Pa ra ná os
com prou, de po si tou-os no Ban co do Esta do, que de-
po is foi pri va ti za do com au to ri za ção do Se na do Fe de -
ral. O Go ver no do Pa ra ná ofe re ceu ações da Co pel,
que é a em pre sa de ele tri fi ca ção ru ral, em ga ran tia
aos tí tu los que es ta vam sen do ad qui ri dos e que o Go-
ver no do Esta do do Pa ra ná sa bia que eram ile gí ti mos. 
Não há quem me con ven ça de que foi um ne gó cio lí ci -
to! Não há o que pos sa me con ven cer de que foi um
ne gó cio fe i to para o bem do Esta do do Pa ra ná ou do
País. Foi um ne gó cio para o bem de al guém, me nos
para os Esta dos en vol vi dos.

No mo men to em que se pro põe a ro la gem da dí-
vi da de Ala go as, te nho que con si de rar que, com a au-
to ri za ção do Se na do, o Ban co do Esta do foi pri va ti za -
do e com pra do pelo Ban co Itaú. Este fi cou, em sua
car te i ra, com os tí tu los com pra dos pelo Esta do do Pa-
ra ná. Só que o Itaú não vai per der. Quem per de rá,
mais uma vez, será o Esta do do Pa ra ná, por que os tí-
tu los fo ram ga ran ti dos por ações da Co pel. E não es-
tou fa lan do de meia dú zia de ações; es tou fa lan do de
48% do ca pi tal vo tan te de uma em pre sa! E o ba lan ço
des sa em pre sa foi pu bli ca do ago ra em to dos os jor-
na is de cir cu la ção na ci o nal, com pro pa gan da de uma
pá gi na em to das as re vis tas na ci o na is; se gun do
aque les da dos, o lu cro da em pre sa foi de R$475 mi-
lhões, a me lhor em pre sa de ele tri fi ca ção do País, com
pa tri mô nio cal cu la do em R$8 bi lhões!

Estou fa lan do de uma ga ran tia que le va rá, caso
não seja en con tra da ou tra so lu ção, 48% do ca pi tal vo-
tan te da Co pel ou, como que i ram, 28% das ações or-
di ná ri as da Co pel. Por tan to, será uma pri va ti za ção
da que la em pre sa sem que o Esta do re ce ba um cen-
ta vo se quer em tro ca por que fi ca rá com o ”mico“ dos
tí tu los que não se rão hon ra dos.

Qu an do as su miu o Go ver no de San ta Ca ta ri na,
o Go ver na dor da que le Esta do dis se: ”Pre fi ro que i mar
os pre ca tó ri os em fren te à ca te dral de Flo ri a nó po lis a
hon rar es ses tí tu los, que ti ve ram emis são ir re gu lar e,
por tan to, não po dem ser re co nhe ci dos pela Jus ti ça!“

O caso do Pa ra ná é gra ve. Na se ma na pas sa da, 
os jor na is pu bli ca ram – lá fi ca mos sa ben do mes mo
das no tí ci as é pe los jor na is – que o Go ver no do Pa ra -
ná aca ba va de ne go ci ar com o Itaú um par ce la men to
da dí vi da de R$600 mi lhões, cuja ori gem foi a com pra
dos tí tu los po dres, en tre os qua is os tí tu los de Ala go -
as. Só para se men su rar, des ses R$600 mi lhões,
apro xi ma da men te R$300 mi lhões são tí tu los de Ala-
go as.

Não fi ca rei aqui fa zen do o dis cur so do que da ria
para re a li zar no meu Esta do com R$300 mi lhões, por-
que qual quer um sabe fa zer as con tas. Entre tan to,
que ro di zer da ili ci tu de do ne gó cio da com pra dos tí tu -
los e da ili ci tu de que é apro var a ro la gem da dí vi da!
Per doe-me o Se na dor Ro me ro Jucá, que me dis se
que o Pa ra ná ga nha ria, vis to que a dí vi da pas sa rá
para a União. No en tan to, te re mos de pa gar nos pró xi -
mos dez anos, ape sar de a dí vi da pas sar a ser as su -
mi da pela União, pois a ro la gem dos tí tu los tem esse
pra zo. Nos pró xi mos dez anos, o Pa ra ná terá de pa gar 
cada um dos tí tu los. Não acre di to que os tí tu los se rão
hon ra dos pe los seus emis so res. Quem emi tiu os tí tu -
los já sabe que, se a Jus ti ça não os con si de rar le gí ti -
mos, ne nhu ma obri ga ção pe sa rá so bre os Esta dos
emis so res. Des sa for ma, o Esta do do Pa ra ná com-
prou quan do não de ve ria com prar, o que con si de ro
um ne gó cio mais que equi vo ca do. Algo está por trás
da com pra da que les tí tu los, pois nin guém, em sã
cons ciên cia, nor te a do pela éti ca e pela ho nes ti da de,
na Admi nis tra ção Pú bli ca, te ria re a li za do ne gó cio tão
obs cu ro, tão es qui si to, que co lo cou o Pa ra ná na se-
guin te si tu a ção: ou paga a dí vi da no Itaú ou per de
28% das ações or di ná ri as da Co pel.

Fico com a emen da da Se na do ra He lo í sa He le -
na, que re pre sen ta o que o Se na do de ve ria ter fe i to
des de o iní cio. Aliás, o Se na do o fez, numa de ci são
to ma da pela CPI dos Pre ca tó ri os. Os tí tu los só po de -
ri am ser ne go ci a dos com o pro nun ci a men to fi nal da
Jus ti ça so bre a sua va li da de. Pro põe a Se na do ra He-
lo í sa He le na que ”en quan to não en trar em vi gor a
con di ção de efi cá cia de que tra ta o ca put, não ha ve rá
qual quer de sem bol so do Esta do com o mes mo“.

Ou seja, a Se na do ra He lo í sa He le na pro te ge o
Esta do de Ala go as, e que ro fazê-lo com re la ção ao
Esta do do Pa ra ná. Não é jus to que o meu Esta do seja
con de na do a pa gar pela ir res pon sa bi li da de da que les
que com pram tí tu los po dres, ten do co nhe ci men to da
sua ile gi ti mi da de e ir res ga ta bi li da de. Não é jus to que
o Esta do do Pa ra ná seja con de na do a pa gar, nos pró-
xi mos dez anos, mais essa dí vi da, por que já paga
hoje a dí vi da do ban co do Esta do, que que brou, e que
leva to dos os me ses, da re ce i ta do Esta do, R$32 mi-
lhões, du ran te os pró xi mos 28 anos, por que a dí vi da
foi cons tru í da com base nos pró xi mos 30 anos. Não é
jus to que o Esta do do Pa ra ná, que já an te ci pou os ro-
yal ti es por 23 anos – uma con ta que soma R$12 mi-
lhões por mês –, seja obri ga do a pa gar, nos dez anos
se guin tes, mais es ses R$600 mi lhões de tí tu los ile gí -
ti mos, que, no meu en ten di men to, de ve rão ser anu la -
dos pelo pró xi mo Go ver na dor do Esta do, na Jus ti ça,
por que a ir re gu la ri da de, se hou ve, foi na emis são e na
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com pra por um go ver no que não pe sou as con se -
qüên ci as de com prar tí tu los po dres.

Por isso, não pos so con cor dar que seja co lo ca -
da, nes se pa co te que Ala go as está ne go ci an do, a dí-
vi da que o Pa ra ná será con de na do a pa gar pe los pró-
xi mos dez anos. A Jus ti ça tem de se ma ni fes tar; se os
tí tu los fo rem le gi ti ma dos, o Pa ra ná po de rá re cu pe rar
o di nhe i ro que in ves tiu; se não o Pa ra ná não tem de
hon rar co i sa al gu ma, e o Itaú que seja aci o na do na
Jus ti ça para anu lar tam bém a ga ran tia dada às ações
da Co pel, por que o povo do Pa ra ná não é obri ga do,
de je i to ne nhum, a ar car com mais essa ir res pon sa bi -
li da de.

Sr. Pre si den te, não es ta mos vo tan do pura e sim-
ples men te a ro la gem de dí vi da de um Esta do, e, sim,
uma ro la gem de dí vi da que com pro me te ou tros Esta-
dos e que so bre tu do le gi ti ma rá ações ir res pon sá ve is
e ilí ci tas ado ta das por al guns go ver na do res que com-
pra ram tí tu los sa ben do que eles não va li am nada.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião.

Se na dor Ro ber to Re quião, em bo ra fora de hora,
in for mo a V. Exª que o seu re que ri men to, da ta do de 04
de ou tu bro, pe din do per mis são para que uma co mis -
são do País aten da con vi te de con vo ca ção do Mer co -
sul, na Argen ti na, foi des pa cha do em par te pela Pre-
si dên cia. Não foi pos sí vel aten der a to dos os Se na do -
res que com põem a Co mis são, mas fi cou a car go de
V. Exª in di car mais dois Se na do res e um fun ci o ná rio
da Casa para o de vi do acom pa nha men to.

Assim, te nho como res pon di da, oral men te, a so-
li ci ta ção oral de V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Oral men te, e já re ce bi a res pos ta de V. Exª, Sr. Pre si -
den te, por es cri to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tan to
me lhor, mas como V. Exª fez a so li ci ta ção oral men te,
sen ti-me na obri ga ção de co mu ni car tam bém oral-
men te a de ci são da Mesa. Aliás, eu já ha via pe di do à
Se cre ta ria que tam bém o fi zes se.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Os Se na do res que
com po rão a re pre sen ta ção bra si le i ra são os Se na do -
res Ro ber to Sa tur ni no, do Rio de Ja ne i ro, e José Fo-
ga ça, do Rio Gran de do Sul.

Sr. Pre si den te, vi, na tri bu na em fren te à que
ocu po, a Se na do ra He lo í sa He le na, com to das as for-
ças e com a sua pe cu li ar ve e mên cia, de fen der os in-
te res ses de Ala go as.

Pa re ce in crí vel que este Se na do da Re pú bli ca
es te ja a pon to de dar, Se na dor Ber nar do Ca bral, li qui -

dez àque les tí tu los, àque las le tras que fo ram des mo -
ra li za das, ”des va lo ra das“ pela CPI dos Pre ca tó ri os,
pre si di da por V. Exª e que teve a mim como Re la tor.

A Jus ti ça de Ala go as já con si de rou nu los es ses
tí tu los, que hoje es tão de pos se do Ban co Itaú, que
com prou o Ban co do Esta do do Pa ra ná. Mas nem o
Esta do do Pa ra ná tem res pon sa bi li da de so bre eles,
por que o Go ver no do Pa ra ná os ti nha ca u ci o na do
com ações da Com pa nhia Pa ra na en se de Ener gia
Elé tri ca. No en tan to, ações de uma em pre sa pú bli ca
não po dem ser ne go ci a das sem li ci ta ção, e a Jus ti ça
Fe de ral já se pro nun ci ou, de so ne ran do a ca u ção e
de ter mi nan do a sus pen são da ga ran tia. Por tan to, o
Esta do do Pa ra ná não tem mais esse com pro mis so
que foi in de vi da men te to ma do por um Go ver no e um
Go ver na dor ir res pon sá ve is.

Mas o in crí vel, Se na do ra He lo í sa He le na, é que
es sas ações de Ala go as fo ram com pra das pelo Go-
ver no do Pa ra ná me ses de po is de a CPI dos Pre ca tó -
ri os, a CPI das Le tras ter sido en cer ra da. No vo ca bu -
lá rio do Pre si den te do PT, do meu ami go Luiz Iná cio
da Sil va, essa ne go ci a ção cha ma-se ”ma ra cu táia“,
uma ope ra ção ri go ro sa men te ab sur da e ile gal.

E o que a Se na do ra He lo í sa He le na faz ago ra,
na de fe sa dos in te res ses de Ala go as, é trans por tar
para o pro je to de re so lu ção que se vota hoje a cláu su -
la ter ce i ra do con tra to de con so li da ção das dí vi das de
Ala go as, que in cor po rou es sas le tras com uma res-
sal va já es ta be le ci da em re so lu ções an te ri o res do
Se na do da Re pú bli ca, uma cláu su la que de ter mi na va
que es sas le tras só po de ri am ser pa gas de po is de
uma so lu ção da Jus ti ça tran si ta da em jul ga do.

No en tan to, o que pre ten de a re so lu ção que va-
mos ava li ar, cuja es sên cia foi de fen di da com tan ta ve-
e mên cia e al gu ma omis são so bre a sua es sên cia pelo
Lí der do Go ver no? Pre ten de dar li qui dez ao que não
tem li qui dez al gu ma, e al gu ma omis são so bre a sua
es sên cia pelo Lí der do Go ver no? Pre ten de dar li qui -
dez ao que não tem li qui dez al gu ma. De se ja trans for -
mar em tí tu los com va lor cor ren te os tí tu los nu los da
fal ca trua dos pre ca tó ri os, da cor ren te da fe li ci da de.

E o que quer a Se na do ra He lo í sa He le na com a
sua emen da? Fa zer o que com sim pli ci da de já fez o
Se na dor Espi ri dião Amin: não atri bu ir ao Esta do de
Ala go as uma dí vi da que ele não tem.

San ta Ca ta ri na não paga os pre ca tó ri os emi ti -
dos pelo Go ver no an te ri or por que eram fri os, não ver-
da de i ros. Ao fim de um pro ces so ju di ci al, Se na dor
Ber nar do Ca bral, tal vez – e falo aqui ago ra como ad-
vo ga do – os Esta dos te nham que pa gar o que re al -
men te re ce be ram: exa ta men te os tí tu los me nos o de-
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sá gio. Mas essa é uma de ci são a ser to ma da pela
Jus ti ça.

No en tan to, a re so lu ção que vem a ple ná rio pre-
ten de dar li qui dez aos ban que i ros pe los tí tu los mal
ha vi dos e sem va lor al gum e tro cá-los por tí tu los fe de -
ra is, na ro la gem da dí vi da.

O Go ver no Fe de ral se en car re ga de pa gar o que
o Esta do não deve. Dará co ber tu ra para tí tu los que
com pra ram apar ta men tos na pra ia e vi a bi li za ram a lo-
cu ple ta ção de usi ne i ros, em um pro ces so ex tre ma -
men te cor rom pi do do Go ver no de Ala go as, de nun ci a -
do à exa us tão na CPI dos Pre ca tó ri os e no re la tó rio
apro va do por una ni mi da de por este Ple ná rio.

Pa re ce que as co i sas mu dam. As una ni mi da des
de on tem não são as de hoje. O que era nulo para o
Se na do da Re pú bli ca, por que de so nes to, ile gal e le si -
vo ao pa tri mô nio de Ala go as, ago ra é ver da de i ro. Em
uma me di da sim ples, em uma re so lu ção do Se na do,
o que se quer é de sa u to ri zar a CPI do Pre ca tó rio e
trans for mar em tí tu lo lí qui do o tí tu lo que não tem li qui -
dez al gu ma.

Estou can sa do de ser der ro ta do na de fe sa des-
sas te ses do Se na do, mas que ro di zer aos meus com-
pa nhe i ros Se na do res da Re pú bli ca que sou obri ga do
a re pe tir o que já dis se Darcy Ri be i ro em de ter mi na da 
oca sião. Te nho sido der ro ta do na de fe sa das con clu -
sões da CPI dos Pre ca tó ri os inú me ras ve zes, mas eu
não que ria, de for ma al gu ma, es tar na pele, es tar no
lu gar da que les que, com o seu voto, nos têm der ro ta -
do.

Gra ças à TV Se na do, à pu bli ci da de que se dá a
es sas ques tões, que de ci da o Se na do da Re pú bli ca o
que vai fa zer com os tí tu los fri os de Ala go as: se vai
dar li qui dez a uma fal ca trua e one rar um dos Esta dos
mais po bres do Bra sil ou se vai dar con se qüên cia ao
tra ba lho duro da CPI dos Pre ca tó ri os e à po si ção fir-
me e cor re ta da Se na do ra He lo í sa He le na e di zer
”não“. Mas que de ci da o Se na do da Re pú bli ca por vo-
ta ção no mi nal, para que se re gis tre de fi ni ti va men te
quem bri ga pela lim pe za e pela va lo ri za ção do Erá rio
e quem, pres si o nan do por ban cos ou por con ve niên -
cia po lí ti cas e ele i to ra is de mo men to, quer fa zer com
que o mi se rá vel Esta do de Ala go as, com que o po bre
e dis cri mi na do Esta do de Ala go as as su ma o ônus de
uma fal ca trua que, ri go ro sa men te, não deve pe sar so-
bre os om bros de sua po pu la ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re gis tro,

com sa tis fa ção, a pre sen ça do ilus tre Go ver na dor de
Ala go as, Ro nal do Les sa.

Con ti nua em dis cus são a ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Edu ar -
do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Se na dor Ra mez Te bet, Srªs e Srs. Se na do res, Sr.
Go ver na dor, lou vo a ini ci a ti va da Se na do ra He lo í sa
He le na, que, como pou cos, es tu dou esse as sun to
com mu i ta pro fun di da de. Nes ses úl ti mos dias, de di -
cou-se ao exa me da ma té ria e con ver sou com o Se-
cre tá rio do Te sou ro Na ci o nal, com o Pro cu ra dor-Ge -
ral Adjun to da Fa zen da Na ci o nal e, in clu si ve, com o
Mi nis tro Pe dro Ma lan, vi san do bus car ra zões e fun da -
men ta ção para aqui lo que S. Exª nos apre sen ta.

S. Exª está a fa vor da pro po si ção, no sen ti do de
que au to ri ze mos a ope ra ção de cré di to para o Go ver -
no do Esta do de Ala go as. Entre tan to, le van do em
con si de ra ção aqui lo que, con for me o Se na dor Ro ber -
to Re quião as si na lou, foi ob je to de apu ra ção da CPI
dos Pre ca tó ri os ju di ci a is  ten do eu sido tam bém
mem bro des sa CPI , ava lio que a pro po si ção da Se-
na do ra He lo í sa He le na de ter mi na que es te ja va len do
para esse acor do o § 3º-A da Re so lu ção nº 78, que
diz:

§ 3º-A. Até que haja pro nun ci a men to
fi nal da Jus ti ça so bre a va li da de dos tí tu los
a que se re fe re o §3º, a União de ve rá de po -
si tar os va lo res cor res pon den tes aos seus
re fi nan ci a men tos em de pó si to ju di ci al vin cu -
la do, a par tir da data do res pec ti vo ven ci -
men to, em nome do Esta do ou do Mu ni cí pio 
emis sor.

Pa re ce-me que a pro po si ção da Se na do ra He lo -
í sa He le na as se ve ra aqui lo que é o pró prio en ten di -
men to da Au to ri da de Fa zen dá ria, do Mi nis tro Pe dro
Ma lan, e do Se cre tá rio do Te sou ro. Mas, mais do que
isso, S. Exª de fen de o povo do Esta do de Ala go as,
por que ha ve rá va li da de com ple ta para o que se está
que ren do de fi nir nes sa au to ri za ção re la ti va à dí vi da
mo bi liá ria do Esta do de Ala go as, des de que a Jus ti ça
ve nha a se pro nun ci ar a res pe i to da va li da de dos tí tu -
los.

Assim, Sr. Pre si den te, res pal do a ini ci a ti va da
Se na do ra He lo í sa He le na, pois ava lio ser a mais con-
di zen te com o tra ba lho re a li za do pela CPI que exa mi -
nou em pro fun di da de esse as sun to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são o pro je to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, sou o Re la tor da ma té ria
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que es ta mos dis cu tin do e não en tra rei na dis pu ta de
quem gos ta mais de Ala go as nem na dis pu ta po lí ti ca
de Ala go as ou do Pa ra ná. Não dis cu ti rei ques tões que
di zem res pe i to, prin ci pal men te, ao pro ces so ele i to ral.
Esta mos aqui para dis cu tir um as sun to ex tre ma men te 
re le van te para o Esta do de Ala go as, e eu gos ta ria que
as Srªs e os Srs. Se na do res pres tas sem aten ção nas
afir ma ções que fa rei.

Pri me i ra men te, foi dito aqui que es ta mos va li -
dan do pre ca tó ri os ir re gu la res. Isso não é ver da de. A
ro la gem da dí vi da de Ala go as já foi fe i ta em maio de
2000, quan do es ses pre ca tó ri os fo ram va li da dos. Isso
não está sen do dis cu ti do.

Em se gun do lu gar, foi fa la do aqui so bre os va lo -
res que os ban que i ros vão re ce ber. O Se na dor Ro-
ber to Re quião até me aju dou, por que dis se que se ti-
ves se que pa gar, que fos se so men te o efe ti va men te
re ce bi do. O mé ri to des sa re so lu ção não está sen do
apre ci a do nes ta dis cus são. A ne go ci a ção que o Go-
ver no de Ala go as está fa zen do ba se ia-se ape nas no
que foi re ce bi do, que equi va le a mais de um ter ço de
de sá gio nes sa ope ra ção.

Re pi to: não es ta mos tra tan do do mé ri to des ta
ma té ria. O que es ta mos dis cu tin do aqui hoje? Sim-
ples men te a vi a bi li da de de uma ope ra ção que per mi -
ti rá ao Esta do de Ala go as a ro la gem da dí vi da, a
adim plên cia, a ob ten ção de fi nan ci a men tos ex ter nos
e in ter nos, o pa ga men to ape nas de 15% da re ce i ta lí-
qui da com pro me ti da, o que os ou tros Esta dos da Fe-
de ra ção já es tão fa zen do.

Esta mos dan do um tra ta men to ao Esta do de
Ala go as para vi a bi li zá-lo. Fico mu i to tran qüi lo por que
agi da mes ma ma ne i ra em re la ção à Pre fe i tu ra de
São Pa u lo, hoje co man da da pelo PT, e à Pre fe i tu ra do
Rio de Ja ne i ro, do Go ver na dor Ga ro ti nho. Estou re la -
tan do uma ma té ria do Go ver no Olí vio Du tra, do PT,
que pede tam bém a ro la gem do li mi te de 15%. Esta-
mos ten tan do vi a bi li zar esta ma té ria jun to à Se cre ta -
ria do Te sou ro.

Por tan to, não es ta mos abrin do ex ce ção nem va-
li dan do ne nhu ma pi ca re ta gem como foi dito aqui.
Pelo con trá rio, es ta mos ape nas fi xan do li mi tes para
que o Go ver na dor, por meio de atos pe los qua is é res-
pon sá vel, pos sa fa zer uma ro la gem e ser jul ga do por
isso. Se o Esta do do Pa ra ná e de San ta Ca ta ri na vão
ou não re ce ber, não é uma aná li se ca bí vel na re so lu -
ção que es ta mos dis cu tin do.

A Se na do ra He lo í sa He le na le van tou uma ques-
tão que que ro re ba ter. S. Exª dis se que não se te ria
co ra gem de re ba tê-la, mas que ro fazê-lo. S. Exª es te -
ve com o Se cre tá rio do Te sou ro, Dr. Fá bio Bar bo sa —
com quem tam bém fa lei — e per gun tou se o pra zo po-

de ria ser es ten di do. O Dr. Fá bio Bar bo sa res pon deu
que sim. Mas, na prá ti ca, se hou ver emen da, a ope ra -
ção não ocor re rá, o que in vi a bi li za rá a ne go ci a ção.

Mas ques ti o nei o Sr. Se cre tá rio do Te sou ro, que
me res pon deu tam bém que – tal vez a Se na do ra te-
nha es que ci do de di zer –, mes mo es ten den do o pra-
zo, ini cia-se a con ta gem do va lor ex tra li mi te, e o Go-
ver no de Ala go as pa ga rá mais do que pa ga ria se a dí-
vi da fos se ro la da nas con di ções atu a is. Essa co lo ca -
ção foi fe i ta a mim, hoje, pelo Se cre tá rio do Te sou ro,
Dr. Fá bio Bar bo sa.

Tra tei tam bém da ro la gem do Rio Gran de do
Sul, ma té ria de um pro je to de re so lu ção da Se na do ra
He lo í sa He le na e do Se na dor Pe dro Si mon. Esta mos
dan do o mes mo tra ta men to. Nin guém está acu san do
de pi ca re ta gem o Go ver na dor Olí vio Du tra, ou qual-
quer ou tro Go ver na dor que de se jam a ro la gem de tí-
tu los.

Se hou ve ir re gu la ri da des, a Jus ti ça tra ta rá dis-
so. E, mais do que isso, o ex-Go ver na dor de Ala go as
já foi con de na do a res ti tu ir al guns va lo res por con ta
da ope ra ção. Mas o di nhe i ro in gres sou em Ala go as, a
dí vi da está con ta bi li za da, e a ina dim plên cia hoje é um
fa tor que pune o povo ala go a no.

O Go ver na dor, no seu ar ra zo a do, diz que essa
ro la gem vai per mi tir o in gres so de re cur so novo no
Esta do de Ala go as , pos si bi li tan do a me lho ria dos
ser vi ços pú bli cos, do aten di men to à sa ú de e à edu ca -
ção e até o pa ga men to de sa lá ri os atra sa dos de ser-
vi do res.

Per gun to: en tra re mos no mé ri to quan to à apli ca -
ção des ses re cur sos pelo Go ver no de Ala go as? Não.
De ve mos ape nas apro var ou de sa pro var o li mi te de
15% de uma ope ra ção que, sem a emen da da Se na -
do ra He lo í sa He le na, se ria ra pi da men te apro va da,
pois há 10 me ses a ma té ria está sen do tra ta da. Com
a emen da, na prá ti ca, in vi a bi li za-se essa tra ta ti va.

O meu pa re cer será des fa vo rá vel à emen da, in-
de pen den te men te das pres sões e dos dis cur sos fe i -
tos. Não aden tra rei o mé ri to da dis pu ta de Ala go as ou
do Pa ra ná. Como Re la tor, sou res pon sá vel pela vi a bi -
li za ção de um Esta do da Fe de ra ção, no caso, Ala go -
as, que pas sou anos e anos por gra ves pro ble mas – e
to dos sa bem dis so.

Meu pa re cer é fa vo rá vel à ro la gem e con trá rio à
emen da da Se na do ra He lo í sa He le na.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ro me ro Jucá, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Pois não, 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 Ro me ro Jucá, es tou me di tan do so bre esse pro-
ble ma. Como foi ci ta do o Esta do de San ta Ca ta ri na,
de se jo ma ni fes tar-me. Re cor do-me, indo ao en con tro
da si tu a ção do Esta do de Ala go as, que, em 1989,
quan do apre sen ta ram o pro je to de re so lu ção que dis-
põe so bre pre ca tó ri os – se não es tou equi vo ca do,
quem o fez foi o Se na dor José Agri pi no –, co gi tou-se
do re fi nan ci a men to dos mes mos. Os co le gas de San-
ta Ca ta ri na apre sen ta ram emen da pe din do o des blo -
que io dos tí tu los do nos so Esta do. E por que isso não
ocor reu? Por que, num gran de en ten di men to dos Se-
na do res e o Go ver no ca ta ri nen se com o Go ver no Fe-
de ral, foi fe i ta a fe de ra li za ção da dí vi da do Esta do
com o Insti tu to de Pre vi dên cia que cor res pon de ria,
mais ou me nos, aos mes mos va lo res. Em vir tu de des-
se en ten di men to, re ti ra ram a emen da para pe dir o
des blo que io pro pos to. Evi den te men te, a pos tu ra do
atu al Go ver na dor do Esta do era di fe ren te, pois afir-
ma va que essa ati tu de não se ria pos sí vel. Embo ra ti-
ves se sido o au tor des sa gran de má qui na no Bra sil in-
te i ro ao re la tar o caso de São Pa u lo – a ma triz em que
tudo co me çou –, afir mou, pos te ri or men te, que não
po de ria ser as sim. Os Se na do res que o de fen dem
apre sen ta ram uma emen da pe din do o des blo que io.
Para sair des sa, fi ze ram um gran de en ten di men to
para fe de ra li zar a dí vi da para o Insti tu to de Pre vi dên -
cia do Esta do. O caso de Ala go as é di fe ren te, pois,
pelo que sei, aque le Esta do não con se guiu en con trar
ou tra fór mu la. Por isso, de acor do com a pro pos ta de
V. Exª, é pos sí vel ad mi nis trar o Esta do de Ala go as.
Essa é a ques tão. Re gis tro es ses fa tos para não de i -
xar dú vi das quan to às ques tões sus ci ta das. Co mun -
go com a idéia de V. Exª, sem en trar no mé ri to da
ques tão. De ve mos ofe re cer, nes te mo men to, con di -
ções para que o Esta do não pare no tem po e no es pa -
ço e pos sa se guir seu ca mi nho.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Se na dor Ca sil do Mal da ner, agra de ço o apar te de V.
Exª.

Encer ro o meu pro nun ci a men to, fa zen do uma
úl ti ma re fle xão prag má ti ca. Se o pro ces so se guis se
na Jus ti ça até a re a li za ção da ne go ci a ção, con clu -
ir-se-ia que o Esta do de Ala go as de ve ria pa gar aqui lo
que efe ti va men te foi re ce bi do e in gres sa do nos seus
co fres. Se essa si tu a ção for de fi ni da em um, dois, três
ou qua tro anos – o que se ria, no mí ni mo, ra zoá vel –
ocor re rá, na prá ti ca, a mes ma ne go ci a ção que o Go-
ver na dor está fa zen do ago ra, ha ven do, en tre tan to,
uma di fe ren ça: sem as con di ções atu a is de ro la gem.
Tal fato acar re ta rá um gra ve pro ble ma para o Esta do
de Ala go as, que ne ces si ta rá, in clu si ve, de efe tu ar a

de vo lu ção sob a for ma de pre ca tó ri os no má xi mo em
10 anos, um pra zo mu i to me nor do que o uti li za do atu-
al men te em ca sos de ro la gem.

Por tan to, dou este pa re cer tran qüi la men te, afir-
man do que o Se na do Fe de ral está apro van do não a
ques tão dos pre ca tó ri os, mas um li mi te para vi a bi li zar 
um Esta do da Fe de ra ção. A ne go ci a ção que o Go ver -
na dor fará com cre do res não é um pro ble ma des ta
Casa, mas do Go ver no e do Tri bu nal de Con tas da-
que le Esta do bem como dos ór gãos que po dem
acom pa nhar essa ques tão.

Des tar te, re co men do ao Tri bu nal de Con tas e à
Assem bléia Le gis la ti va de Ala go as que acom pa nhem 
essa si tu a ção. No en tan to, cabe ao Se na do sim ples -
men te di zer ”sim“ ou ”não“ à vi a bi li za ção de um Esta-
do que pas sa hoje por gra ves pro ble mas.

Meu pa re cer, des se modo, é fa vo rá vel ao pro je -
to e con trá rio à emen da da Se na do ra He lo í sa He le na.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de para dis cu tir.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para dis-

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs Se na do res, a Se na do ra He lo í sa He le na apre sen -
ta uma emen da e ale ga que é fa vo rá vel ao pro je to de
re so lu ção. Esque ce-se de di zer a re fe ri da Se na do ra
que sua emen da in vi a bi li za o pro je to de re so lu ção
por que o con tra to evi den te men te não po de rá ser fe i -
to: ”A efi cá cia do con tra to de as sun ção e re fi nan ci a -
men to de que tra ta esta re so lu ção fica con di ci o na da
ao pro nun ci a men to fi nal da Jus ti ça so bre a va li da de
dos tí tu los“. Ora, se fica con di ci o na da, vai per ma ne -
cer na si tu a ção em que está, ou seja, não vai o Esta-
do de Ala go as po der re fi nan ci ar a sua dí vi da. Ago ra,
ve jam bem. O Esta do de Ala go as hoje está com o
com pro me ti men to da sua dí vi da, da sua ar re ca da ção, 
da sua re ce i ta, na or dem de 20%; vale di zer, o Esta do
hoje está re co lhen do aos co fres da União 20% do to-
tal da sua re ce i ta. Essa re ne go ci a ção en vol ve toda a
dí vi da do Esta do de Ala go as: a dí vi da ban cá ria, essa
dí vi da mo bi liá ria, to das as dí vi das, e pro põe que
aque le Esta do, ao re ne go ci ar a sua dí vi da, in clu si ve
essa mo bi liá ria, com des con to de um ter ço do seu va-
lor real, pas se a pa gar o li mi te de 15% es ta be le ci do
na re so lu ção. Ora, o Esta do, no mo men to em que fi-
zer essa re ne go ci a ção, eco no mi za rá 5% da sua re ce -
i ta lí qui da, o que re pre sen ta cer ca de 6 mi lhões de re-
a is por mês – é isso que o Esta do está pa gan do hoje
ao Go ver no Fe de ral; ele pas sa rá a eco no mi zar 6 mi-
lhões de re a is por mês.
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Tive uma con ver sa com o Se na dor José Fo ga -
ça, que foi o au tor, na Re so lu ção 78/98, da idéia de
pu nir aque les que com pra ram os tí tu los mo bi liá ri os
do Esta do e o fa vo re ce ram. S. Ex.ª foi o au tor des se
ar ti go 13-A, se não me en ga no, da Re so lu ção 78/98,
que es ta be le ce que o pa ga men to só se dará após o
pro nun ci a men to fi nal da Jus ti ça so bre a va li da de dos
tí tu los. Isso con ti nua pre va le cen do. Os tí tu los não se-
rão pa gos en quan to a Jus ti ça não dis ser se eles são
vá li dos ou não. Essa é a in for ma ção do Se na dor José
Fo ga ça, au tor des sa pro pos ta na Re so lu ção nº 78/98.

O Esta do de Ala go as vi veu si tu a ções de ex tre -
ma di fi cul da de, teve um Go ver na dor res pon sá vel por
es ses tí tu los que teve que re nun ci ar ao car go tal era a
sua con di ção de ir re gu la ri da de; o Esta do atu al men te
é go ver na do por Ro nal do Les sa, e eu não pos so crer
que um ho mem da in te gri da de, da con du ção po lí ti ca
que re cu pe rou o Esta do te nha a in ten ção – des cul -
pe-me a Se na do ra He lo i sa He le na – de be ne fi ci ar
qual quer cre dor, mu i to me nos qual quer cre dor des sa
dí vi da de tí tu los pre ca tó ri os e ain da pre ju di car o Esta-
do de Ala go as. V. Exª há de con vir que o Go ver na dor
Ro nal do Les sa não fa ria co i sa al gu ma con tra o povo
de Ala go as ou para be ne fi ci ar qual quer pes soa que
te nha, de ma ne i ra opor tu nis ta, com pra do es ses tí tu -
los do Go ver no do Esta do de Ala go as emi ti dos pelo
Sr. Di val do Su ru agy. Não é pos sí vel ima gi nar uma co i -
sa como essa! O Go ver na dor está ten do a imen sa
res pon sa bi li da de de re ne go ci ar a sua dí vi da, a dí vi da
pú bli ca do Esta do de Ala go as, e eco no mi zar, du ran te
pra ti ca men te oito me ses do ano de 2002, cer ca de
R$6 mi lhões men sa is por que o Esta do vai pas sar a
ter o li mi te de en di vi da men to de 15%, igual aos de ma -
is Esta dos bra si le i ros, e, por tan to, o Go ver na dor po-
de rá ad mi nis trar me lhor nes te res tan te de ano que
tem no Go ver no do Esta do de Ala go as. É o que es ta -
mos de fen den do aqui. Não pas sa ria ja ma is pela mi-
nha ca be ça que o Go ver na dor Ro nal do Les sa pu des -
se pre ju di car ou, mu i to me nos, fa vo re cer es sas pes-
so as que com pra ram es ses tí tu los da dí vi da mo bi liá -
ria do Esta do de Ala go as! E saio mu i to tran qüi lo com
a po si ção e a in for ma ção que me dá o Se na dor José
Fo ga ça de que esse di nhe i ro não che ga rá às mãos
dos do nos des ses tí tu los en quan to a Jus ti ça não se
pro nun ci ar. Aliás, já era tem po, não é, Se na do ra He lo -
í sa He le na, de a Jus ti ça ter se pro nun ci a do.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se V.
Exª for bre ve. V. Exª ain da tem a chan ce do en ca mi -
nha men to de vo ta ção. O tem po de dis cus são é mu i to

cur to, e eu não gos ta ria de re du zir mi nhas ar gu men -
ta ções. Mas con ce do a opor tu ni da de a V. Exª.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se rei
bre ve. V. Exª, até por não acom pa nhar di re ta men te as
con tas do Esta do, pode es tar equi vo ca do. V. Exª diz
que o Esta do eco no mi za rá R$6 mi lhões. Não eco no -
mi za rá por que não está pa gan do a dí vi da. Por tan to,
não é eco no mia. Não exis te po lê mi ca em re la ção a
esse pon to por que eu de fen do que seja in clu í do nos
15%.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – V. Exª
está com ple ta men te equi vo ca da, Se na do ra He lo í sa
He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – O úni co 
pon to im por tan te do pro nun ci a men to de V.Exª, da tri-
bu na do Se na do Fe de ral, é na par te em que diz que
ne nhum dos cre do res re ce be rá an tes do pro nun ci a -
men to fi nal da Jus ti ça. Ace i to que a Jus ti ça é len ta em
mu i tos lu ga res, mas não pos so co me ter in jus ti ça com
a Jus ti ça de Ala go as, de que falo mu i to mal, mas nes-
se caso não pos so. Não em pri me i ra ins tân cia. O Ple-
no do Tri bu nal de Jus ti ça já de cre tou a nu li da de dos tí-
tu los. O pon to mais im por tan te da fala de V. Exª, que
guar da rei por que en ten do a sua sin ce ri da de, é que
an tes do pro nun ci a men to fi nal da Jus ti ça os cre do res
nada re ce be rão.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, V. Exª é can di da ta ao Go ver no
do Esta do de Ala go as. Por tan to, tem que se in for mar
per fe i ta men te da si tu a ção. V. Exª sabe, e isso pode
ser tran qüi la men te de mons tra do – não é esse cre dor
que está re ce ben do, pres te aten ção – o Esta do hoje
paga ao Go ver no Fe de ral 20% do to tal de sua re ce i ta.
Aci ma do li mi te. E este de cre to le gis la ti vo fará com
que o Esta do de Ala go as re du za o mon tan te dos re-
cur sos ar re ca da dos e di ri ja es ses re cur sos ao Go ver -
no Fe de ral. O Esta do de Ala go as eco no mi za rá, eco-
no mi za rá R$6 mi lhões por mês.

Não adi an ta V. Exª rir, Se na do ra. É pre ci so que
V. Exª se in te i re, ain da mais por que V. Exª é can di da ta
a Go ver na do ra. Eu es tou com da dos; eu es tu dei o as-
sun to; eu es tou sa ben do o que es tou fa lan do, ape sar
de não ser do Esta do de Ala go as. Eu pre zo enor me -
men te o Go ver na dor Ro nal do Les sa, co nhe ço-o há
mais de 15 anos, te nho-o como um ho mem ín te gro,
sé rio e ab so lu ta men te ho nes to, in ca paz de fa zer
qual quer tipo de ne go ci a ção que ve nha de en con tro
ao in te res se do povo do Esta do que ele re pre sen ta;
ele é uma pes soa ex tre ma men te res pon sá vel e sabe
exa ta men te o que está fa zen do. Por tan to, não é o
caso, como diz V. Exª, de ele não es tar pa gan do. Ele
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não está pa gan do e nem pa ga rá por que a re ne go ci a -
ção re du zi rá o com pro me ti men to da re ce i ta lí qui da do
Go ver no do Esta do de Ala go as, e só Deus sabe
quan do isso será pago. Ele pa ga rá mu i to me nos do
que está pa gan do hoje, e V. Exª sabe mu i to bem dis-
so, re du zi rá, terá mais di nhe i ro para apli car em be ne -
fí cio da po pu la ção do Esta do de Ala go as. Eu me ba-
se io no co nhe ci men to do Se na dor José Fo ga ça, que
ga ran te que essa gen te não re ce be rá en quan to não
hou ver pro nun ci a men to da Jus ti ça. Isso será de po si -
ta do em ju í zo, e eles não te rão aces so a esse di nhe i ro 
en quan to a Jus ti ça não ma ni fes tar o seu po si ci o na -
men to. Por tan to, como Lí der do PSB, com mu i ta tran-
qüi li da de, sei que es tou tam bém de fen den do o di re i to
do povo do Esta do de Ala go as, ao pe dir ao Se na do
da Re pú bli ca que apro ve o Pro je to de De cre to Le gis -
la ti vo apre sen ta do pelo Se na dor Te o to nio Vi le la nes ta 
Casa.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pe di do do Go ver na -
dor Ro nal do Les sa, pre sen te nes te ple ná rio, apre sen -
tei o pro je to de re so lu ção que está sen do dis cu ti do
nes te mo men to, o qual pro põe a esta Casa, úni ca e
ex clu si va men te, o se guin te: as se gu rar que a ro la gem
da dí vi da mo bi liá ria de Ala go as, uma vez ne go ci a da,
não ul tra pas se 15% da sua re ce i ta lí qui da. O pro je to
que apre sen tei não pro põe ro la gem da dí vi da mo bi liá -
ria. Esta Casa já apro vou, há dois anos, pela Re so lu -
ção nº 36, a ro la gem da dí vi da mo bi liá ria de Ala go as,
e essa au to ri za ção foi exer ci da. O Go ver no de Ala go -
as já fez um con tra to de ne go ci a ção com a União para
a ro la gem des sa dí vi da. O con tra to ape nas ain da não
está em vi gor por que sur giu uma dú vi da. A Re so lu ção 
nº 36 não es cla re ce, não de fi ne o ní vel de com pro me -
ti men to do Esta do no caso da ro la gem da dí vi da. Tal-
vez te nha si len ci a do por que Ala go as é o Esta do que
de tém o ma i or ín di ce de com pro me ti men to da sua re-
ce i ta lí qüi da, que é 15%. Qu al quer acrés ci mo, qual-
quer nova ro la gem iria am pli ar mu i to o per cen tu al de
en di vi da men to.

O ob je ti vo da re so lu ção que pro pus, a qual re ce -
beu pa re cer fa vo rá vel do Se na dor Ro me ro Jucá, é
úni ca e ex clu si va men te as se gu rar es ses 15%. O Go-

ver na dor Ro nal do Les sa faz um es for ço mu i to gran de
para ajus tar as con tas do Esta do e res ga tar os in di ca -
do res so ci a is, que hoje são mu i to per ver sos no Esta-
do de Ala go as. O ajus te fis cal de Ala go as ain da não
foi fe i to, ain da não está con clu í do, por que a fal ta de fi-
na li za ção da ro la gem da sua dí vi da de i xa em aber to
vá ri os pon tos e fa zem com que o Esta do es te ja eter-
na men te no Ca din, no Si a fi e em to das es sas ins ti tu i -
ções que im pe dem que o Esta do de Ala go as ob te -
nha, por exem plo, fi nan ci a men to do Pro de tur. Pra ti ca -
men te to dos os Esta dos do Nor des te já ob ti ve ram fi-
nan ci a men to do Pro de tur. Mi lhões de re a is já fo ram
des ti na dos aos vá ri os Esta dos nor des ti nos para in-
ves ti men to na área de tu ris mo. Ala go as fi cou fora do
Pro de tur até hoje por que se com pli cou no Ban co
Cen tral por não ter fi na li za do as suas dí vi das.

Ala go as é o úni co Esta do do Nor des te que ain-
da não ob te ve fi nan ci a men to do Pro de ral, pro gra ma
im por tan tís si mo para as co mu ni da des ru ra is, para os
pe que nos tra ba lha do res. E por que Ala go as ain da
não ob te ve fi nan ci a men to do Pro de ral? Por que não
con clu iu seu ajus te fis cal e não se per mi tiu ter um pla-
ne ja men to que trou xes se para o Esta do re cur sos im-
por tan tes, que po dem mo di fi car a vida das pes so as.
Ala go as se quer tem di nhe i ro para con tra par ti das de
pro je tos so ci a is.

A re ne go ci a ção des sa dí vi da mo bi liá ria vem tra-
zer não so men te a equa ção fi nan ce i ra para que o
Esta do ajus te suas fi nan ças e mais adi an te o Go ver -
na dor de Ala go as, seja quem for, en con tre o Esta do
em con di ção de in ves tir, de pla ne jar, o que até hoje
não foi pos sí vel fa zer. A re ne go ci a ção da dí vi da mo bi -
liá ria vem, por meio da ne go ci a ção que o Go ver no
Ro nal do Les sa tem fe i to com os cre do res, per mi tir
que uma fa tia des ses re cur sos seja res ti tu í da ao
Esta do. Com es ses re cur sos, o Esta do po de rá pa gar
pre ca tó ri os tra ba lhis tas; po de rá equa ci o nar uma sé-
rie de pen dên ci as, in clu si ve sa lá ri os atra sa dos de go-
ver nos an te ri o res; e terá a con tra par ti da para no vos
in ves ti men tos so ci a is. Enfim, po de rá re gu la ri zar sua
po si ção fi nan ce i ra e seu pro je to de de sen vol vi men to.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor? Se rei bre ve.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Pois não, Se na do ra.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Gos ta -
ria de ti rar uma dú vi da. Não sei se ouvi di re i to, em bo ra 
as no tas ta qui grá fi cas pos sam es cla re cer de po is. Há
pou co o Se na dor Ade mir Andra de dis se que o Go ver -
na dor não iria ne go ci ar com os cre do res an tes do pro-
nun ci a men to fi nal da Jus ti ça. V. Exª de cla rou que o
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Go ver na dor está ne go ci an do com os cre do res e que
par te do di nhe i ro irá para o Esta do. Ouvi bem?

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Ou viu. No en tan to, eu dis se uma co i sa, e o Se-
na dor Ade mir Andra de dis se ou tra. 

S. Exª dis se que os cre do res só re ce be rão os re-
cur sos quan do a Jus ti ça se pro nun ci ar. Eu dis se que
o Go ver no de Ala go as está ne go ci an do um nú me ro
com os cre do res.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Já está
ne go ci an do?

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Sim, ne go ci an do jus ta men te para ga ran tir que
uma par te des ses re cur sos, um ter ço apro xi ma da -
men te, re tor ne ao Esta do.

Ou tra ques tão im por tan te, e só por esse mo ti vo
sou con trá rio à emen da da Se na do ra He lo í sa He le na, 
é que no fu tu ro, quan do a Jus ti ça se pro nun ci ar, e é
pos sí vel que se pro nun cie con tra ri a men te à va li da de
dos tí tu los, o Esta do de Ala go as per ma ne ce rá com-
pro me ti do e de ven do os va lo res que re ce beu, cor ri gi -
dos mo ne ta ri a men te, com ju ros e tudo mais, e, a essa
al tu ra, não po de rá con tar com o be ne fí cio da re ne go -
ci a ção. Então isso vol ta rá para o Esta do como dí vi da
fi nan ce i ra e não mais como dí vi da mo bi liá ria.

Sei que a Se na do ra He lo í sa He le na, como eu,
tem as me lho res in ten ções nes te caso, mas di ver gi -
mos e por isso con cor do com o Se na dor Ro me ro
Jucá e não ace i to a emen da pro pos ta pela Se na do ra.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, não es ta mos aqui, em ab so lu -
to – é im por tan te que se diga –, tra tan do da efi cá cia
das le tras do Esta do de Ala go as. Para isso – o Se na -
dor Ro ber to Re quião sabe mu i to bem –, vo ta mos
uma re so lu ção no ano 2000.

Sem pre tive – a Se na do ra He lo í sa He le na sabe
– mu i ta di fi cul da de de con vi ver com es sas mal fa da -
das le tras, pelo que elas sig ni fi ca ram e ain da sig ni fi -
cam para o Esta do de Ala go as. Pri me i ro, do pon to de
vis ta da ele va ção da nos sa dí vi da mo bi liá ria e, se gun -
do, pela sua con se qüên cia ime di a ta, pela ele va ção do
per cen tu al que Ala go as des pen de mês a mês com o
pa ga men to da sua dí vi da.

Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos ti ve mos
um ca lo ro so de ba te so bre es sas le tras, com a par ti ci -
pa ção do Go ver na dor Ro nal do Les sa, que aliás hoje

faz ques tão de aqui es tar no va men te. Na opor tu ni da -
de, S. Exª nos le vou in for ma ções fun da men ta is para
que pu dés se mos em ba sar – e em ba sa mos – a me-
lhor so lu ção para o Esta do de Ala go as. Enten dam
como me lhor so lu ção aque la que pre ser va o in te res -
se do Esta do e li mi ta em 15% o per cen tu al que o
Esta do des pen de rá com o pa ga men to da sua dí vi da
mês a mês.

O Esta do de Ala go as, Sr. Pre si den te, Sras e Srs.
Se na do res, é mu i to po bre. Esta mos ten tan do ad mi -
nis trar o pra zo, sim, do dia 30 de abril para que ocor ra
com Ala go as exa ta men te o que ocor reu com o Esta-
do de Per nam bu co e com a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
São Pa u lo. O Esta do e a pre fe i tu ra in clu í ram suas le-
tras na ro la gem de fi ni ti va de suas dí vi das e li mi ta ram
per cen tu a is mês a mês para pa ga men to. É exa ta men -
te isso que que re mos, com a van ta gem de que o Go-
ver na dor Ro nal do Les sa im po rá a to dos os cre do res,
e são mais de 40, prin ci pal men te o Esta do do Pa ra ná, 
o ma i or cre dor e ma i or pro pri e tá rio des sas le tras – por
isso a mo bi li za ção da aten ção da sua Ban ca da – um
de sá gio de 30% a 40%, ou o que for pos sí vel ser fe i to,
com ga nhos sig ni fi ca ti vos para o Esta do de Ala go as.

Por isso, Sr. Pre si den te, não dá para pu nir o
Esta do. Na me di da em que o Esta do con si ga im por
aos cre do res um de sá gio, com li mi ta ção tam bém em
15% do pa ga men to, sem dú vi da o Esta do vi a bi li za rá
con di ções para fa zer in ves ti men tos fun da men ta is em
in fra-es tru tu ra, sa ú de, edu ca ção e se gu ran ça pú bli -
ca, com a res pon sa bi li da de de quem re pre sen ta Ala-
go as e de quem, de for ma apar ti dá ria, dis cu tiu aqui a
ro la gem das dí vi das de to dos os Esta dos, sem ex ce -
ção.

Qu e ro, nes te mo men to, fa zer um ape lo ao Se-
na do e às Se na do ras e Se na do res de to dos os Par ti -
dos, para que, nes te mo men to, não ne guem a Ala go -
as o di re i to que foi con ce di do a Per nam bu co e à Pre-
fe i tu ra de São Pa u lo. 

Há pou co, es te ve nes ta tri bu na o Se na dor Edu-
ar do Su plicy, e eu lem bra va, na opor tu ni da de da sua
pre sen ça, que S. Exª, la men ta vel men te, não es ta va
de fen den do, com re la ção à ro la gem da dí vi da de Ala-
go as, o que nós to dos de fen día mos, na opor tu ni da de, 
com re la ção à dí vi da da Pre fe i tu ra do Esta do de São
Pa u lo.

Faço um ape lo aos Mem bros da Ban ca da do
PMDB. Está pre sen te o Go ver na dor Ro nal do Les sa,
para di ri mir qual quer dú vi da quan to à emen da da Se-
na do ra He lo í sa He le na, que tem a ma i or boa von ta de
pos sí vel. A sua in ten ção é a me lhor em pre ser var os
in te res ses do Esta do, como nós tam bém. To da via, se
ama nhã a Jus ti ça en ten der, em úl ti ma ins tân cia, que
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es sas le tras são ile ga is, essa Re so lu ção que es ta mos 
apro van do hoje não terá efi cá cia al gu ma.

O que a emen da en se ja, na prá ti ca – e é im por -
tan te que se diga –, apro va da a emen da, va mos ter a
pro cras ti na ção des sa ne go ci a ção, o que vai con fe rir,
sem dú vi da, Sr. Pre si den te, ga nhos efe ti vos, re a is ao
Esta do de Ala go as.

A Srª. Emi lia Fer nan des (Blo co/PDT – RS) –
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, V. Exª me con ce de um
apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Se-
na do ra Emi lia Fer nan des, V. Exª sem pre me hon rou
com os seus apar tes. Eu não te ria como negá-lo, nes-
te mo men to.

A Srª. Emi lia Fer nan des (Blo co/PDT – RS) –
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, es tou ou vin do aten ta men -
te as ar gu men ta ções que V. Exª faz a fa vor do pro je to,
con tra ri an do a po si ção da Se na do ra He lo í sa He le na.
E, ra pi da men te, nes te apar te – não te mos o tem po
ne ces sá rio para apro fun dar mos a dis cus são, além de
ha ver ou tros Se na do res ins cri tos –, gos ta ría mos de
de i xar bem cla ras al gu mas ques tões. Par ti ci pa mos
da CPI dos Tí tu los Pú bli cos, a cha ma da CPI dos Pre-
ca tó ri os. So mos, en tão, tes te mu nhas vi vas do tra ba -
lho in ten si vo, sé rio fe i to por aque la Co mis são. A CPI
dos Pre ca tó ri os, re a li za da no Se na do, con se guiu
des mon tar uma ca de ia fra u du len ta que se ins ta la va
no País para rou bar di nhe i ro pú bli co, di nhe i ro que fal-
ta para a sua Ala go as, para o nos so Rio Gran de, para
a Edu ca ção, para a Sa ú de, para a ha bi ta ção. Então,
pri me i ro, que seja fe i to o re gis tro e se res ga te a im-
por tân cia des sa CPI. Em se gun do lu gar, Se na dor Re-
nan Ca lhe i ros, es ta mos ana li san do a pro pos ta da Se-
na do ra. Tem S. Exª esse em ba sa men to exa ta men te
por que par te do prin cí pio de que, em Ala go as, foi
com pro va do que os tí tu los pú bli cos não exis ti am, por-
tan to eram ile ga is. Qu e ro ape nas de i xar pon tu a do
isso. Tal vez em ou tras ma ni fes ta ções pos sa mos apro-
fun dar que a ques tão do Rio Gran de do Sul, que aqui
foi ci ta da, que tam bém cons ta da pa u ta e está sen do
ana li sa da e para a qual que re mos o apo io des te Ple-
ná rio, é se me lhan te, mas não é idên ti ca. Por que, na
épo ca da CPI dos Pre ca tó ri os, pro ce deu-se a uma
aná li se, no Rio Gran de do Sul, e se cons ta tou to tal li-
su ra dos pre ca tó ri os. Então, que ro ape nas res ga tar
isso. É im por tan te que se faça essa re fle xão, nes te
mo men to em que está se vo tan do. Não se con fun da:
os tí tu los não têm a mes ma ori gem, não têm o mes mo 
des ti no. No Rio Gran de do Sul, com pro vou-se a li su ra
em re la ção aos pre ca tó ri os. Peço des cul pas a V. Exª.
Não en tro no mé ri to do seu pro nun ci a men to, ape nas

en ten do fun da men tal o re gis tro, nes te ple ná rio, des ta
ques tão. Mu i to obri ga do pelo apar te.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, emi nen te Se na do ra
Emi lia Fer nan des. Abso lu ta men te, não há ne nhu ma
ne ces si da de do pe di do de des cul pas, até por que não
ci tei o Rio Gran de do Sul; ci tei a Pre fe i tu ra de São Pa-
u lo, cu jas le tras são da mes mís si ma épo ca das le tras
do Esta do de Ala go as. E fiz ques tão de di zer, no iní cio 
do meu pro nun ci a men to, e o Se na dor Ro ber to Re-
quião sabe que, quan to às le tras de Ala go as, da Pre-
fe i tu ra de São Pa u lo, de Per nam bu co e do Rio Gran de 
do Sul, já que V. Exª as ci tou, tive sem pre um pé atrás.
Em to dos os mo men tos, o PMDB deu to tal apo io à
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to para que in ves ti -
gas se tudo com re la ção a es sas le tras. Aliás, o Se na -
dor Ro ber to Re quião foi in di ca do por mi nha Ban ca da, 
a Ban ca da do PMDB. Eu mes mo fa lei com o Lí der de
en tão para in di cá-lo, para que ti vés se mos um de fi ni ti -
vo es cla re ci men to de tudo o que acon te ceu com re la -
ção a Ala go as, à Pre fe i tu ra de São Pa u lo, Per nam bu -
co, San ta Ca ta ri na, ao Rio Gran de do Sul, já que V.
Exª ci tou.

Não es tou de fen den do a efi cá cia das le tras – o
Se na do já vo tou essa ma té ria, em 2000 –, mas a li mi -
ta ção do pa ga men to para não con de nar o Esta do de
Ala go as e essa ge ra ção a não ter in ves ti men to ne-
nhum. Peço, pois, que este Se na do faça com Ala go as
exa ta men te o que fez com a Pre fe i tu ra de São Pa u lo,
in clu in do as mal fa da das le tras na ro la gem glo bal da
dí vi da e li mi tan do um per cen tu al para ser pago mês a
mês.

Ala go as me re ce o mes mo tra ta men to. Aliás,
esta Casa tem com pro mis so com isso, in de pen den te -
men te das le tras. Se a Jus ti ça, ama nhã – e mais uma
vez me re por to à emen da da Se na do ra He lo í sa He le -
na –, en ten der que es sas le tras são ile ga is em úl ti ma
ins tân cia, por que exis tem de ci sões con fli tan tes no to-
can te a isso, essa Re so lu ção per de rá, con se qüen te -
men te, a efi cá cia. Não po de mos vin cu lar a ne go ci a -
ção, a in clu são e a li mi ta ção em 15% do pa ga men to
de Ala go as, mês a mês, a uma de ci são que virá não
se sabe quan do. Nes se caso, mes mo que o Se na do
Fe de ral ou al gu ma pes soa aqui não que i ram, es ta re -
mos, sem dú vi da, de lon gan do esse pro ces so de re-
ne go ci a ção e a li mi ta ção em 15%, con de nan do o
Esta do a pa gar mais e, so bre tu do, con de nan do Ala-
go as a não fa zer os in ves ti men tos que tam bém pre ci -
sa fa zer, por que aque le Esta do tem o mes mo di re i to
dos ou tros Esta dos do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça, cum prin do an-
tes o de ver de in for mar ao Ple ná rio que são 18 ho ras
e 20 mi nu tos e ain da há di ver sos ora do res para fa ze -
rem o en ca mi nha men to des sa ma té ria e uma lon ga
pa u ta a ser ain da exa mi na da e vo ta da.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, tal como os de ma is, eu gos ta ria de
vo tar ime di a ta men te, mas te nho res pon sa bi li da de so-
bre essa ma té ria.

Há dois anos, quan do exa mi na mos essa ques-
tão, par ti mos de um pres su pos to: a pri me i ra e mais
im por tan te pre mis sa era pu nir aque les que pro cu ra -
ram van ta gens e be ne fí ci os com a com pra des ses tí-
tu los. Qual foi a pu ni ção que o Se na do de ci diu apli-
car? A pu ni ção é a de que quem de tém es ses tí tu los
não re ce be rá um tos tão. Esses tí tu los não po de rão
ser res ga ta dos en quan to a Jus ti ça não de ci dir pela
sua va li da de. Essa é a pu ni ção.

Falo isso com a cons ciên cia e até com a au to ri -
da de de quem es cre veu de pró prio pu nho esse tex to
que está na Re so lu ção nº 78. Fui eu que es cre vi isso,
fui eu que fiz essa emen da, fui eu que apli quei isso
nas re so lu ções do Se na do. Nin guém re ce be nada en-
quan to a Jus ti ça não de ci dir que os tí tu los são le ga is,
lí qui dos e vá li dos.

Por tan to, a pu ni ção já está apli ca da. Ago ra, a
ques tão é sa ber se va mos pu nir tam bém a cri an ça ao
jo gar a água suja no ralo, se va mos jo gar a cri an ça
jun to com a água suja, se va mos se pa rar o joio do tri-
go. Qu e re mos pu nir os cre do res  já o fi ze mos , mas
pu ni re mos tam bém o Esta do de Ala go as? Va mos fa-
zer com que o Esta do de Ala go as fi que imo bi li za do,
ca rac te ri za do como Esta do ina dim plen te, fora do
mun do ju rí di co, fora de qual quer tipo de aces so a uma
ope ra ção fi nan ce i ra mí ni ma, ain da que seja, por
exem plo, uma ope ra ção fi nan ce i ra para es ti mu lar o
tu ris mo num Esta do que pre ci sa do tu ris mo como in-
dús tria? Essa é a ques tão.

O me ca nis mo que mon ta mos foi este: jo gar a
água suja pelo ralo, mas sal var a cri an ça, ou seja, os
cre do res não re ce bem, mas o Esta do de Ala go as
deve ter flu i dez, deve po der ope rar, ser ca rac te ri za do
como Esta do adim plen te, fa zer a tro ca dos tí tu los jun-
to ao Go ver no Fe de ral, tro car por tí tu los da União. Ao
fa zer isso, o Esta do en tra para o mun do dos adim-
plen tes, tor na-se um Esta do viá vel no mun do ju rí di co
e fi nan ce i ro, de modo a po der fa zer as ope ra ções que
pre ci sa para so bre vi ver, para fi nan ci ar o seu cres ci -
men to eco nô mi co, para mon tar a sua in fra-es tru tu ra e
não ser es tran gu la do com o pa ga men to de 20% da

sua re ce i ta lí qui da. A re du ção para 15% é jus ta por-
que a mé dia dos ou tros Esta dos é de 13%. Por tan to, a
mais ele va da for ma de com pro me ti men to é a do Esta-
do de Ala go as.

Enten do que de ve mos apro var a re so lu ção nos
ter mos pro pos tos pelo Se na dor Ro me ro Jucá, o seu
Re la tor.

Por que não sou fa vo rá vel à emen da da Se na -
do ra He lo í sa He le na? Apa ren te men te, a emen da pro-
cu ra as se gu rar a mes ma pu ni ção aos cre do res, mas,
ao fa zer isso, ao di zer que a efi cá cia do con tra to de
as sun ção e re fi nan ci a men to fica con di ci o na do a esse
pro nun ci a men to fi nal da Jus ti ça, ao di zer que, en-
quan to não en trar em vi gor a con di ção de efi cá cia de
que tra ta o ca put, não ha ve rá qual quer de sem bol so
de Esta do com o mes mo, ao di zer isso, a emen da
qua se pa ra li sa as pos sí ve is ne go ci a ções e im pe de
que as co i sas an dem, in vi a bi li zan do, por tan to, o novo
mo de lo, por que o Go ver no Fe de ral não dará se gui -
men to à ne go ci a ção se essa cláu su la vi go rar. O efe i to 
des sa emen da é que ela ”joga a água suja no ralo“ e
joga a cri an ça jun to. Joga o joio fora e o tri go tam bém.
Não po de mos fa zer isso. Te mos que se pa rar o que é
joio do que é tri go. Te mos que se pa rar a água suja,
mas pre ci sa mos sal var a cri an ça.

É por isso, em nome des sa res pon sa bi li da de
his tó ri ca – e digo his tó ri ca em ra zão do tem po cro no -
ló gi co, em que te nho sido Re la tor des sa ma té ria –, só
pos so di zer que de ve mos vo tar fa vo ra vel men te, Sr.
Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga -
ça, 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. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

S. Exª dis põe de dez mi nu tos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te, gos ta ria
de re gis trar o com por ta men to éti co do Go ver no do
Esta do de Ala go as e, aci ma de tudo, os seus com pro -
mis sos que es tão sen do cum pri dos à ris ca dia a dia.

To dos sa be mos que S. Exª en con trou o Esta do
numa si tu a ção caó ti ca, com nove me ses de atra so na
fo lha de pa ga men tos, com to das as dí vi das con tra í -
das com a União atra sa das. O Esta do es ta va com ple -
ta men te ina dim plen te. Pela pri me i ra vez, um Go ver -
na dor foi obri ga do a re nun ci ar, de i xan do seu man da to 
an tes do tér mi no, face à si tu a ção ve xa tó ria em que se
en con tra va o Esta do.
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Ele i to pelo voto po pu lar com o apo io das for ças
pro gres sis tas, exer ce seu man da to le van do em con si -
de ra ção, an tes de tudo, as pro mes sas as su mi das em
pra ça pú bli ca, sem des to ar um só ins tan te do seu
com pro mis so, do seu ideá rio de trans for mar Ala go as
num Esta do viá vel do pon to de vis ta so ci al e eco nô mi -
co, equi li bran do suas fi nan ças, re ne go ci an do as dí vi -
das e pa gan do em dia aque las as su mi das com o Go-
ver no Fe de ral, ou seja, mais de 17 mi lhões, in clu in -
do-se o adi ci o nal ou ex tra li mi te im pos to ao Esta do,
saem men sal men te de Ala go as para pa gar ao Go ver -
no Fe de ral. Tudo que está ex pres so nes te qua dro, em
que nada é be né fi co para Ala go as nem para o atu al
Go ver na dor, não foi cri a do por S. Exª nem sur giu de
uma úni ca ação de sua ini ci a ti va. São fa tos pas sa dos, 
mas o Go ver na dor, por ca u sa da sua res pon sa bi li da -
de como ad mi nis tra dor, pre ci sa eco no mi zar re cur sos
e cum prir os com pro mis sos as su mi dos pelo Esta do,
se jam eles qua is fo rem.

Sr. Pre si den te, a ques tão de a Jus ti ça pro nun ci -
ar-se so bre o pa ga men to das dí vi das de Ala go as já foi
re sol vi da pelo Se na do Fe de ral. A Re so lu ção nº 36, de
2000, es ta be le ce, em seu art. 3º: ”A efi cá cia do con-
tra to de as sun ção e re fi nan ci a men to de que tra ta esta
re so lu ção está con di ci o na da a pro nun ci a men to fi nal
da Jus ti ça“. Essa foi uma ini ci a ti va do Se na dor José
Fo ga ça, aten di da in te gral men te pelo Se na do Fe de ral, 
com apo io da Opo si ção e do Go ver no.

A ra zão para a con tes ta ção a res pe i to dos tí tu -
los em Ala go as e em ou tros Esta dos é que, de po is
que eles fo ram emi ti dos e en tre gues aos cre do res
para pa ga men to das dí vi das, so fre ram um su per fa tu -
ra men to ar ti fi ci al, atin gin do va lo res aci ma dos re a is.
O Go ver na dor de Ala go as, en tão, pre ten de ape nas
pa gar o que a Jus ti ça de ter mi nar e exa ta men te de
acor do com o va lor que os tí tu los va lem. Do con trá rio,
o re fe ri do Go ver no es ta ria co o nes tan do uma fra u de
pra ti ca da não por ele, mas por cre do res ines cru pu lo -
sos que se apro ve i ta ram de Esta dos como Ala go as
para en ri que ce rem ili ci ta men te.

Sr. Pre si den te, que ro bem a Ala go as as sim
como a Ser gi pe. Aque le Esta do é vi zi nho ao meu, só
sen do se pa ra do pelo São Fran cis co, o rio da uni da de
na ci o nal. No mais, es ta mos jun tos. Se é para vi a bi li -
zar Ala go as, como luto para vi a bi li zar Ser gi pe, va mos
fazê-lo, va mos trans for mar Ala go as num Esta do viá-
vel, para que seu fu tu ro Go ver na dor pos sa fa zer o
que o Go ver na dor Ro nal do Les sa não está con se -
guin do fa zer ago ra, por ter en con tra do o Esta do numa
si tu a ção las ti má vel. As águas do rio São Fran cis co
aben ço am os nos sos Esta dos e ha ve rão de aben-
çoá-los sem pre.

O povo de Ala go as es pe ra que o ad mi nis tra dor
te nha res pon sa bi li da de, e essa res pon sa bi li da de não
lhe fal tou em um só mo men to. Fri so que te nho pelo
Go ver na dor Ro nal do Les sa a ma i or ami za de, ape sar
de não co nhe cê-lo de mu i tos anos, tal como o co nhe -
ce o Se na dor Ade mir Andra de. Acom pa nho de per to
o seu es for ço, a sua co ra gem, o seu de no do, o seu
ide a lis mo para ven cer as di fi cul da des. Se al guém tem
mo ral, se al guém tem, re al men te, hom bri da de para
exi gir do Se na do Fe de ral – não digo exi gir, mas pe dir
ao Se na do Fe de ral que se faça jus ti ça para ro la gem
de suas dí vi das –, é o Go ver na dor de Ala go as. Estão
aqui vá ri os Se na do res do Go ver no. Vejo da base de
sus ten ta ção do Go ver no o Se na dor Te o tô nio Vi le la
Fi lho, uma pes soa acre di ta da nes te Se na do Fe de ral,
em todo o Nor des te do Bra sil; o Lí der do PMDB Re-
nan Ca lhe i ros; não falo nem de Ade mir Andra de ou de
Va la da res por que so mos do PSB, mas são Se na do -
res como José Fo ga ça do Rio Gran de do Sul, tão lon-
ge, tão dis tan te de Ala go as, mas que re co nhe cem
que essa si tu a ção não pode de i xar de ser re sol vi da.

Não se pode co lo car no Go ver no de Ala go as
uma ca mi sa-de-for ça por que aque le Esta do é li vre
pela von ta de do seu povo. Ala go as é li vre por que tem
um Go ver na dor que luta pela sua li ber da de. Por isso,
voto fa vo ra vel men te ao pro je to de re so lu ção pro pos to 
pelo no bre Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho. E esta é, la-
men ta vel men te, uma das úni cas ve zes que não
acom pa nho no Se na do a mi nha ami ga, Se na do ra He-
lo í sa He le na. Nun ca de i xei de acom pa nhá-la, mas
des ta vez não pos so fazê-lo por que es tou vo tan do de
acor do com a mi nha cons ciên cia. Mas sei do acen-
dra do amor que S. Exª tem por Ala go as. Se está co-
me ten do um equí vo co não é por não gos tar do seu
Esta do; sei que S. Exª ama Ala go as tan to quan to Ro-
nal do Les sa. Ape nas te mos si tu a ções di fe ren tes.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Como

úl ti mo ora dor para dis cu tir a ma té ria, 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.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.)  Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez, esta ques tão da
re ne go ci a ção dos tí tu los emi ti dos para o pa ga men to de
pre ca tó ri os vol ta à dis cus são no Se na do.

Este é um tema que já está pa re cen do fil me de
ter ror in fan to-ju ve nil, vol tan do ao ple ná rio tal qual um
Fred Kru e ger, que vem as som brar os nos sos cor re do -
res.

Em pri me i ro lu gar, é pre ci so pon tu ar al gu mas
ques tões con si de ra das aqui, na tu ral men te com o cla-
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ro ob je ti vo de apon tar uma pos sí vel con tra di ção ou in-
co e rên cia en tre os par la men ta res do PT.

Di zem: ”Va mos vo tar Ala go as!“, até por que, da-
qui a pou co, vem o Rio Gran de do Sul. Então, o pri me -
i ro pon to a ser co lo ca do é este: de acor do com o re la -
tó rio da CPI dos Pre ca tó ri os, a emis são dos pre ca tó ri -
os do Rio Gran de do Sul foi fe i ta re gu lar men te e eles
fo ram uti li za dos de acor do com a Cons ti tu i ção. E
quan do digo isso não es tou fa zen do elo gio ao atu al
Go ver na dor do Rio Gran de do Sul; es tou fa zen do jus-
ti ça ao Go ver na dor an te ri or, que foi quem emi tiu os tí-
tu los.

Se gun do, le van to a com pa ra ção com o Mu ni cí -
pio de São Pa u lo. E nes sa par te, há uma ver da de no
que dis se o Se na dor Re nan Ca lhe i ros. O tra ta men to
que se de se ja dis pen sar ago ra a Ala go as é igual ao
dis pen sa do ao Mu ni cí pio de São Pa u lo. Re ca pi tu le -
mos al guns epi só di os a res pe i to de São Pa u lo dis cu ti -
dos nes ta Casa. Por essa ra zão, aliás, o Go ver na dor
de Ala go as, Dr. Ro nal do Les sa, foi tão in jus to com os
pe tis tas em seu ar ti go no jor nal quan do dis se: ”... E
tem mais: quan do os pre ca tó ri os do Mu ni cí pio de São
Pa u lo es ta vam para ser fi nan ci a dos jun to à União, os
as ses so res pe tis tas acom pa nha ram com in dis far çá -
vel an si e da de a con clu são da ope ra ção, pois ha via a
pers pec ti va con cre ta de as su mir o po der pa u lis ta no,
como ter mi nou ocor ren do“.

É ver da de, sim, que as le tras de São Pa u lo me-
re ce ram tra ta men to pri vi le gi a do não ape nas nas re-
so lu ções re la ti vas a elas mas tam bém quan do o Go-
ver no dis se que ha vía mos que bra do o Ban co do Bra-
sil. São Pa u lo foi pri vi le gi a do des de a pri me i ra re da -
ção da Re so lu ção nº 78, que di zia que os tí tu los emi ti -
dos de acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral para pa gar
pre ca tó ri os po de ri am ser re ne go ci a dos por trin ta
anos. O in ci so II di zia que os que ti ves sem sido emi ti -
dos para pa gar pre ca tó ri os mas que não ti ves sem a
des ti na ção de acor do com a Cons ti tu i ção, ou seja,
que não ti ves sem sido uti li za dos para pa gar os pre ca -
tó ri os, po de ri am ser re ne go ci a dos por dez anos. E o
in ci so III di zia que os que ti ves sem sido emi ti dos após
13 de de zem bro de 1995 te ri am que ser res ga ta dos à
vis ta.

Qu an do es ta va para es tou rar a bom ba nas
mãos dos Esta dos que ha vi am emi ti do após 13 de de-
zem bro de 1995 – Ala go as, Per nam bu co e ou tros –,
fez-se uma emen da aqui para es ta be le cer que só po-
de ri am ser re ne go ci a dos após a Jus ti ça ga ran tir a sua
le ga li da de. Só en tão fo mos des co brir que só o Mu ni -
cí pio de São Pa u lo ti nha emi ti do tí tu los an tes de 13 de
de zem bro de 1995, e aí não é por ne nhu ma ne go ci a -
ção do PT. Tal vez essa data ca ba lís ti ca, que foi in tro -

du zi da, des de a pri me i ra vez, na Re so lu ção nº 78, ti-
ves se mais a ver com o apo io de Pa u lo Ma luf a Fer-
nan do Hen ri que Car do so nas ele i ções da que le ano.

Mas o sur pre en den te é que, quan do apro va mos 
aqui o re la tó rio do Se na dor José Fo ga ça, que di zia
que os tí tu los emi ti dos após 13 de de zem bro de 1995
só po de ri am ser pa gos se a Jus ti ça de cre tas se a sua
le ga li da de, quan do apre sen ta mos uma emen da re ti -
ran do essa data ca ba lís ti ca, é que foi a emen da aca-
ta da pelo Se na dor José Fo ga ça e pelo Ple ná rio. Sob
que ale ga ção? Por que essa data? Se tem ir re gu la ri -
da de, se tem mu tre ta, em to dos os ca sos, tem que ha-
ver a ma ni fes ta ção da Jus ti ça. Foi quan do o en tão
Pre si den te do Ban co do Bra sil, Andrea Ca la bi, ir rom -
peu os cor re do res do Se na do di zen do: ”Qu e bra ram o
Ban co do Bra sil!“ Foi quan do des co bri mos que todo
aque le mico es ta va no Ban co do Bra sil e foi quan do o
Se na do teve que pa gar o mico de, na se ma na se guin -
te, re vo gar uma emen da que ha via apro va do na se-
ma na an te ri or.

Então, tal vez o caso de São Pa u lo ve nha a ser
des co ber to no fu tu ro, a par tir do mo men to em que al-
gu mas ca be ças co ro a das da po lí ti ca bra si le i ra re sol -
vam es cre ver suas me mó ri as.

Mas o Go ver na dor Ro nal do Les sa foi in jus to
com os pe tis tas tam bém por que, mes mo no caso de
São Pa u lo, que já ti nha esse pri vi lé gio, quan do da re-
ne go ci a ção da dí vi da de São Pa u lo, quan do já tí nha -
mos a pers pec ti va de ga nhar o Go ver no do Mu ni cí pio
de São Pa u lo, apre sen ta mos uma emen da na ne go ci -
a ção de São Pa u lo para ser mos co e ren tes com a Re-
so lu ção nº 78 mo di fi ca da, a de que uma par te da que -
les tí tu los só po de ria ser re ne go ci a da por dez anos.

Por tan to, não es tá va mos acom pa nhan do com
in dis far çá vel an si e da de a con clu são da ope ra ção por-
que as su mi ría mos o go ver no, não. Apre sen ta mos
uma emen da para que o Se na do fos se co e ren te com
as de ci sões que já ha vi am sido to ma das an te ri or men -
te. É ver da de, fo ram to das elas re vo ga das. E a emen-
da da Se na do ra He lo í sa He le na nada mais faz do que
man ter ab so lu ta co e rên cia com o que ado ta mos na
re ne go ci a ção da dí vi da de to dos os Esta dos. Foi o
Se na do que dis se, em suas re so lu ções, que es ses tí-
tu los só po de ri am ter va li da de a par tir do pro nun ci a -
men to da Jus ti ça. E sur ge a dú vi da, le van ta da na Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, não pelo PT, mas
pelo Se na dor Pa u lo Sou to, que até ago ra, Sr. Pre si -
den te, não me foi es cla re ci da. O Se na dor Ro me ro
Jucá foi à tri bu na; de po is, per gun tei a ele o mo ti vo de
essa emen da im pe dir a re ne go ci a ção, se é con sen so, 
se to dos di zem que é im por tan te man ter-se o prin cí -
pio de so men te se po der re ne go ci ar de po is de o Ju di -
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ciá rio di zer que é vá li do. To dos di zem isso. E não é
ver da de que o Se na do es te ja en tran do no mé ri to de
ser le gal ou ile gal. Esta mos re pe tin do uma emen da
in tro du zi da, pri me i ra men te, pelo Se na dor José Fo ga -
ça e, pos te ri or men te, in clu í da es pe ci fi ca men te no
caso de Ala go as.

Se a emen da for apro va da, não tem re ne go ci a -
ção, e aí tem pro ble ma. Então, fi ca mos com uma ver-
são dada pelo Se cre tá rio do Te sou ro para a Se na do ra 
He lo í sa He le na e com ou tra dada pelo Se na dor Ro-
me ro Jucá. Se é as sim, re ti ra re mos a ur gên cia, vol ta -
re mos à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, ou vi re -
mos o Se cre tá rio do Te sou ro, Pe dro Ma lan e os res-
pon sá ve is pelo Go ver no Fe de ral so bre se essa emen-
da im pe de ou não a re ne go ci a ção dos tí tu los.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
com ab so lu ta con vic ção da co e rên cia que te mos ado-
ta do em to das as vo ta ções re la ti vas a essa ma té ria e
por es tar mos ab so lu ta men te de acor do com o tra ba -
lho fe i to pelo Se na do Fe de ral por meio da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, vo ta mos a fa vor da emen da 
da Se na do ra He lo í sa He le na. Enten de mos que não
se tra ta, de for ma al gu ma, de dis cri mi nar Ala go as.
Não hou ve res pos ta con clu si va, a não ser a de que
”vai com pli car“ – ter mo usa do para a re ne go ci a ção –,
e es ta mos tra ba lhan do para que se des com pli que.
Enten de mos que a emen da é per fe i ta men te le gí ti ma,
está de acor do com os in te res ses do Se na do, do
Esta do de Ala go as, do Go ver na dor e do povo des te
País e, prin ci pal men te, com a co e rên cia que, in fe liz -
men te, é ver da de, não ocor reu na dis cus são da dí vi da 
de ou tros Mu ni cí pi os, de ou tros Esta dos, mas não por
cul pa da Ban ca da do PT. To das as emen das pro pos -
tas por nós aqui são ab so lu ta men te co e ren tes com a
to ta li da de dos pro je tos de re so lu ção que apre sen ta -
mos.

Por isso, vo ta mos a fa vor da emen da da Se na -
do ra He lo í sa He le na.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – De cla ro

en cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, da CAE.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, está fal tan do o pro je to.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Um mo-

men to, Srs. Se na do res.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, da CAE, que tem

pre fe rên cia re gi men tal.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de um es cla re ci men to. O
pro je to de re so lu ção ain da não foi vo ta do. É pre ci so
que se vote pri me i ro o pro je to e de po is a emen da.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – V.
Exª está en ga na do. Vai ser vo ta da a emen da subs ti tu -
ti va de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pri me i -
ro, vota-se o subs ti tu ti vo.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Para en-
ca mi nhar, como pri me i ra ins cri ta, con ce do a pa la vra à
Se na do ra He lo í sa He le na. Se V. Exª qui ser ce der a
vez o fará ao Se na dor Ro ber to Re quião.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ce de rei mi nha vez ao Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra, por 5 mi nu tos, ao Se na dor Ro ber to Re-
quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor) – A
luta da CPI dos Pre ca tó ri os foi dura e de fi niu-se com a
una ni mi da de dos Se na do res no ple ná rio do Se na do
Fe de ral.

Tive al gu ma di fi cul da de para en ten der o que es-
ta va acon te cen do, esta tar de, em re la ção a essa re-
so lu ção. Cre io que já en ten di e que ro ex pli car como
en ten di.

Ala go as tem al gu mas dí vi das fun da das que fo-
ram con so li da das em um acor do com o Go ver no Fe-
de ral. Na que le mo men to, o Go ver no Fe de ral exi giu
que no con tra to de con so li da ção fos se in clu í do um
ter mo, o art. 3º, de ter mi nan do que os tí tu los ori gi ná ri -
os dos pre ca tó ri os, as le tras ori gi ná ri as dos pre ca tó ri -
os, só po de ri am ser ne go ci a dos de po is do trân si to em
jul ga do. A 1ª Instân cia da Jus ti ça de Ala go as ma ni fes -
tou-se, as sim como a 2ª Instân cia, de cla ran do a nu li -
da de da que les tí tu los.

De re pen te, o Go ver no Fe de ral, que in tro du ziu
no con tra to de con so li da ção a cláu su la exi gin do o
trân si to em jul ga do da aná li se dos tí tu los de Ala go as,
muda de opi nião. 

Então, ima gi no a si tu a ção como um se qües tro.
O Go ver no Fe de ral se qües trou a pos si bi li da de de ro-
la gem da dí vi da le gí ti ma e fun da da de Ala go as, acu-
mu la da ao lon go dos anos, e exi ge do Go ver na dor de
Ala go as, Ro nal do Les sa, que dê li qui dez, que li be re
para o mer ca do os tí tu los su jos dos pre ca tó ri os mal
ha vi dos. É como se o Pri me i ro Co man do da Ca pi tal
se qües tras se al guém, nes sa fi gu ra, a dí vi da boa,
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para li ber tar al guns fa cí no ras pre sos numa pe ni ten -
ciá ria bra si le i ra. E a di fi cul da de não está com o Go-
ver na dor Ro nal do Les sa – que acom pa nha esta ses-
são –, a di fi cul da de está com o Go ver no Fe de ral que
mu dou de opi nião e de re pen te diz para Ala go as: só
ro la mos a sua dí vi da, só re du zi mos o seu en di vi da -
men to a 15% se vo cês con cor da rem em pa gar o que
não de vem, ne go ci a rem o ine go ciá vel, con tra in clu si -
ve um con tra to fir ma do en tre o Ban co Cen tral e o Go-
ver no de Ala go as an te ri or men te.

É o Go ver no Fe de ral e o Ban co Cen tral trans for -
ma dos numa es pé cie de ”pri me i ro co man do da Re pú -
bli ca“ a exi gir a li ber ta ção de tí tu los po dres, in va li da -
dos pela Jus ti ça de Ala go as, se não o Go ver na dor não
vai po der go ver nar, se não S. Exª não vai po der ro lar
as suas dí vi das, se não ele não vai po der ob ter qual-
quer tipo de fi nan ci a men to. Mas afi nal, va leu a pena a
CPI dos Pre ca tó ri os? Vejo aqui no ple ná rio o Se na dor 
José Ser ra, que, du ran te os tra ba lhos da CPI, teve
uma po si ção bri lhan te, ex tra or di na ri a men te fir me in-
clu si ve no mo men to em que cha ma mos os ”ban que i -
rões“ do Bra sil para di ze rem o que ti nham fe i to com os
pre ca tó ri os e que ne go ci a ção ti nham fe i to com os
Esta dos. Foi, sem som bra de dú vi da, uma po si ção co-
ra jo sa da Co mis são. E o Se na dor José Ser ra, na que le 
mo men to, foi quem de sem pa tou o equi lí brio in ter no
da si tu a ção, ga ran tin do que os ban que i ros vi es sem
ex pli car o que ti nham fe i to.

Ago ra as sis ti rei – por que a Se na do ra He lo í sa
He le na já re que reu ou re que re rá a vo ta ção no mi nal –
como se com por tam os Se na do res da Co mis são Par-
la men tar de Inqué ri to que in ves ti gou os pre ca tó ri os
nes te mo men to que es ta mos ten tan do dar con se -
qüên cia àque le tra ba lho todo. Vo ta ção no mi nal é im-
por tan te. 

E ve re mos se Ala go as, para ro lar a sua dí vi da,
será obri ga da pelo ”pri me i ro co man do da Re pú bli ca“,
que é a ad mi nis tra ção fi nan ce i ra do Bra sil, a li ber tar
os tí tu los po dres, os tí tu los cri mi no sos, de so nes tos. E
ve re mos se esse prag ma tis mo pre ga do no Ple ná rio,
de que Ala go as deve ro lar o que não deve pa gar
como con di ção ab so lu ta para con se guir se li be rar
para ob ter fi nan ci a men tos fe de ra is, vale no Con gres -
so Na ci o nal ou se este Con gres so Na ci o nal se le van -
ta, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, e diz ao Ban co Cen tral
que role o que tem que ro lar e que não obri gue Ala go -
as a ad mi tir a va li da de do que não vale nada e que já
teve a sua nu li da de ab so lu ta de cre ta da pela pri me i ra
e a se gun da ins tân cia da sua Jus ti ça.

Um pou co de co ra gem e de fir me za não fa ria
mal ao Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.

 S. Exª dis põe de 5 mi nu tos para en ca mi nha -
men to da vo ta ção.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a for ma
como se dará a vo ta ção será ab so lu ta men te es cla re -
ce do ra. Estou ale gre, por que na pri me i ra fase da vo-
ta ção ha ve rá una ni mi da de no Ple ná rio de que Ala go -
as deve ro lar dí vi da mo bi liá ria no li mi te de 15%. Ha ve -
rá una ni mi da de no Ple ná rio em re la ção àqui lo que
tem ser vi do de dis cur so men ti ro so em Ala go as e
aqui, di zen do que Ala go as com pro me te rá 20%, 30%
ou 40%. É tudo men ti ra. Isso será bom, por que va mos 
dis cu tir o co ra ção do pro ble ma, o mé ri to do pro ble ma, 
na vo ta ção se guin te. Por tan to, Ala go as e o Bra sil ve-
rão que não que re mos dar tra ta men to di fe ren ci a do a
Ala go as, to dos nós, por una ni mi da de, vo ta re mos que
a dí vi da mo bi liá ria de Ala go as es te ja no li mi te de
15%, por tan to, ca i rá a far sa na se gun da par te do pro-
ces so, quan do es ta re mos dis cu tin do algo ob je ti vo,
que é o pro nun ci a men to fi nal da Jus ti ça, Sr. Pre si den -
te. Esta rei mu i to fe liz nes sa vo ta ção, por que, na pri-
me i ra par te da vo ta ção, para des qua li fi car o dis cur so
men ti ro so, di zen do que Ala go as com pro me te ria mais
de 15%, vai ser des mo ra li za do ago ra, por que vai ser
vo ta do por una ni mi da de.

A se gun da par te será uma dis cus são di fe ren te,
em que o povo bra si le i ro verá que não pode com pa rar 
São Pa u lo com Ala go as. Sabe por que, Se na dor La u -
ro Cam pos? Por que, no caso de São Pa u lo, es tá va -
mos de fen den do o pa tri mô nio pú bli co do Ban co do
Bra sil e, no caso de Ala go as, va mos de fen der o pa ga -
men to da ”pi ca re ta gem“, de em pre i te i ros, ban que i ros
e usi ne i ros. Por tan to, es tou fe liz com a vo ta ção, por-
que va mos vo tar por una ni mi da de que Ala go as só vai
com pro me ter 15%. A vo ta ção da emen da vai ser mu i -
to in te res san te para re a li zar mos a dis cus são. Inclu si -
ve, dis cu tir o que foi aqui co lo ca do, no sen ti do de que
al guém, es pe ci al men te eu – e te nho cer te za de que
foi for ça de ex pres são, por que nin guém de bom sen so 
que me co nhe ce nes te Ple ná rio ima gi na ria que eu iria
cons pi rar con tra Ala go as ou jo gar, com a água suja,
uma cri an ça.

Ja ma is fa rei isso, Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res, e V. Exª sabe por quê? Por que eu es ta va den-
tro da Assem bléia Le gis la ti va, en fren tan do me tra lha -
do ra; eu es ta va na pra ça pú bli ca para de fen der cri an -
ças. E V. Exª sabe por quê? Por ca u sa des sa ”ban di -
da gem“ aqui, sabe o que acon te cia, Se na dor Ber nar -
do Ca bral? Um pai de fa mí lia ma tou a es po sa e os
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três fi lhos; vá ri os ser vi do res pú bli cos se su i ci da ram;
uma en ge nhe i ra jo gou-se de cima de um pré dio em
Ala go as com o con tra che que na mão; um po li ci al mi li -
tar ma tou três fi lhos e a es po sa com o con tra che que
na mão. Fo ram vá ri os po li ci a is mi li ta res, vá ri os ser vi -
do res que se su i ci da ram por ca u sa des sa ”ban di da -
gem“.

Por tan to, os que ga nha ram com essa ope ra ção
que pro mo veu fome, dor e mi sé ria em Ala go as, de-
pen den do de mim, não vão ga nhar o di nhe i ro.

Vai cair o dis cur so ago ra, por que 15% será una-
ni mi da de. Então, na vo ta ção em se pa ra do é que po-
de re mos, re al men te, se pa rar o joio do tri go.

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa He-
le na, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Peço a
pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Por cin co mi nu tos, con ce do a pa la vra a V. Exª,
Se na dor Ade mir Andra de, Lí der do PSB.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Mais
uma vez, ve nho re i te rar a mi nha vo ta ção. A emen da
da Se na do ra He lo í sa He le na in vi a bi li za a re ne go ci a -
ção da dí vi da. Por tan to, o Go ver no do Esta do de Ala-
go as per ma ne ce ria, até que a Jus ti ça to mas se uma
de ci são, com pro me ten do 20% do or ça men to es ta du -
al.

Na prá ti ca, a emen da joga para o fu tu ro uma co-
i sa que pode ser de ci di da ago ra. O Se na dor Ro ber to
Re quião pode até ter ra zão no que diz. Pode até ser
uma pres são do Go ver no Fe de ral, mas o Go ver na dor
Ro nal do Les sa re sis tiu até onde pôde, ne go ci ou
como pôde, com a res pon sa bi li da de que tem, com a
éti ca que tem e com o com pro me ti men to que tem
com o povo do Esta do de Ala go as. Fez S. Exª o que é
pos sí vel fa zer, lu tou até onde foi pos sí vel lu tar.

Por isso, re i te ro: a emen da da Se na do ra He lo í sa 
He le na, na prá ti ca, in vi a bi li za a re ne go ci a ção, adia
uma de ci são que pode ser to ma da ago ra e in vi a bi li za
a re du ção do com pro me ti men to dos re cur sos do
Esta do de Ala go as.

Por tan to, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro vota,
com mu i ta tran qüi li da de, com mu i ta cons ciên cia, sa-
ben do da res pon sa bi li da de que tem o Go ver na dor,
con tra a emen da da Se na do ra He lo í sa He le na e a fa-
vor do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 151, 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, da Emen da nº 2-Ple ná rio ao PRS nº 69/01, a fim
de que seja in se ri da no tex to da Emen da nº 1-CAE.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2001. – He lo í sa
He le na.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em vo ta ção o re que ri men to nº 151, de 2002, de
au to ria da Se na do ra He lo í sa He le na. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o re que ri men to, por una ni mi da de.
Em vo ta ção a Emen da nº 1 da CAE-(Subs ti tu ti -

vo), res sal va da a Emen da nº 2.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)

– Sr. Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – De po is de pro cla ma do o re sul ta do da vo ta ção,
V. Exª terá todo o di re i to de fa zer essa so li ci ta ção.

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam a
Emen da nº 1, Subs ti tu ti va, que i ram per ma ne cer sen-
ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)

– Sr. Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – É ne ces sá rio o apo i a men to de mais três Se na -
do res, Se na dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, apói am mi nha pro pos ta os Se na do -
res Chi co Sar to ri, Be ní cio Sam pa io, Fre i tas Neto e
Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Será fe i ta a ve ri fi ca ção de quo rum, de acor do
com o Re gi men to.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para ori en tar a Ban ca da.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no,
Lí der do PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, o PFL, nes ta vo ta ção e na vo ta ção da emen da, 
man tém-se em obs tru ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

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, a fa vor do Pro je to de Re so lu ção apre sen -
ta do e dis cu ti do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con vo co as Srªs e os Srs. Se na do res que se
en con tram em seus ga bi ne tes ou em ou tras de pen -
dên ci as do Se na do que ve nham ao ple ná rio para vo-
ta ção no mi nal.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para ori en tar a Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra aos Srs. Lí de res para ori en -
ta rem suas Ban ca das.

Tem a pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
voto do PMDB é o voto ”sim“; fa vo rá vel, por tan to, à
apro va ção da emen da subs ti tu ti va da CAE.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para a ori en ta ção da
Opo si ção, do PT.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
O Par ti do dos Tra ba lha do res, a Opo si ção, vota
”sim“, Sr. Pre si den te. Acer ca da ma no bra fe i ta, de ve -
ri am co nhe cer me lhor o Re gi men to, por que te re mos 
a vo ta ção no mi nal da qui a pou co. Vo ta mos ”sim“, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Mesa não fez ne nhu ma ma no bra. Pelo me-
nos eu não fa rei ne nhu ma ma no bra. Nem eu nem o
Se na dor Car los Wil son.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
So men te V. Exª en ten deu isso, Sr. Pre si den te. Sa be -
mos exa ta men te o que está acon te cen do. A vida é
bela, e co nhe cer o Re gi men to é obri ga ção dos Srs.
Se na do res. Não me re fe ri, em ne nhum mo men to, a
V. Exª ou aos Srs. Se na do res que es tão com pon do a
Mesa. Estou ape nas ori en tan do a Ban ca da: a Opo-
si ção vota ”sim“, para ga ran tir ape nas 15% de com-

pro me ti men to, e, da qui a pou co, o Re gi men to Inter-
no será uti li za do no va men te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o Blo co PSDB/PPB en ca mi nha o
voto ”sim“.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o Par ti do So ci a lis ta vota ”sim“ e la men -
ta, por que gos ta ría mos de vo tar no mi nal men te a
emen da da Se na do ra He lo í sa He le na e di zer ”não“
à emen da.

Des sa for ma, so mos fa vo rá ve is à vo ta ção no-
mi nal tam bém para a emen da.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, o Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro vota
”sim“.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, con si de ran do que o PFL está em obs-
tru ção e que a Mesa cer ta men te aguar da rá a pre-
sen ça dos de ma is Se na do res para vo ta rem, peço a
pa la vra para fa zer um aler ta e um es cla re ci men to às
Srªs e aos Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Gos ta ría mos mu i to de ou vir V. Exª, mas, la-
men ta vel men te, o Re gi men to Inter no não per mi te
isso por que es ta mos em ple na vo ta ção. Pos te ri or -
men te, V. Exª terá as se gu ra da a pa la vra.

Quem for fa vo rá vel à Emen da Subs ti tu ti va nº 1
da CAE vota ”sim“; quem for con tra vota ”não“.

Até o pre sen te mo men to, as Li de ran ças en ca -
mi nha ram a vo ta ção da emen da da se guin te ma ne i -
ra: o PFL está em obs tru ção; a Li de ran ça do Go ver -
no en ca mi nhou o voto ”sim“; o PMDB, ”sim“; o Blo co 
de Opo si ção, ”sim“; o Blo co do PSDB, ”sim“; o PSB,
”‘sim“.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra como Lí der.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, que ro apro ve i tar o
en se jo para lem brar aos Se na do res do PMDB que a
ori en ta ção da Ban ca da é o voto ”sim“; por tan to, pela
apro va ção da emen da subs ti tu ti va.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Alguns Se na do res es tão vin do ao ple ná rio.
Em vis ta dis so, aguar da re mos mais al guns mi nu tos.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo-
bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vo ta ram
SIM 51 Srs. Se na do res. Não hou ve vo tos con trá ri os
nem abs ten ções.

To tal: 51 vo tos.
A Emen da nº 1 foi apro va da, fi can do pre ju di ca -

do o pro je to.
Em vo ta ção a Emen da nº 2, de Ple ná rio, de pa-

re cer con trá rio, des ta ca da.
Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como au to ra
do des ta que para vo ta ção em se pa ra do, so li ci to, mais
uma vez, às Srªs e aos Srs. Se na do res que ga ran tam
a apro va ção da emen da.

Sr. Pre si den te, por co nhe cer o Re gi men to Inter-
no, en ten di a ma no bra re gi men tal re a li za da, que, se-
gun do o Se na dor José Agri pi no, é per fe i ta. O povo
pre ci sa sa ber como fun ci o nam o Re gi men to e o Par-
la men to. To dos sa bem que se pede ve ri fi ca ção de
quo rum quan do se pre ten de obs ta cu li zar uma ma té -
ria. Evi den te men te, quem de se ja a apro va ção não
pro ce de des se modo, prin ci pal men te es tan do o PFL
em obs tru ção. Nin guém é ig no ran te. Não há cri an ças
aqui. Há ”cri on ças“, como diz o Fran ça Mou ra.

O PFL, en tão, está em obs tru ção. Quem fos se
con trá rio à vo ta ção pe di ria ve ri fi ca ção de quo rum.
Quem es ta va con tra a emen da re que reu esse pro ce -
di men to na pri me i ra vo ta ção, por que, como pen sá va -
mos que as pes so as ti nham que as su mir no mi nal -
men te a ques tão da emen da e a ne ces si da de do pro-
nun ci a men to fi nal, só se pode so li ci tar ve ri fi ca ção de
quo rum no va men te após uma hora. Des se modo, uti-
li zou-se essa me di da, pois, ape nas de po is de uma
hora, ela se ria no va men te pos sí vel.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, o Re gi men to Inter no
es ta be le ce a pos si bi li da de de fa zer um re que ri men to –
como é o de mi nha au to ria, que está so bre a mesa – pe-
din do vo ta ção no mi nal. Então, os re pre sen tan tes do
Go ver no po de rão di zer que vo ta rão de for ma con trá ria.
Por que pro ce de rão des sa for ma se es tão ale gan do
que po dem as su mir o que está ocor ren do ago ra?

Por tan to, Sr. Pre si den te, a me di da que re que ri
será pre ci o sa, para que ob ser ve mos como re al men te
os Se na do res vo ta rão em re la ção à emen da.

Fiz esse es cla re ci men to, por que é mu i to im por -
tan te que o povo sa i ba exa ta men te como é o fun ci o -
na men to re gi men tal da Casa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto ”não“ ao
des ta que, Sr. Pre si den te.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce de -
rei a pa la vra a V. Exª após a le i tu ra do re que ri men to.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 152, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 294 do Re gi men to Inter no,

re que i ro vo ta ção no mi nal para a Emen da nº 2-Ple ná -
rio ao PRS nº 69/01.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2002. – He lo í sa
He le na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto con trá rio ao
re que ri men to, Sr. Pre si den te.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
man tém-se em obs tru ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB, pe los ar gu men tos ex pos tos e
por en ten der que a emen da é des ne ces sá ria por que
re dun dan te, vota ”não“.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Blo co de Opo si ção en ca mi nha o voto ”sim“, Sr. Pre-
si den te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o PSDB e o PPB en ca mi nham o voto
”não“ ao re que ri men to.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB en ca mi nha o voto ”não“ ao re que ri -
men to.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB en ca mi nha o voto ”sim“ ao re que ri -
men to de vo ta ção no mi nal por que não tem ne nhum
re ce io de as su mir suas po si ções, e a po si ção do PSB
é con trá ria à emen da da Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – E o PL,
como se ma ni fes ta?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si -
den te, pedi a pa la vra pela or dem não para me ma ni -
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fes tar pelo PL. Che guei com um mi nu to de atra so na
vo ta ção no mi nal an te ri or e so li ci to a V. Exª que re gis -
tre meu voto ”sim“ à ma té ria bá si ca que aca ba de ser
vo ta da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Ata re-
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sr. Pre si -
den te, tam bém so li ci to o re gis tro do meu voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A ma ni -
fes ta ção de V. Exª será re gis tra da pela Mesa.

De acor do com a ma ni fes ta ção das Li de ran ças,
está re je i ta do o re que ri men to.

Em vo ta ção, por tan to, a Emen da nº 2, de pa re -
cer con trá rio.

Quem vota ”sim“ apro va a emen da da Se na do ra
He lo í sa He le na. Quem vota ”não“, por con se qüên cia,
a re je i ta.

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 ”não“, re je i tan do a emen da.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a Li de ran ça do PMDB, pe los mes mos ar-
gu men tos ex pos tos, en ca mi nha o voto ”não“.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN)  Sr. Pre si -
den te, o PFL man tém-se em obs tru ção.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o Blo co/PSDB/PPB en ca mi nha o voto
”não“.

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 en ca mi nha
o voto ”não“.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB en ca mi nha o voto ”não“.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pelo Blo co de Opo si -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na do -
ra He lo í sa He le na, V. Exª vai ori en tar sua Ban ca da?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Estou usan do uma pre li mi nar para ori en ta ção da
Ban ca da, Sr. Pre si den te.

O Se na dor La u ro Cam pos pu bli cou um ar ti go
hoje no jor nal Tri bu na da Impren sa em que dis se
algo mu i to in te res san te, que um ad vo ga do de de fe sa
é aque le que con se gue fa zer com que os mem bros de
um júri as su mam a pele do réu com ele, a pon to de se
con ven ce rem de que, na que las cir cuns tân ci as, tam-
bém pra ti ca ri am o cri me.

Quem co nhe ce re co nhe ce, e quem se re co nhe -
ce no cri mi no so se per doa nele. Por isso, não pos so

per do ar essa fal ca trua que foi fe i ta em re la ção a Ala-
go as. E, nes se caso, a Opo si ção en ca mi nha o voto
”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  A emen da 
foi re je i ta da.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção do ven ci do para o tur no su ple men tar.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção do ven ci do para o tur no su ple -
men tar, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 229, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Re so lu ção nº 69, de 2001.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Re so lu ção nº 69, de 2001, que dis põe so-
bre a apli ca ção da Re so lu ção nº 97, de 1998, do Se-
na do Fe de ral, ao re fi nan ci a men to da dí vi da mo bi liá ria 
do Esta do de Ala go as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 9 de abril de
2002. – Ra mez Te bet, Pre si den te – Edi son Lo bão,
Re la tor – Anto nio Car los Va la res – Car los Wil son –
Ma ria do Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 229, 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

Dis põe so bre o li mi te de com pro me -
ti men to da re ce i ta lí qui da real do Esta do
de Ala go as, no con tex to da im ple men ta -
ção do con tra to de que tra ta a Re so lu ção 
nº 36, de 2000, do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. lº O li mi te de dis pên dio men sal de que tra ta

o art. 2º, in ci so IV, da Re so lu ção nº 97, de 1998, do
Se na do Fe de ral, apli ca-se ao va lor de que tra ta o art.
2º, in ci so III, da Re so lu ção nº 36, de 2000, do Se na do
Fe de ral.

Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Estan do
a ma té ria em ur gên cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a -
ção do Subs ti tu ti vo.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das ao Subs ti tu ti vo até o en-
cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o Subs ti tu ti vo, em tur no su ple -
men tar. (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, o subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti va men te
ado ta do, sem vo ta ção, nos ter mos do art. 284 do Re-
gi men to Inter no.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor

Osmar Dias, é so bre o pro ces so de vo ta ção?
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sim,

Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Qu e ro

ape nas re gis trar o meu voto ”sim“ à emen da da Se na -
do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Fi ca rá
re gis tra da a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, como ex-Re la tor da Co mis são dos Pre ca -
tó ri os, re gis tro o meu voto ”sim“ à emen da sé ria, ho-
nes ta e mo ra li zan te da Se na do ra He lo í sa He le na. La-
men to a fal ta de co ra gem des te Ple ná rio em as su mir
a res pon sa bi li da de pelo voto.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Ata re-
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

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 (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Qu e ro re gis trar meu voto ”sim“ à emen da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
re co lhe rá as ma ni fes ta ções de V. Exªs, em bo ra, de
acor do com o Re gi men to, elas de vam ser fe i tas por
es cri to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 
a ses são pelo tem po ne ces sá rio à con clu são da
Ordem do Dia.

Item 4:

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)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 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 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, no mí ni mo, um ter ço da
com po si ção do Se na do.

As pro pos tas fo ram apre sen ta das à Emen da nº
1, de Ple ná rio. Trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses-
são de dis cus são.

Em dis cus são as Pro pos tas nºs 3 e 12, de 2000,
e 14, de 2001, que tra mi tam em con jun to, e a Emen da 
nº1, de Ple ná rio. (Pa u sa.)

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra, para dis cu tir.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria ape nas de re gis trar uma dú vi da. De-
se jo sa ber se essa ope ra ção re gi men tal le gí ti ma e
per fe i ta será uti li za da por esta Casa em to dos os as-
sun tos po lê mi cos, a fim de evi tar que Se na do res, que
por ven tu ra se jam can di da tos a Pre si den te da Re pú -
bli ca, não te nham que se ex por.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  10 04213

    407ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, o que está em dis cus são é o
Item 4.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – 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 o Se na dor Car los Pa tro cí nio, para dis cu tir.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, em boa hora che ga a esta Casa a
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, mas che-
gam tam bém mais duas Pro pos tas de Emen da Cons-
ti tu ci o nal, as de nº 12 e nº 14, que tra tam do mes mo
as sun to, ou seja, di mi nu ir o re ces so par la men tar do
Con gres so Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, há uma gri ta ge ral re la ti va ao lon-
go re ces so par la men tar, que che ga, anu al men te, a 92
dias. Tam bém é con de na do o ex ces so de con vo ca -
ções ex tra or di ná ri as du ran te os re ces sos, mu i tas de-
las re mu ne ra das, por que con vo ca das pelo Pre si den -
te da Re pú bli ca.

É mais do que jus to que ma té ri as des se teor se-
jam apre sen ta das a esta Casa  e mu i tas de las já tra-
mi tam aqui du ran te al gum tem po. To da via, Sr. Pre si -
den te, al gu mas pro pos tas não se en qua dram efe ti va -
men te na qui lo que não so men te a so ci e da de bra si le i -
ra, mas tam bém os Par la men ta res de se jam.

A PEC nº 3  a que en ca be ça as apen sa das  es-
ta be le ce que o pe río do le gis la ti vo seja do dia 5 de ja-
ne i ro a 20 de de zem bro, ou seja, um re ces so tão-so-
men te de 15 dias mais o mês de ju lho. A PEC nº 12
es ta be le ce que o pe río do le gis la ti vo seja de 2 de ja-
ne i ro a 20 de de zem bro, e te ría mos efe ti va men te o re-
ces so no mês de ju lho. E a PEC nº 14 es ta be le ce que
o Con gres so se re ú na, anu al men te, de 15 de ja ne i ro a
15 de de zem bro, ex tin guin do o re ces so de meio de
ano.

Ora, Sr. Pre si den te, até para dar exem plos a ou-
tras ins ti tu i ções, como o Po der Ju di ciá rio, que tam-
bém tem um re ces so um tan to lon go, de ve ría mos
apro var uma des sas pro pos tas de emen da cons ti tu ci -
o nal. Mas apre sen tei a Emen da nº 1, que me pa re ce a
mais ló gi ca, a mais con sen tâ nea com aqui lo que pre-
ten de mos apro var nes ta tar de – se evi den te men te
hou ver quo rum, e pa re ce-me que não ha ve rá.

Apre sen to a Emen da nº 1 a es sas três PECs.
Ela pre vê que o Con gres so Na ci o nal re u nir-se-á, anu-
al men te, na Ca pi tal Fe de ral, de 20 de ja ne i ro a 30 de
ju nho e de 1º de agos to a 20 de de zem bro. Cre io que
de va mos es ten der as nos sas ati vi da des par la men ta -
res além do dia 15 de de zem bro, até por que per ma -

ne ce mos aqui até às vés pe ras do Na tal para vo tar o
Orça men to Ge ral da União do ano sub se qüen te.

Por tan to, Sr. Pre si den te, peço a de vi da aten ção
dos meus ilus tres Pa res nes ta Casa. Pen so que po de -
mos e de ve mos di mi nu ir o re ces so de fi nal de ano
para um mês. O pe río do mais apro pri a do para des fru -
tar mos o re ces so se ria exa ta men te do dia 20 de de-
zem bro a 20 de ja ne i ro, quan do co me ça ri am tam bém
as re u niões pre pa ra tó ri as para a ele i ção da Mesa.

Estu dei, ana li sei de ti da men te jun to com mi nha
as ses so ria es sas pro pos tas que vêm ao en con tro do
an se io da so ci e da de, no sen ti do de di mi nu ir o re ces -
so par la men tar, evi tar pa ga men tos ex tras e, so bre tu -
do, con vo ca ções fre qüen tes, ex tra or di ná ri as por par-
te do Pre si den te da Re pú bli ca. Pa re ce-me que esta
data é mais ade qua da ao fun ci o na men to do Con gres -
so Na ci o nal, ou seja, do dia 20 de ja ne i ro ao dia 20 de
de zem bro, evi den te men te com o re ces so do meio de
ano.

Te nho a cer te za de que os nos sos ilus tres Se na -
do res ha ve rão de apre ci ar esta ma té ria com a de vi da
lu ci dez e dar a res pos ta à so ci e da de que cla ma por
mais aus te ri da de com o gas to pú bli co, por mais tra ba -
lho no âm bi to do Con gres so Na ci o nal.

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

mais ora do res ins cri tos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª se

pro nun ci a rá so bre a vo ta ção?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sim, so bre a ma té ria, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a

pa la vra V. Exª, Se na dor Se bas tião Ro cha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
é evi den te que não há quo rum para apro va ção de
qual quer pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal esta no i -
te e é pro vá vel que não haja quo rum tam bém para
apre ci a ção. Há, no en tan to, o ris co de ha ver quo rum
para apre ci a ção, mas não para apro va ção e uma ma-
té ria de ta ma nha im por tân cia ser re je i ta da por fal ta de
quo rum.

Por isso, pro po nho o adi a men to da vo ta ção para
a pró xi ma se ma na em fun ção da obs tru ção do PFL e
pelo fato de es tar mos cons ta tan do, de for ma fla gran -
te, que não há quo rum no ple ná rio para apre ci a ção de
ne nhu ma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal esta
no i te.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço a V.
Exª que fi que aten to às con clu sões da Mesa so bre
essa ma té ria.

Não ha ven do mais ora do res ins cri tos, de cla ro
en cer ra da a dis cus são, em pri me i ro tur no, com apre-
sen ta ção de emen da.

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 para exa me da Emen da nº 1, de
Ple ná rio.

São os se guin tes os itens que tra mi -
tam em con jun to:

– 5 –

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)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 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.

– 6 –

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)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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.

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 quar ta ses são de dis cus são.
Dis cus são, em con jun to, da Pro pos ta de Emen-

da à Cons ti tu i ção e da Emen da nº 1, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Subs ti tu ti vo.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
de se ja dis cu tir a ma té ria?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Exa ta men te, Sr. Pre si den te.

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

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Se rei mu i to
bre ve para co la bo rar com a Mesa e com o Ple ná rio.

Aler to a Casa para o fato de que essa ma té ria é
de gran de im por tân cia para o fun ci o na lis mo pú bli co,
não só da União mas tam bém dos Esta dos e Mu ni cí -
pi os. Por tan to, ama nhã, quan do trans cor re rá o quin to
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dia de dis cus são e a pro vá vel vo ta ção, es ta re mos
aten tos ao quo rum em fun ção da obs tru ção do PFL.
Ape lo à Mesa no sen ti do de que, cons ta tan do ama-
nhã a in su fi ciên cia de quo rum para vo ta ção de emen-
das cons ti tu ci o na is, por li vre ini ci a ti va e no uso de
suas prer ro ga ti vas, pro ce da ao adi a men to.

So bre a ma té ria, Sr. Pre si den te, in for mo que não
se tra ta de as cen são, mas de de sen vol vi men to fun ci o -
nal. O pro je to é da la vra, da com pe tên cia e da sa be do -
ria do Se na dor José Fo ga ça. O re la tó rio es ta be le ceu,
en tão, um di fe ren ci al. Qu al quer car go que fi car li vre ou
for cri a do no ser vi ço pú bli co será ocu pa do me di an te
con cur so pú bli co in clu in do ser vi do res e não ser vi do -
res. A Admi nis tra ção Pú bli ca po de rá ado tar al guns cri-
té ri os de pon tu a ção para, cer ta men te, con si de rar o
cur rí cu lo, a ex pe riên cia e o tem po de ser vi ço de ser vi -
do res que, even tu al men te, es te jam em um car go in fe ri -
or e que i ram con cor rer a um car go su pe ri or.

Esse pra ti ca men te é o mé ri to da ma té ria que es-
ta re mos vo tan do ama nhã. Ela é ex tre ma men te im por -
tan te para os ser vi do res pú bli cos, por que mes mo não
sen do as cen são fun ci o nal, pro i bi da pela Cons ti tu i ção 
Fe de ral, ga ran te aos ser vi do res pú bli cos um aces so
li ge i ra men te di fe ren ci a do, as se gu ran do àque les que
con se gui ram am pli ar os seus co nhe ci men tos, au-
men tar as suas chan ces de ocu par um car go mais
alto na es ca la do ser vi ço pú bli co.

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

mais 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 de ama nhã, para o pros se gui men to da
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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.

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 são 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 quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a 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 (Edi son Lo bão) – Item 9:

PRO JE TO DE LEI DA CÂ MA RA
Nº 32, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 32, de 2001 (nº
2.660/96, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe so-
bre o tem po de di re ção do mo to ris ta de ca-
mi nhões e ôni bus tra fe gan do em ro do vi as,
ten do

Pa re ce res sob nºs 143 e 144, de 2002,
Re la tor: Se na dor Osmar Dias, das Co mis -
sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
fa vo rá vel; e de Assun tos So ci a is, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CAS (Subs ti tu -
ti vo), que apre sen ta, com aden do para ade-
qua ção do tex to do Pro je to à Lei Com ple -
men tar nº 95, de 1998.

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
da Emen da nº 1, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a Emen da nº 1 da Co mis são de
Assun tos So ci a is, que tem pre fe rên cia re gi men tal, na
for ma do aden do para ade qua ção à Lei Com ple men -
tar nº 95, de 1998.

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar, en cer -
ro o en ca mi nha men to.

As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da a Emen da nº 1 (Subs ti tu ti vo), na for-
ma do aden do, fica pre ju di ca do o pro je to.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção
do ven ci do para o tur no su ple men tar.

É a se guin te a emen ta apro va da:

EMENDA Nº 1 – CAS (SUBSTITUTIVO)

Dis põe so bre o tem po de di re ção do
mo to ris ta de ca mi nhões e ôni bus tra fe -
gan do em ro do vi as.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ve da do ao mo to ris ta de ca mi nhão e

ôni bus, tra fe gan do em ro do vi as, di ri gir inin ter rup ta -
men te por mais de qua tro ho ras, de ven do des can sar
pelo me nos 30 trin ta mi nu tos de for ma con tí nua ou de
modo des con tí nuo, ao lon go de qua tro ho ras di ri gi -
das, ex ce to se ini ci ar o pe río do de re pou so pre vis to
no § 2º.

§ 1º Des de que não com pro me ta a se gu ran ça
ro do viá ria e com o ob je ti vo de lhe per mi tir che gar a
um lu gar de pa ra da ade qua da, o mo to ris ta po de rá
pror ro gar por até mais uma hora o tem po de di re ção a
que se re fe re o ca put para as se gu rar a se gu ran ça
das pes so as, do ve í cu lo ou de sua car ga.

§ 2º O mo to ris ta de que tra ta este ar ti go fica
obri ga do, den tro do pe río do de vin te e qua tro ho ras, a
ob ser var um in ter va lo inin ter rup to de, no mí ni mo, dez
ho ras de des can so.

Art. 2º Os ca mi nhões e ôni bus de trans por te
ro do viá rio se rão equi pa dos com ins tru men to re-

gis tra dor ins tan tâ neo e inal te rá vel de ve lo ci da de e
tem po ou equi pa men to equi va len te, na for ma do re-
gu la men to.

Art. 3º O con tro le e a fis ca li za ção do dis pos to no
art. 1º é de res pon sa bi li da de dos ór gãos exe cu ti vos
do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to.

Art. 4º A in fra ção ao dis pos to no art. 1º im por ta rá 
na re ten ção tem po rá ria do ve í cu lo pelo tem po de pa-
ra da não ob ser va do, sem pre ju í zo da apli ca ção da
mul ta no va lor de R$180,00 (cen to e oi ten ta re a is),
para cada hora, ou fra ção, de vi da em do bro em caso
de re in ci dên cia.

Pa rá gra fo úni co. A in fra ção im por ta rá na apli ca -
ção das pe na li da des Bra si le i ro de Trân si to, cons ti tu in -
do in fra ção re ten ção do ve í cu lo para re gu la ri za ção,
sem pre ju í zo da apli ca ção da mul ta.

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

É o se guin te o aden do apro va do:

ADENDO

Ao Pa re cer nº – CAS so bre o Pro je to 
de Lei da Câ ma ra nº 32, de 2002 (PL nº
2.660, de 1996, na ori gem), que dis põe
so bre o tem po de di re ção do mo to ris ta
de ca mi nhões e ôni bus tra fe gan do em ro-
do vi as.

Em aten di men to ao que dis põe o in ci so IV do
art. 7º da Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro
de 1998, com as al te ra ções pro mo vi das pela Lei

Com ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001, o subs-
ti tu ti vo ao PLC nº 32, de 2001, apro va do pela CAS em
12 de de zem bro de 2001, pas sa a ado tar a se guin te
re da ção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 32 (SUBSTITUTIVO), DE 2001

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que
ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro,
para li mi tar o tem po inin ter rup to de di re -
ção do mo to ris ta de ca mi nhão ou ôni bus
tra fe gan do em ro do via.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de

1997, pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes arts.
28-A e 230-A:

“Art. 28-A. Fica ve da do ao mo to ris ta de
ca mi nhão ou ôni bus tra fe gan do em ro do via
di ri gir inin ter rup ta men te por mais de qua tro
ho ras, de ven do des can sar pelo me nos 30
(trin ta) mi nu tos, de for ma con tí nua ou de
modo des con tí nuo, ao lon go de qua tro ho-
ras di ri gi das, ex ce to quan do ini ci ar o pe río -
do de re pou so pre vis to no § 2º.

§ 1º Des de que não com pro me ta a se-
gu ran ça ro do viá ria e com o ob je ti vo de lhe
per mi tir che gar a um lu gar de pa ra da ade-
qua da, o mo to ris ta po de rá pror ro gar por até
mais uma hora o tem po de di re ção a que se
re fe re o ca put para as se gu rar a se gu ran ça
das pes so as, do ve í cu lo ou de sua car ga.

§ 2º O mo to ris ta de que tra ta este ar ti -
go fica obri ga do, den tro do pe río do de vin te
e qua tro ho ras, a ob ser var um in ter va lo inin-
ter rup to de, no mí ni mo, dez ho ras de des-
can so."

..............................................................
“Art. 230-A. Con du zir ve í cu lo de trans-

por te de car ga ou de trans por te co le ti vo de
pas sa ge i ros em de sa cor do com as con di -
ções es ta be le ci das no art. 28-A, re la ti va -
men te ao tem po má xi mo de per ma nên cia
do con du tor ao vo lan te e aos in ter va los para
des can so.

Infra ção: gra vís si ma;
Pe na li da de: mul ta, para cada hora ou

fra ção, de vi da em do bro em caso de re in ci -
dên cia;
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Me di da Admi nis tra ti va: re ten ção tem-
po rá ria do ve í cu lo por pe río do igual ao da
pa ra da não ob ser va da."

Art. 2º O art. 21 da Lei nº 9.503, de 23 de se tem -
bro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in-
ci so X, re nu me ran do-se os de ma is:

“Art. 21. .................................................
X – fis ca li zar o cum pri men to das nor-

mas es ta be le ci das no art. 28-A, apli can do
as pe na li da des e ar re ca dan do as mul tas
nele pre vis tas.

.......................................................(NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 10:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 23, DE 1998 – COMPLEMENTAR

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº
23, de 1998 – Com ple men tar, de au to ria da
Se na do ra Jú nia Ma ri se, que au to ri za o Po-
der Exe cu ti vo a in clu ir Mu ni cí pi os de Mi nas
Ge ra is si tu a dos no Entor no do Dis tri to Fe de -
ral, na Re gião Inte gra da de De sen vol vi men -
to do Entor no do Dis tri to Fe de ral, e dá ou-
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 100, de 2002, da Co-
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Mo za ril do 
Ca val can ti, ofe re cen do a re da ção do ven ci -
do.

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.

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.

So bre a mesa, emen da que será lida pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te:

EMENDA (De Ple ná rio) ofe re ci da ao
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 23, de 1998 – Com ple men tar, de au to -
ria da Se na do ra Jú nia Ma ri se, que au to ri -
za o Po der Exe cu ti vo a in clu ir Mu ni cí pi os 
de Mi nas Ge ra is si tu a dos no Entor no do
Dis tri to Fe de ral, na Re gião in te gra da de
De sen vol vi men to do Entor no do Dis tri to
Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1 – PLEN

Su pri ma-se a se guin te ex pres são do art. lº:

“Ari nos, Bon fi nó po lis de Mi nas, Bra si -
lân dia de Mi nas, Dom Bos co, For mo so, Gu-
ar da-Mor, João Pi nhe i ro, La ga mar, La goa
Gran de, Na ta lân dia, Pin tó po lis, Pre si den te
Ole gá rio, Ri a chi nho, São Gon ça lo do Aba e -
té, Uru a na de Mi nas, Uru ca ia, Var jão de Mi-
nas e Va zan te."

Jus ti fi ca ção

A RIDE é cons ti tu í da pelo Dis tri to Fe de ral e pe los 
mu ni cí pi os de Aba diâ nia, Água Fria de Go iás, Águas
Lin das de Go iás, Ale xâ nia, Ca be ce i ras, Ci da de Oci-
den tal, Co cal zi nho de Go iás, Co rum bá de Go iás, Cris-
ta li na, For mo sa, Lu ziâ nia, Mi mo so de Go iás, Novo
Gama, Pa dre Ber nar do, Pi re nó po lis, Pla nal ti na de Go-
iás, San to Antô nio do Des co ber to, Val pa ra i zo de Go iás 
e Vila Boa, no Esta do do Go iás, além dos mu ni cí pi os
de Unaí e Bu ri tis, no Esta do de Mi nas Ge ra is.

Com uma área to tal de 55 mil qui lô me tros qua dra -
dos e 2,9 mi lhões de ha bi tan tes, a RIDE tem uma den si -
da de de mo grá fi ca de 52,7 hab/km². A re gião, lo ca li za da
no pla nal to cen tral, re pre sen ta apro xi ma da men te 0,6%
do to tal do es pa ço ter ri to ri al bra si le i ro. A rede hi dro grá fi -
ca exis ten te re pre sen ta a zona de con fluên cia das três
im por tan tes ba ci as hi dro grá fi cas do País: Ama zô ni ca
(rio To can tins), Pa ra ná e São Fran cis co.

Obser ve-se que os in di ca do res eco nô mi cos e
so ci a is mos tram que o Entor no é uma das re giões
mais ca ren tes do País, onde apro xi ma da men te 44%
da po pu la ção são anal fa be tos, se gun do o úl ti mo cen-
so de mo grá fi co do IBGE. Além dis so, o ín di ce de in di -
gên cia che ga a 30%. Estu dos do Uni cef e do IBGE
mos tram, tam bém, que 21% das cri an ças de até 6
anos de ida de en con tram-se em do mi cí li os com sa-
ne a men to bá si co pre cá rio, que abri gam fa mí li as de
ren da in fe ri or a um sa lá rio mí ni mo.

O subs ti tu ti vo ora em vo ta ção tem por ob je ti vo
am pli ar o nú me ro de mu ni cí pi os que com põem a
RIDE. Tais mu ni cí pi os in te gram o Esta do de Mi nas Ge-
ra is. Entre tan to, a in clu são de mu ni cí pi os na RIDE sem
que os mes mos fa çam par te do con tex to soó ci o e co nô -
mi co que mo ti vou a sua cri a ção, dis tor ce rá, de for ma
ab so lu ta, a re gião in te gra da ora em vi gor.

Assim, pre ten de-se com a pre sen te emen da su-
pri mir mu ni cí pi os que his to ri ca men te não pos su em
vin cu la ção di re ta com o Dis tri to Fe de ral, pre ser van do
a es sên cia da RIDE.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2002. – Se na dor 
Ma u ro Mi ran da.
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(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) – Dis cus -
são, em con jun to, do Subs ti tu ti vo e da emen da, em
tur no su ple men tar. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Com a apre sen ta ção de emen da, o subs ti tu ti vo
vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
para o exa me da emen da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 11:

PROPOSTA DE DE CRE TO LEGISLATIVO
Nº 125, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 125, de 2000 (nº
366/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Pro to co lo Adi ci o nal ao

Acor do para a Con ser va ção da Fa u na Aquá-
ti ca nos Cur sos dos Rios Li mí tro fes, ce le bra -
do 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, em Bra sí lia, em 19 de maio de 1999,
ten do Pa re cer fa vo rá vel sob nº 78, 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 Lú dio Co e lho.

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 pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 12:
PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 299, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 299, de 2001 (nº
284/96, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Se gun do Pro to co lo ao
Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços 
da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, ten-
do Pa re cer fa vo rá vel sob nº 79, 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 Lú dio Co e lho.

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 Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 153, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do in ci so III do art. 279
do Re gi men to Inter no, o adi a men to da dis cus -

são do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 299, de 2001
(nº 284/96, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
tex to do Se gun do Pro to co lo ao Acor do Ge ral so bre o
Co mér cio de Ser vi ços da Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio, a fim de que seja re a li za da na ses são do
dia 22 de maio de 2002.

Sala das ses sões, 9 de abril de 2002. – Edu ar -
do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria sai da Ordem do Dia para re tor nar na

data fi xa da pelo Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 13:

REQUERIMENTO Nº 747, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 747, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos, so li ci tan do que se jam
re me ti dos à apre ci a ção da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, os Pro je tos de Lei do
Se na do nºs 216, de 1999, e 271, de 2000,
que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 28 de fe ve -
re i ro úl ti mo, quan do teve sua apre ci a ção
adi a da para hoje

Em vo ta ção o re que ri men to.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, ini ci al men te eu iria en ca mi nhar con tra ri a -
men te ao re que ri men to do Se na dor Si que i ra Cam-
pos. Mas, di an te de uma sé rie de de nún ci as que vêm
sur gin do, a cada dia, nos jor na is e nos me i os de co-
mu ni ca ção de um modo ge ral so bre o uso de sen fre a -
do e o cul ti vo de trans gê ni cos – prin ci pal men te a soja
– achei por bem con ver sar com o meu Lí der Edu ar do
Su plicy no sen ti do de pos si bi li tar mos a tra mi ta ção
des sa ma té ria em to das as Co mis sões para as qua is
o Se na dor Si que i ra Cam pos a está en ca mi nhan do,
mu i to em bo ra ten do a cla re za de que se tra ta de uma
me di da pro te la tó ria.

Em as sun tos po lê mi cos como es ses, con si de ro
fun da men tal o de ba te. Eu, com cer te za, em cada uma
des sas Co mis sões vou pro por que se es ta be le çam
au diên ci as pú bli cas para que a so ci e da de bra si le i ra
per ce ba a pres são das em pre sas mul ti na ci o na is para
con ta mi nar a pro du ção de grãos do Bra sil – com a
soja trans gê ni ca so bre tu do – por que não que rem que
o Bra sil te nha con di ções de com pe ti ti vi da de com a
soja trans gê ni ca da Argen ti na, do Ca na dá, dos Esta-
dos Uni dos com o Ja pão e o Mer ca do Co mum Eu ro -
peu, que está apre sen tan do pro pos ta de mo ra tó ria
para a não-en tra da dos pro du tos trans gê ni cos nos
seus mer ca dos. Então, que ro pro mo ver essa dis cus -
são. Qu e ro cha mar ao de ba te o se tor pro du ti vo bra si -
le i ro, que não ad mi to que fi que ver ga do à pres são da-
que les que já con ta mi na ram o seu se tor pro du ti vo
com soja trans gê ni ca. Inclu si ve, hoje, o con su mi dor já
não tem mais op ção: ou usa trans gê ni co ou usa trans-
gê ni co. De sor te que a so ci e da de bra si le i ra vai acom-
pa nhar esse de ba te, e aque les que não es tão sen si bi -
li za dos face ao ar gu men to do pe ri go de pre ju í zo para
a sa ú de, de pre ju í zo para a pro ble má ti ca am bi en tal
pelo me nos te nham a in te li gên cia de se sub me ter ao
ar gu men to do pre ju í zo eco nô mi co que será ca u sa do.
Po de ría mos ter um di fe ren ci al de qua li da de, con quis -
tar mer ca dos que os nos so com pe ti do res já não po-
dem con quis tar por que é im pos sí vel para eles re tro -
ce de rem – até por que essa dis cus são hoje está pos ta 
nos Esta dos Uni dos. Mu i to em bo ra com pre en da que
não é ne ces sá rio, eu vou con cor dar para que pos sa -
mos fa zer esse de ba te no mé ri to, cha man do a so ci e -
da de bra si le i ra para dis cu tir e so bre tu do o se tor pro-
du ti vo, que não pode, em hi pó te se ne nhu ma, con ti nu -
ar fa zen do o jogo da que les que que rem nos pre ju di -
car do pon to de vis ta eco nô mi co, do pon to de vis ta da
nos sa es tra té gia de con quis ta de mer ca do, so bre tu do 
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os mer ca dos que já com pre en de ram que os trans gê -
ni cos po dem se cons ti tu ir um pe ri go à sa ú de e ao
meio am bi en te. Enquan to isso não fica com pro va do,
que avan cem as pes qui sas, os ex pe ri men tos ci en tí fi -
cos, mas que não se con ta mi ne, de for ma ir res pon sá -
vel, todo o pro ces so pro du ti vo, so bre tu do o da soja e
de ou tras es pé ci es, com os OGMs. Então es tou de
acor do com essa tra mi ta ção, a fim de que pos sa mos
es ta be le cer o de ba te com as au diên ci as pú bli cas.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para
en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, au tor do re que ri men to.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, exa ta men te hoje,
sem en trar no mé ri to da ques tão, me re ce do ra de mu i -
ta dis cus são, jus ti fi co o meu re que ri men to ao Ple ná -
rio não como uma me di da pro te la tó ria. Se este não é
um as sun to que me re ça ser en ca mi nha do à Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, não sei o que mais de-
ve mos dis cu tir na que la Co mis são por que, afi nal de
con tas, em que pese a di fe ren ças de pon tos de vis ta,
a dis cus são dos trans gê ni cos é sim im por tan te para o
País, para o meu Esta do, para a po pu la ção. Esse de-
ba te é de fato pro fun do, de vez que exis tem in te res -
ses in ter na ci o na is con trá ri os à pos tu ra de mu i tos
gran des Par la men ta res que vêm de fen den do essa
tese. Por tan to, Sr. Pre si den te, esse de ba te deve ser
apro fun da do. 

Sou pou co dado a me di das pro te la tó ri as. Nes te
caso es pe cí fi co, sa li en to que fiz o re que ri men to en-
ten den do que de ve mos sim apro fun dar essa dis cus -
são. É fun da men tal que o fa ça mos. Sei que a Se na do -
ra Ma ri na Sil va tem um en ten di men to fir me com re la -
ção ao seu pon to de vis ta, mas tam bém te nho no to-
can te à mi nha opi nião e a de fen de rei quan do da dis-
cus são de mé ri to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 747, de 2001.

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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 14:

REQUERIMENTO Nº 748, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 748, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos, so li ci tan do que se jam
re me ti dos à apre ci a ção da Co mis são de

Edu ca ção, os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
216, de 1999, e 271, de 2000, que tra mi tam
em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 28 de fe ve re i ro úl ti mo,
quan do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje.

Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 15:

REQUERIMENTO Nº 749, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 749, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos, so li ci tan do que se jam
re me ti dos à apre ci a ção da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, os Pro je -
tos de Lei do Se na do nºs 216, de 1999, e
271, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 28 de fe ve re i ro úl ti mo, quan-
do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje.

Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 216, de 1999,

que tra mi ta em con jun to com o de nº 271, de 2000, vai
ao exa me das Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, de Edu ca ção, de Assun tos Eco nô mi cos e,
pos te ri or men te, à Co mis são de Assun tos So ci a is em
de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 16:

Vo ta ção, em tur no úni co, o Re que ri -
men to nº 78, de 2002, do Se na dor Car los
Pa tro cí nio, so li ci tan do, nos ter mos re gi men -
ta is, que te nham tra mi ta ção em con jun to os
Pro je tos 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.

Em vo ta ção (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Os Pro je tos de Lei do Se na do nº 78, de 1999, e

nº 24, de 2002, pas sam a tra mi tar em con jun to e re-
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tor nam à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, para de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men -
to n.º 149, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Re so lu ção nº 14, de 2002.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re o re que ri men to cons-

ta rá da Ordem do Dia da se gun da ses são de li be ra ti va 
or di ná ria sub se qüen te, nos ter mos do art. 345, II, do
Re gi men to Inter no.

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 Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 154, DE 2002

 Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is, que a

Ho me na gem à me mó ria de Gi net ta Cal li a ri seja re a li -
za da em data a ser opor tu na men te mar ca da.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2002. – Ro meu
Tuma – Ma ria do Car mo Alves – Mo za ril do Ca val -
can ti – Car los Pa tro cí nio – Mo re i ra Men des – Emí-
lia Fer nan des.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, a ho me na gem será

pres ta da opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, como Lí-
der. Pos te ri or men te, con ce de rei a pa la vra ao Se na -
dor Pa u lo Har tung, para uma co mu ni ca ção.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
ape nas co mu ni car aos Srs. Se na do res e a todo o Bra-
sil uma si tu a ção ab so lu ta men te inu si ta da e sur re a lis -
ta que es ta mos pre sen ci an do nes te mo men to: so mos 

to dos ci da dãos sem iden ti da de e, por tan to, sem ci da -
da nia.

Expli co: em 07 de abril de 1997, Sua Exce lên cia
o Pre si den te da Re pú bli ca san ci o nou um pro je to de
lei, se não me fa lha a me mó ria, de au to ria do Se na dor 
Pe dro Si mon, que ins ti tu iu o nú me ro úni co do re gis tro
da iden ti da de ci vil. Até aí ne nhu ma no vi da de não fos-
se o que es ta be le ce o art. 6 º des sa Lei.

“Art. 6º No pra zo má xi mo de cin co
anos da pro mul ga ção des ta lei per de rão a
va li da de to dos os do cu men tos de iden ti fi ca -
ção que es ti ve rem em de sa cor do com ela”.

Por tan to, re pi to que, como a lei foi pro mul ga da
no dia 7 de abril e es ta mos no dia 9 de abril, so mos to-
dos ci da dãos sem iden ti da de, in clu si ve os bra si le i ros
que es tão no ex te ri or, por ta do res do pas sa por te, por-
que aqui fala em to dos os do cu men tos de iden ti fi ca -
ção.

Mas o art. 5º es ta be le ce tam bém o se guin te:

“Art. 5º O Po der Exe cu ti vo pro vi den ci a -
rá no pra zo de 180 dias a re gu la men ta ção
da lei“ – e não o fez  e ”no pra zo de 360 dias
o iní cio da sua im ple men ta ção“, o que tam-
bém não foi fe i to. 

Des sa for ma, ape nas para re gis trar esse fato,
que ro usar as pa la vras do gran de po e ta ba i a no, Ca e -
ta no Ve lo so, para di zer que, no mo men to, es ta mos vi-
ven do ”sem len ço e sem do cu men to“.

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

do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung, para uma co-
mu ni ca ção.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR.PAULO HARTUNG (PSB – ES. Para uma

co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, uso a tri bu na para re gis trar
que es ti ve on tem no Mu ni cí pio de Nova Ve né cia, no
nor te do meu Esta do, Espí ri to San to, onde pro fe ri pa-
les tra so bre o tema: de sen vol vi men to sus ten tá vel.

Faço esse re gis tro para res sal tar o exem plo que
o pre fe i to da que la ci da de, Adel son Sal va dor, dá ao
meu Esta do e tam bém ao País. É um exem plo de
como se ad mi nis tra usan do fer ra men tas mo der nas,
mu i tas de las con sa gra das na ini ci a ti va pri va da e que,
ago ra, mais re cen te men te, es tão sen do tra zi das para
o se tor pú bli co. Tais fer ra men tas per mi tem lan çar um
olhar na di re ção do fu tu ro e en ca rar a ges tão pú bli ca
com se ri e da de, com um pé fin ca do nas po ten ci a li da -
des e nas vo ca ções eco nô mi cas, mas tam bém com a
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pers pec ti va de que deve ha ver o de sen vol vi men to de
for ma con ti nu a da.

O pre fe i to aca ba de co lo car em prá ti ca no seu
Mu ni cí pio o Pro gra ma Nova Ve né cia do Fu tu ro, que
vai ela bo rar a Agen da 21 da ci da de, ten do como base
os prin cí pi os de de sen vol vi men to sus ten tá vel da
Eco-92, que exi gem, em pri me i ro lu gar, pro fun do di-
ag nós ti co da ci da de, das suas po ten ci a li da des so ci a -
is e eco nô mi cas, dos seus pon tos for tes e fra cos,
para, após esse di ag nós ti co, mon tar um pro je to fle xí -
vel a ser de sen vol vi do a lon go pra zo e re a va li a do
cons tan te men te. É im por tan te que esse pro je to atra ia 
in ves ti men tos, mas tam bém aten te para a qua li da de
de vida da po pu la ção e para a pre ser va ção dos va lo -
res cul tu ra is e am bi en ta is.

Essa vi são, Sr. Pre si den te, é im pres cin dí vel
quan do pen sa mos no cres ci men to or ga ni za do de
nos sas ci da des. Além de evi tar a des con ti nu i da de
das ges tões, in fe liz men te prá ti ca cor ren te em nos so
País, po de re mos ter um cres ci men to eco nô mi co e de-
sen vol vi men to so ci al, sem abrir mão dos va lo res prin-
ci pa is que de vem nor te ar nos sa ação: nos sos bens
cul tu ra is e na tu ra is. 

Na que la ci da de de 43 mil ha bi tan tes, com vo ca -
ção para a agro pe cuá ria, para a in dús tria – prin ci pal -
men te li ga da à ex tra ção e be ne fi ci a men to do gra ni to
–, para ser vi ços e eco tu ris mo, além do em pe nho da
au to ri da de ma i or do Mu ni cí pio em im plan tar o pro je to
para um fu tu ro me lhor, tes te mu nhei o en tu si as mo, a
par ti ci pa ção e o en vol vi men to da so ci e da de lo cal no
pro je to.

Na re u nião a que me re fi ro, pelo me nos 400 li de -
ran ças do cam po e da ci da de aglo me ra ram-se, por
mais de três ho ras, no au di tó rio da Câ ma ra Mu ni ci pal, 
para nos ou vir, mos tran do que es tão aten tos a to dos
os pas sos da im plan ta ção do pro je to e cons ci en tes
da im por tân cia do en ri que ci men to do de ba te e do
apo io da co le ti vi da de à ação de Go ver no.

Foi uma ver da de i ra de mons tra ção de de mo -
cra cia e ci da da nia. Fui pa les tran te do even to não
ape nas pelo meu tra ba lho no Se na do Fe de ral, mas
prin ci pal men te por mi nha pas sa gem pela Pre fe i tu ra
Mu ni ci pal de Vi tó ria, onde im plan ta mos o pro je to
”Vi tó ria do Fu tu ro“, já con so li da do e que ago ra está
sen do re vi sa do pela ad mi nis tra ção do pre fe i to Luiz
Pa u lo Ve loz zo Lu cas.

Cre io que, as sim como fiz em Vi tó ria, o pre fe i to 
de Nova Ve né cia será ca paz de en tre gar à co mu ni -
da de um tra ba lho que fi ca rá na his tó ria do nos so
Esta do e que deve se dis se mi nar por todo o País,
por ser uma boa prá ti ca ge ren ci al e ad mi nis tra ti va.

Te nho cer te za de que, as sim como ocor reu na que le
Mu ni cí pio, em que hou ve a efe ti va par ti ci pa ção da
so ci e da de lo cal, con vo ca da para boas ca u sas, a po-
pu la ção par ti ci pa.

Qu e ro, da tri bu na do Se na do, mais uma vez, sa-
u dar o pre fe i to e as li de ran ças mu ni ci pa is por essa ini-
ci a ti va e di zer que Nova Ve né cia dá um pas so im por -
tan te para o de sen vol vi men to sus ten tá vel do Mu ni cí -
pio e da que la re gião, bus can do, em suas pró pri as vo-
ca ções, o seu modo de cres cer, sem per der de vis ta –
re pi to – a pre ser va ção do meio am bi en te e as ri que -
zas cul tu ra is, hu ma nas e na tu ra is da re gião.

Sr. Pre si den te, faço esse re gis tro por con si de -
rá-lo im por tan te no sen ti do de me lho rar as prá ti cas
ge ren ci a is e ad mi nis tra ti vas nos mais de cin co mil
Mu ni cí pi os que com põem o nos so País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, como Lí der, o
úl ti mo ora dor ins cri to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve.

Pedi a pa la vra para re gis trar um as sun to que
vejo com mu i ta sa tis fa ção. No jor nal O Glo bo de on-
tem, a re cém-em pos sa da Go ver na do ra Be ne di ta da
Sil va, do PT, anun cia uma ação para re ti rar os me ni -
nos de rua por meio de um pro gra ma de ca pa ci ta ção
que in clui uma bol sa de R$100.

Sr. Pre si den te, lou vo a ini ci a ti va da re fe ri da Go-
ver na do ra e res sal to que a Pre fe i tu ra de Boa Vis ta já
está em pre en den do essa me di da, re ti ran do me ni nos
de rua me di an te bol sas de R$100, con for me o Pro je to 
Cres cer. Tra ta-se de uma ação mu i to for te de ca pa ci -
ta ção e, mais do que isso, de pa ci fi ca ção da nos sa ci-
da de e das fa mí li as de Ro ra i ma.

Por tan to, além de cum pri men tar a Go ver na do ra
Be ne di ta da Sil va por sua de ci são, tam bém con vi do-a 
para que, em Boa Vis ta, S. Exª as sis ta a essa idéia
sen do exe cu ta da na prá ti ca, acom pa nhan do os ex ce -
len tes re sul ta dos que já es tão fru ti fi can do em nos so
Esta do.

Peço a trans cri ção das ma té ri as que re gis trei,
in clu si ve a re fe ren te a essa re le van te ação, que es pe -
ro que a Go ver na do ra exe cu te em seu cur to man da to.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de sig na os Se na do res Ro ber to Re quião, Ro-
ber to Sa tur ni no e José Fo ga ça para com pa re ce rem à
re u nião da Mesa Di re to ra da Co mis são Par la men tar
Con jun ta do Mer co sul, a re a li zar-se na Ci da de de Bu-
e nos Ai res, Argen ti na, nos dias 11 e 12 de abril do
cor ren te ano.

Em vo ta ção.
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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Edu-

ar do Si que i ra Cam pos, Lú cio Alcân ta ra, Ro me ro Jucá
e Ma u ro Mi ran da en vi a ram dis cur sos à Mesa para se-
rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res,
es ta mos aca ban do de sair de uma cri se de ener gia;
po rém, se o Go ver no não to mar pro vi dên ci as ur gen -
tes, es ta be le cen do pri o ri da des para o sis te ma de
abas te ci men to, cre io que não é ne ces sá rio ser pro fe -
ta ou adi vi nho para sa ber que logo nos de fron ta re mos 
com nova cri se se me lhan te.

A ava li a ção é de que, em nove me ses de ra ci o -
na men to, a po pu la ção e as in dús tri as de i xa ram de
con su mir 26 mi lhões de me ga watts. Se esse fato, por
um lado, de mons tra a boa von ta de do povo bra si le i ro
de co la bo rar para evi tar um mal ma i or, adap tan do-se
a si tu a ções crí ti cas; por ou tro lado, fez com que o se-
tor in dus tri al ti ves se di mi nu í da a sua pro du ção, o que
re sul tou em pre ju í zo para o País num mo men to em
que pre ci sa va tra ba lhar para ge rar ri que za e em pre -
gos, para sair do ato le i ro em que es te ve pa ti nan do
por tan tos anos.

O pro fes sor Ildo Luís Sa u er, co or de na dor do
pro gra ma de pós-gra du a ção do Insti tu to de Ele tro téc -
ni ca e Ener gia da Uni ver si da de de São Pa u lo – USP,
cal cu la que o País so freu um pre ju í zo de 10 bi lhões
de dó la res, com os in ves ti men tos que de i xa ram de
ser fe i tos e com a ri que za que de i xou de ser pro du zi -
da em 2001. Se gun do o Pro fes sor, ”a cri se só aca ba
com re ser va tó ri os to tal men te che i os e com no vas usi-
nas em ope ra ção“.

O en ge nhe i ro Pa u lo Feld man, da Ernst & Young,
que pres ta con sul to ria so bre ener gia a gran des em-
pre sas, en ten de que o go ver no se pre ci pi tou ao de-
cre tar o fim do ra ci o na men to, afir man do que o ide al
se ria uma re du ção gra du al nas me tas de con su mo. O
Di re tor-Exe cu ti vo do Insti tu to de Estu dos para o De-
sen vol vi men to Indus tri al – IEDI vai mais lon ge, afir-
man do que o mais ra zoá vel te ria sido uma re du ção
gra du al, e re co men da uma cam pa nha de cons ci en ti -
za ção para man ter os ní ve is de con su mo ba i xos.

Os re ser va tó ri os, por sua vez, ain da se man têm
bem aba i xo de sua ca pa ci da de, prin ci pal men te nas
re giões mais crí ti cas. Um bom exem plo é o re ser va tó -
rio da Usi na Hi dre lé tri ca de So bra di nho, na Ba hia,
que está com 45,67% de sua ca pa ci da de, po den do
che gar a 50% até o fi nal de mar ço, o que nos per mi te
in fe rir que o sis te ma está tra ba lhan do em ní ve is pe ri -
go sos e que es tão fal tan do in ves ti men tos no se tor.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a de cre -
ta ção do fim do ra ci o na men to de ener gia não sig ni fi ca 
que os pro ble mas se aca ba ram. A Fo lha de S. Pa u lo
de 9 de de zem bro de 2001 traz ma té ria com o tí tu lo
32% dos pro je tos de ener gia têm atra sos. (Isso sig-
ni fi ca apro xi ma da men te um ter ço dos pro je tos!)

Tudo leva a crer que a cul pa pela má si tu a ção do
se tor ener gé ti co nada tem a ver com a fal ta de chu-
vas, mas, sim, com as dis tor ções no ge ren ci a men to, a
fal ta de in ves ti men tos e a for ma ata ba lho a da pela
qual se re a li zou a pri va ti za ção das em pre sas de ener-
gia do País, que an tes eram es ta ta is.

Se era para abrir o se tor ener gé ti co para a atu a -
ção das em pre sas pri va das, por que não se fez com
que elas cons tru ís sem as suas pró pri as usi nas? Aí,
sim, te ría mos no vos in ves ti men tos e au men to da ca-
pa ci da de ge ra do ra; não, da for ma como foi fe i to, ven-
den do-se o que es ta va pron to e fun ci o nan do!

Se gun do a alu di da ma té ria da Fo lha de S. Pa u -
lo, há pro ble mas em 25 dos 78 pro je tos de au men to
de ofer ta de ener gia pre vis tos para se rem con clu í dos
até o fi nal de 2003, sen do que os pro ble mas mais gra-
ves es tão nas áre as de trans mis são e de im por ta ção
de ener gia.

Dos 25 pro je tos com pro ble mas, oito es tão com
”fa róis ver me lhos“, in di ca ti vos de atra sos su pe ri o res
a três me ses, e os ou tros 17, com ”fa róis ama re los“,
sig ni fi can do atra sos in fe ri o res a três me ses. A meta
de im por ta ção, por sua vez, que era de 2.836 MW, foi
re vis ta para 1.498 MW, por tan to, re du zi da à me ta de.

Por ou tro lado, téc ni cos do Mi nis té rio das Mi nas
e Ener gia ava li am que fal ta es tí mu lo fi nan ce i ro para
que os em pre en de do res res pon sá ve is pela cons tru -

04226 Qu ar ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002420    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ção de li nhas de trans mis são an te ci pem suas obras.
Além da gran de ne ces si da de de re cur sos, ou tros pro-
ble mas são le van ta dos, prin ci pal men te os li ga dos a
ques tões am bi en ta is, como ob ten ção de li cen ças de
ins ta la ção e de ope ra ção, mas há ain da os as pec tos
po lí ti cos e re gu la tó ri os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é à
toa que, mes mo nos Esta dos Uni dos, um país ex tre -
ma men te rico, mais da me ta de da ener gia é pro du zi -
da por es ta ta is. Os in ves ti men tos ne ces sá ri os são
vul to sos. Em ou tros pa í ses, como Fran ça, No ru e ga e
Ale ma nha, a idéia de que era pre ci so pri va ti zar para
ter com pe ti ti vi da de foi re vis ta.

Em ju lho do ano pas sa do, o Go ver no in for mou
que, dos 31,5 bi lhões de re a is ne ces sá ri os em in ves ti -
men tos até 2003, 22,2 bi lhões – cer ca de 70% – se ri -
am des ti na dos a obras que de pen di am de re cur sos fi-
nan ce i ros da ini ci a ti va pri va da. Não de mo rou mu i to e
es ses nú me ros fo ram re vis tos: em no vem bro, o to tal
de in ves ti men tos ne ces sá ri os pas sou a ser de 41,5
bi lhões de re a is e a par te da ini ci a ti va pri va da su biu
para 29,9 bi lhões, au men tan do a pro por ci o na li da de
de 70 para 72%.

Qu an to ao pro gra ma re la ci o na do à ener gia ge-
ra da a par tir de usi nas ter me lé tri cas, re la ta-se a exis-
tên cia de sé ri os en tra ves, dos qua is o mais gra ve é,
pro va vel men te, o fato de al gu mas ter me lé tri cas con-
clu í das não es ta rem ge ran do se quer um qui lo watt,
por que o Mer ca do Ata ca dis ta de Ener gia – MAE se
mos tra ino pe ran te. E ele é con si de ra do a peça-cha ve
para o atu al mo de lo do se tor elé tri co. Os in ves ti do res
e a Pe tro bras têm de cla ra do que, se o Go ver no não
vi a bi li zar o fun ci o na men to do MAE, no vos in ves ti -
men tos es ta rão com pro me ti dos.

Ou tro pro ble ma de so lu ção di fí cil é que a ma i or
par te das usi nas com cro no gra mas atra sa dos ain da
não con se gui ram o li cen ci a men to am bi en tal, fato que
é ad mi ti do pelo pró prio Su pe rin ten den te de Ge ra ção
da ANEEL, Cris ti a no Ama ral. O caso que mais cha-
mou a aten ção foi o da Usi na de Cu ba tão, um pro je to
da Pe tro bras e da Ma ru be ni. A au to ri za ção para a
obra le vou mais de três anos para ser con ce di da e só
saiu em ou tu bro úl ti mo.

Fato sig ni fi ca ti vo, tam bém, é a de cla ra ção de
Ma u rí cio Bähr, pre si den te da Trac te bel, que dis se que
só irá am pli ar em 80 me ga watts a Usi na Wil li am Arjo-
na, no Mato Gros so do Sul, se o Go ver no ga ran tir a
com pra da ener gia. Esse di ri gen te afir ma que, se não
hou ver um com pra dor fir me, sem in ter rup ções, para a
ener gia ge ra da pe las tér mi cas, elas se tor nam in viá -
ve is.

Por tan to, como po dem ver os no bres Co le gas,
para so lu ci o nar, no lon go pra zo, os pro ble mas de ge-
ra ção e de for ne ci men to de ener gia ha bi ta ci o nal e in-
dus tri al, são ne ces sá ri as ações co or de na das e es tra -
te gi ca men te con du zi das, sem o que es ta re mos su je i -
tos a pas sar por ou tra si tu a ção de sa gra dá vel, com
no vos ra ci o na men tos e apa gões.

Sa be mos que o Bra sil tem como cres cer mu i to –
e vai cres cer –, ape sar de to dos os er ros de per cur so
que pos sam ser co me ti dos na sua con du ção po lí ti ca
e eco nô mi ca. Po rém cres ci men to im pli ca au men to do
con su mo de ener gia, e é pre ci so ter olhos bem aten-
tos nas ne ces si da des que o País tem de ener gia, para
que não nos de pa re mos no va men te com cri ses evi tá -
ve is, que tra zem sé ri os pre ju í zos ao bem-es tar da po-
pu la ção e à pro du ção de bens, que se trans for ma em
ri que za e cres ci men to eco nô mi co.

Era o que ti nha a di zer, Se nhor Pre si den te.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-

co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, ocu po, hoje, esta tri bu na para cum pri men tar o Mi-
nis tro da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, Mar-
cus Vi ní ci us Pra ti ni de Mo ra is, pela co ra jo sa po si ção
que está to man do ao ado tar ins tru ções nor ma ti vas
que cri am bar re i ras para a im por ta ção, pelo Bra sil, de
al guns pro du tos agrí co las.

De po is de seis me ses de in ten sos es tu dos, os
téc ni cos do Mi nis té rio da Agri cul tu ra con clu í ram que
pro du tos agrí co las, para en tra rem no Bra sil, de ve rão
ser sub me ti dos às mes mas re gras fi tos sa ni tá ri as im-
pos tas pe los pa í ses de sen vol vi dos. Tais re gras só
não te rão va lor para os pa í ses do Mer co sul, uma vez
que o mer ca do en tre es ses pa í ses rege-se por nor-
mas es pe cí fi cas.

Os pa í ses ex por ta do res te rão o pra zo de 180
dias para se adap ta rem aos no vos re qui si tos dos 27
pro du tos agrí co las lis ta dos: aba ca xi, al fa fa, al go dão,
alho, ar roz, aze vém, ba ta ta, ca cau, café, ce bo la, cen-
te io, ce va da, col za, cor ni chão, fe i jão, fumo, gi ras sol,
me lão, mi lho, mo ran go, pi men tão, soja, sor go, to ma -
te, tre vo, tri ti ca le e vi de i ra.

Tais me di das têm por fi na li da de evi tar a en tra da
de pra gas exó ti cas e por nós des co nhe ci das que pos-
sam afe tar a agri cul tu ra na ci o nal. São as cha ma das
pra gas qua ren te ná ri as, ine xis ten tes em nos so ter ri tó -
rio. A OMC (Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio) será
de vi da men te in for ma da das no vas re gras que abran-
gem to dos os pa í ses ex por ta do res des ses pro du tos.

Mes mo não ten do in ten ção de re ta li ar as me di -
das ex ces si va men te pro te ci o nis tas, es pe ci al men te
dos Esta dos Uni dos, as ins tru ções co lo ca rão o Bra sil
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em pé de igual da de com o ri gor exi gi do por ou tros pa-
í ses na im por ta ção de qual quer pro du to nos so. Des-
de 1998, quan do o pre ço dos pro du tos agrí co las des-
pen cou no mer ca do in ter na ci o nal, o Bra sil tem sido
pre ju di ca do pelo au men to dos sub sí di os à soja ame ri -
ca na e a ou tros pro du tos, como o al go dão, na Eu ro pa.

Impor tou o Bra sil, ano pas sa do, US$ 2,8 bi lhões 
de pro du tos agrí co las de pa í ses fora do Mer co sul,
sem qual quer con tro le fi tos sa ni tá rio. A par tir de ago-
ra, es ta re mos nos pro te gen do da en tra da de ve ge ta is
con ta mi na dos por pra gas de qual quer na tu re za.

Se gun do o Mi nis tro, a de ci são de sub me ter os
27 pro du tos a aná li ses de ris co de pra ga ”faz par te do
pro ces so de apri mo ra men to de nos sos ser vi ços de
con tro le sa ni tá rio, ob je ti van do au men tar a pro te ção
das la vou ras bra si le i ras“. A aná li se de ris co de pra gas 
será fe i ta por pro du to e por país de ori gem, a fim de
que pos sam ser es ta be le ci dos os re qui si tos fi tos sa ni -
tá ri os es pe cí fi cos para im por ta ção do pro du to por
país.

A ini ci a ti va do Mi nis tro me re ce nos so lou vor por-
que, fi nal men te, es ta mos aban do nan do a po si ção de
sub ser viên cia em nos sas re la ções com pa í ses de-
sen vol vi dos. O exem plo da vi to ri o sa luta de nos so
pré-can di da to José Ser ra con tra os la bo ra tó ri os das
mul ti na ci o na is para pro te ger o aces so a me di ca men -
tos que com ba tem a Aids, mos trou que o Bra sil já está
sen do olha do com mais res pe i to pela co mu ni da de in-
ter na ci o nal. Essas no vas re gras fi tos sa ni tá ri as dão a
me di da de nos so de sen vol vi men to no mer ca do in ter -
na ci o nal, de mons tran do ca pa ci da de em en fren tar
essa in jus ta glo ba li za ção, que tan to afe ta os pa í ses
me nos de sen vol vi dos. 

Mu i to obri ga 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,
os ges to res de mo der nos sis te mas de sa ú de não po-
dem pres cin dir, para o es pe ra do êxi to de seu im por -
tan te tra ba lho, da con tri bu i ção de sis te mas de in for -
ma ção e acom pa nha men to das de si gual da des so ci a -
is.

Em todo o mun do, es ses in di ca do res, até há
pou co res tri tos a gru pos aca dê mi cos, cons ti tu em
hoje va li o so ins tru men to para a fi xa ção de pri o ri da des 
das agen das e para a ava li a ção de re sul ta dos das po-
lí ti cas pra ti ca das.

So bre o tema, me re ce-nos re gis tro atu a lís si ma
pes qui sa pro mo vi da e pa tro ci na da pela Orga ni za ção
Pan-Ame ri ca na de Sa ú de (OPAS), com o seu Escri tó -
rio Re gi o nal na ci da de de Bra sí lia, e pelo Insti tu to de
Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da (IPEA).

Enci ma do pelo tí tu lo Me din do as de si gual da -
des em sa ú de no Bra sil: Uma pro pos ta de mo ni to -
ra men to, o es tu do tem como ilus tres au to res André
Nu nes, Ja mes Ri chard Sil va San tos, Rita Bar ra das
Ba ra ta e So lon Ma ga lhães Vi an na.

O do cu men to, ago ra co men ta do re su mi da men -
te, com pre en de a aná li se abran gen te do per fil des sas 
de si gual da des, a par tir das ba ses de da dos dis po ní -
ve is, e da uti li za ção de in di ca do res e me to do lo gi as
que fa ci li tem a sua am pla di fu são no Sis te ma Úni co
de Sa ú de (SUS), de sor te a pro pi ci ar a in cor po ra ção
dos re sul ta dos às aná li ses do qua dro epi de mi o ló gi co
do País.

A pu bli ca ção re por ta-se ao con ce i to de fi ni do
pela Cons ti tu i ção Fe de ral, seja por de ter mi nar a
igual da de de to dos pe ran te a lei, sem dis tin ção de
qual quer na tu re za; seja pelo re co nhe ci men to de que
cons ti tu em ob je ti vos na ci o na is a re du ção das de si -
gual da des so ci a is e re gi o na is, a er ra di ca ção da po-
bre za e da mar gi na li za ção, e a pro mo ção do bem de
to dos, ”sem pre con ce i tos de ori gem, raça, sexo, cor,
ida de e de qual quer ou tra for ma de dis cri mi na ção“.

Per ce be-se, a par tir daí, que, di an te da im pos si -
bi li da de de eli mi nar as de si gual da des, toda po lí ti ca
pú bli ca deve es tar ba si ca men te vol ta da para a sua re-
du ção.

Pro mo vê-la é pró prio de po lí ti ca pú bli ca con si -
de ra da so ci al, uma vez que a ação go ver na men tal
não con ta com essa ca rac te rís ti ca tão-so men te pela
atu a ção em se to res so ci a is como o da sa ú de, da edu-
ca ção, da pre vi dên cia e da ha bi ta ção.

Re gis tra-se, quan to aos re cur sos hu ma nos para
a sa ú de, um ex pres si vo cres ci men to da ofer ta, prin ci -
pal men te de en fer me i ros e mé di cos. Na dé ca da de
90, a taxa, por mil ha bi tan tes, in di cou um au men to de
64% de en fer me i ros; de 30% de mé di cos; e de 6,15%
de den tis tas.

Na re gião Su des te, a ofer ta de mé di cos fi xou-se 
aci ma da mé dia bra si le i ra, de 1,60 por mil ha bi tan tes,
logo aci ma das re giões Sul e Cen tro-Oes te. O Nor-
des te apre sen tou me nor dis po ni bi li da de, en quan to o
Nor te apa re ceu com qua tro ve zes me nos mé di cos do
que a mé dia bra si le i ra e um sex to da mé dia da re gião
Su des te.

Acre di ta-se que a con cen tra ção des ses pro fis si -
o na is em re giões de ma i or pro gres so está re la ci o na -
da às me lho res con di ções de tra ba lho, com pre en den -
do mais fá cil aces so a ser vi ços es pe ci a li za dos, como
o de apo io di ag nós ti co e te ra pêu ti co; a ma i or pos si bi li -
da de de aper fe i ço a men to pro fis si o nal e às me lho res
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con di ções de vida pro por ci o na das pe los gran des
cen tros ur ba nos.

A dis tri bu i ção de pro fis si o na is de en fer ma gem é
mais equi li bra da. A re gião Cen tro-Oes te apre sen -
ta-se bem aci ma da mé dia, com 0,63 en fer me i ros por
mil ha bi tan tes. As re giões Nor des te e Sul são as mais
ca ren tes des ses pro fis si o na is, com 0,34 por mil ha bi -
tan tes, nes se caso bem aba i xo da mé dia na ci o nal de
0,41 por mil ha bi tan tes.

Qu an to à dis po ni bi li da de de le i tos, que re pre -
sen ta in su mo as sis ten ci al crí ti co e se re fle te na ca pa -
ci da de ins ta la da, três re giões bra si le i ras, o Cen-
tro-Oes te com 3,54 le i tos por ha bi tan te; o Su des te
com 3,13 e o Sul com 3,18, per ma ne ci am em 1999
com o mes mo ín di ce de 1992, su pe ri or à mé dia bra si -
le i ra de 2,99 le i tos por ha bi tan te.

Nes se caso, mais uma vez a ma i or es cas sez é
re gis tra da na re gião Nor te. Con quan to te nha ocor ri do
uma re du ção das de si gual da des en tre as ma cror re -
giões, ela se deve mais à di mi nu i ção da ofer ta de le i -
tos nas re giões Su des te, Sul e Cen tro-Oes te do que
ao au men to da ofer ta nas re giões de ma i or dé fi cit.

Vale con sig nar, por sua im por tân cia, que a mor-
ta li da de pro por ci o nal en tre ido sos ain da é ba i xa em
nos so País, uma vez que ape nas 54% dos óbi tos
ocor rem aci ma dos 60 anos.

Há per da im por tan te no Cen tro-Oes te e ma i or
ain da no Nor te, nos qua is se ria ne ces sá rio evi tar 22%
das mor tes, que ocor rem an tes da que la ida de, para
que os nú me ros da mor ta li da de se igua las sem à mé-
dia na ci o nal.

Acres cen ta o no tá vel tra ba lho da OPAS/OMS
que os nú me ros per ti nen tes à sa ú de e às con di ções
de vida, tais como a es co la ri da de e a ren da, evo lu í -
ram de for ma fa vo rá vel na dé ca da fin da, por quan to as
uni da des da Fe de ra ção com me no res ín di ces po pu la -
ci o na is tam bém apre sen ta ram re du zi das ta xas de
óbi tos de ri va dos de ca u sas mal de fi ni das.

Qu an to à taxa de po bre za, ve ri fi cou-se que a re-
gião Nor te apre sen tou ín di ce 1,2 ve zes ma i or do que
o ve ri fi ca do no res tan te do País e que nos Esta dos do
Nor des te as ta xas mos tra ram-se 1,9 ve zes ma i o res
do que a do Bra sil.

Con se qüen te men te, se ria im pres cin dí vel uma
re du ção de 21,4% na taxa de po bre za da re gião Nor-
te e de 83,8% na re gião Nor des te, para que elas se
equi pa ras sem à mé dia na ci o nal.

Con clu si va men te, o es tu do em co men to, que só
nos me re ce en cô mi os, in di ca que con ti nu am as de si -
gual da des re gi o na is e, so bre tu do, de ren da, va riá ve is
se gun do a di men são ou o in di ca dor uti li za do. 

No en tan to, re gis trou-se uma sig ni fi ca ti va ten-
dên cia de re du ção des sas de si gual da des, em al gu -
mas áre as, como na da ofer ta de le i tos e de ser vi ços
am bu la to ri a is, em bo ra per sis ta a ex pec ta ti va de agra-
va men to quan to ao in de se já vel de se qui lí brio na dis tri -
bu i ção de mé di cos en tre as re giões.

Seja como for, a pes qui sa OPAS/IPEA cons ta ta
e enal te ce a in ter ve niên cia do SUS no pro ces so de
edi fi ca ção de um sis te ma na ci o nal de sa ú de pú bli ca
pon tu a do pela efi ciên cia e eqüi da de.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, após a Se gun -
da Gu er ra Mun di al, o sis te ma ca pi ta lis ta ina u gu rou
uma nova di vi são in ter na ci o nal de po de res en tre pa í -
ses. Essa nova re a li da de nas re la ções po lí ti cas, in-
dus tri a is e de co mér cio, par ti cu lar men te na ge o gra fia
do cha ma do mun do oci den tal, pas sou a ser li de ra da
pe los Esta dos Uni dos. 

Ine ga vel men te, nos trin ta anos se guin tes, esse
novo modo de pro du ção re sul tou em um de sen vol vi -
men to fan tás ti co e abriu uma gran de es tra da que per-
mi tiu mu i to ra pi da men te, um cres ci men to im pres si o -
nan te das tran sa ções in ter na ci o na is. Com essa re vo -
lu ção no co mér cio in ter na ci o nal e na con cor rên cia
en tre pa í ses e ca pi ta is, acon te ceu tam bém uma al te -
ra ção ra di cal en tre os in te res ses dos cha ma dos pa í -
ses in dus tri a is e dos pa í ses em de sen vol vi men to.

Como po de mos per ce ber, nes se novo pal co in-
ter na ci o nal, a pro cu ra cons tan te por um pa drão cada
vez me lhor de pro du ti vi da de tor nou-se uma ver da de i -
ra ob ses são e, por que não di zer, uma ques tão de so-
bre vi vên cia. Esse é o mun do da glo ba li za ção, não
mais co man da do pelo ”Esta do Na ção“, mas sim pela
efi ciên cia, pela ra pi dez, pela so fis ti ca ção, pela qua li -
da de e pelo sa ber na sua for ma mais com pe ten te.

Des sa ma ne i ra, a mun di a li za ção dos mer ca dos
tor nou os ter mos atu a is da con cor rên cia ca pi ta lis ta
ex tre ma men te agres si vos. As no vas con tra di ções que
se for mam e se avo lu mam no seio da cha ma da glo ba -
li za ção da eco no mia já mos tram que a sín te se do an-
ta go nis mo só cio-po lí ti co não se dá so men te en tre o
ca pi tal e o tra ba lho nos cor re do res das fá bri cas. É
pre ci so per ce ber que ela se ve ri fi ca tam bém ago ra, e
de ma ne i ra cada vez mais im por tan te e de ter mi nan te, 
no co ra ção do fan tás ti co de sen vol vi men to e re pro du -
ção do ca pi tal, em sua for ma mais com ple xa, mais
avan ça da e mais ma ni pu la do ra.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, jus ti ça
seja fe i ta, o Bra sil da era Fer nan do Hen ri que Car do so 
per ce beu cla ra men te to das es sas mu dan ças e per ce -
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beu igual men te que pre ci sá va mos nos pre pa rar com
mais di na mis mo e com mais com pe tên cia para par ti -
ci par des sa nova con cep ção do mun do. Assim, o Pre-
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, com sua vi são
de so ció lo go de van guar da e de es ta dis ta com pe ten -
te, sa bia per fe i ta men te que o Bra sil mo der no não po-
dia mais con vi ver com o Bra sil do pas sa do, do mi na do
por um Esta do per du lá rio, cli en te lis ta, pa ter na lis ta,
fru to de su ces si vos pac tos po lí ti cos que sem pre fo-
ram ce le bra dos nas ca la das das ma dru ga das pe las
eli tes pou co ci o sas dos seus de ve res e obri ga ções
para com a pá tria.

Não te nho a me nor dú vi da de que o fu tu ro do
Bra sil de pen de rá em gran de par te de sua ca pa ci da de 
de alar ga men to do mer ca do in ter no, da ge ra ção
cons tan te de em pre gos e da sua dis po si ção em tra var 
uma gran de luta vi san do con quis tar lar gos es pa ços
nos mer ca dos in ter na ci o na is. Nes se sen ti do, vale
lem brar que um gran de es for ço está sen do fe i to para
ele var a par ti ci pa ção bra si le i ra no co mér cio in ter na ci -
o nal de bens e ser vi ços que in fe liz men te ain da é das
mais mo des tas.

Na con jun tu ra in ter na ci o nal de hoje, o sis te ma
eco nô mi co bra si le i ro tem pro cu ra do ser com pe ti ti vo
com ou tras eco no mi as emer gen tes e mes mo com os
pa í ses de sen vol vi dos, ten tan do a cada opor tu ni da de
agre gar mais va lor ma nu fa tu re i ro ao seu co mér cio ex-
ter no e pro cu ran do cri ar uma for te po lí ti ca de au men -
to cons tan te de sua ca pa ci da de de ex por ta ção.

Como dis se mos an te ri or men te, a com pe ti ti vi da -
de bra si le i ra nos mer ca dos ex ter nos, ain da de i xa mu i -
to a de se jar. La men ta vel men te, a ló gi ca do co mér cio
in ter na ci o nal do Bra sil ain da é toda ela ba se a da em
uma cer ta im pro vi sa ção. De ve mos acres cen tar ain da
que não exis te uma boa co or de na ção en tre os ato res
en vol vi dos na ques tão e fal ta agres si vi da de para li dar
com as va riá ve is e com as exi gên ci as do mer ca do in-
ter na ci o nal e, por fim, a qua li da de do nos so pro du to
ain da é mu i to pou co co nhe ci da no ex te ri or. Aliás, a
esse res pe i to, o re pre sen tan te de co mér cio ame ri ca -
no, Ro bert Zo el lick, que está no Bra sil para ame ni zar
os im pac tos das bar re i ras co mer ci a is ame ri ca nas so-
bre o aço, fi cou sur pre so com a ex ce len te qua li da de
apre sen ta da por vá ri os pro du tos pro du zi dos pe las
nos sas in dús tri as que ele des co nhe cia com ple ta men -
te.

Ape sar do enor me es for ço que pre ci sa fa zer
para ex por tar mais, o Bra sil já tem mo ti vos su fi ci en tes 
para co me mo rar as pers pec ti vas que se abrem para
as suas ex por ta ções de car ne bo vi na, para a re es tru -
tu ra ção da in dús tria au to mo bi lís ti ca na Amé ri ca La ti -
na e para a ex pan são do com ple xo cou re i ro cal ça dis -

ta na ci o nal. É im por tan te res sal tar que são ni chos im-
por tan tes de nos sa in dús tria, com enor me ca pa ci da -
de de cres ci men to, ele va da qua li da de e ine gá vel con-
di ção de com pe ti ti vi da de e que apre sen tam ain da
am plas pos si bi li da des de du pli ca ção de ex por ta ções
em cur to e mé dio pra zo como ve re mos a se guir.

No caso da car ne bo vi na, de po is da epi de mia
da ”Vaca Lou ca“, do in jus ti fi cá vel bo i co te ca na den se
e da sus pe i ção cri a da em ou tros mer ca dos mun di a is
im por tan tes, o Go ver no bra si le i ro con se guiu, a du ras
pe nas, após tra var uma gran de ba ta lha in ter na ci o nal,
pro var que tem o me lhor pro du to do mun do a ofe re -
cer.

Se gun do es ta tís ti cas re cen tes, o mer ca do mun-
di al de car ne bo vi na de sos sa da e de car ne in dus tri a li -
za da re a li zou, em 1999, um mo vi men to to tal de 15,3
bi lhões de dó la res. To da via, di an te de um co mér cio
des sa im por tân cia, o Bra sil con se guiu uma par ti ci pa -
ção de ape nas 850 mi lhões de dó la res, ou seja, uma
mo des ta fa tia de 5,5% do to tal. De qual quer ma ne i ra,
de ve mos as si na lar que a pre sen ça bra si le i ra nos
mer ca dos mun di a is de car ne bo vi na de sos sa da e in-
dus tri a li za da teve boa me lho ra na dé ca da pas sa da.
Por exem plo, se gun do o Ban co Na ci o nal de De sen -
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES), em 1990, o
Bra sil ocu pa va a 14° po si ção en tre os ma i o res ex por -
ta do res de car ne de sos sa da e con se guiu pas sar para
o 10° lu gar em 1999. Em re la ção à car ne in dus tri a li za -
da, o Bra sil tam bém tem ele va do o seu grau de com-
pe ti ti vi da de na con quis ta de mer ca dos. Em re la ção a
esse as pec to, me re ce aten ção o fato de o nos so País
apre sen tar hoje ní ve is bas tan te ra zoá ve is de con tro le
sa ni tá rio, o que já co lo ca a nos sa car ne em ex ce len te
po si ção na pre fe rên cia dos ma i o res com pra do res in-
ter na ci o na is. Fi nal men te, é im por tan te di zer que, ape-
sar de exis tir ain da uma for te re tra ção no con su mo
mun di al de car ne, em vir tu de da cri se sa ni tá ria que
atin giu pa í ses da União Eu ro péia, o Bra sil tem am plas 
pos si bi li da des de abrir no vas bre chas nes se mer ca -
do. Assim, sa ben do ti rar pro ve i to da cri se de lá, o nos-
so País con se guiu ocu par um bom es pa ço na que la
re gião, ofe re cen do qua li da de e ocu pan do tam bém a
po si ção de i xa da pela Argen ti na, cu jos re ba nhos fo-
ram con ta mi na dos pela af to sa e cuja eco no mia está
hoje em com ple ta ban car ro ta. Além do im por tan te
mer ca do con su mi dor da União Eu ro péia, o Bra sil fixa
os olha res em di re ção do Les te Eu ro peu, do Ori en te
Mé dio e da Chi na. Enfim, para co ro ar es sas pers pec -
ti vas, o Bra sil ne ces si ta ur gen te men te der ru bar as
bar re i ras al fan de gá ri as que di fi cul tam a en tra da de
nos sa car ne nes ses mer ca dos. Hoje, se gun do os es-
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pe ci a lis tas da área, es sas pos si bi li da des po dem se
con cre ti zar em mé dio pra zo.

No que se re fe re à in dús tria au to mo bi lís ti ca, o
Bra sil tem gran de in te res se na ex pan são do mer ca do
re gi o nal. Com a cri se da eco no mia Argen ti na, cuja re-
cu pe ra ção é ex tre ma men te pe no sa e de lon go pra zo,
o Bra sil po si ci o na-se para re cu pe rar e au men tar sua
par ti ci pa ção nes se con cor ri do mer ca do da Amé ri ca
do Sul. Se gun do da dos da Asso ci a ção Na ci o nal dos
Fa bri can tes de Ve í cu los Au to mo to res (Anfa vea), en-
tre 1996 e 1999, as ex por ta ções bra si le i ras em di re -
ção da Amé ri ca do Sul ca í ram se gui da men te. Em
1996, 86% de nos sas ven das de ve í cu los fo ram di ri gi -
das para a Amé ri ca do Sul. Em 1999, esse per cen tu al
caiu para 48%. Além da sim ples ven da de ve í cu los, a
po si ção bra si le i ra é bas tan te pri vi le gi a da como for ne -
ce dor de pe ças e com po nen tes. A pre sen ça de um
for te par que in dus tri al com al tos ín di ces de qua li da de
e de sen vol vi men to é o que faz a di fe ren ça fren te aos
con cor ren tes no con ti nen te.

Por úl ti mo, te mos o com ple xo cou re i ro-cal ça dis -
ta que re ve la ele va do grau de oti mis mo em re la ção às
pers pec ti vas do se tor para os pró xi mos anos. Os in-
dus tri a is es tão es pe ran do que a pro du ção fí si ca cres-
ça em mé dia 4% ao ano nos pró xi mos seis anos. No
que se re fe re às im por ta ções, es pe ra-se um cres ci -
men to mé dio de 13% no pe río do men ci o na do, um au-
men to de 12% para as ex por ta ções, uma ex pan são
de 3% para os em pre gos, e cres ci men to de 13% para
os in ves ti men tos.

Por sua vez, o se tor de cur tu me de ve rá apre sen -
tar um cres ci men to mé dio anu al de 3% na pro du ção
de cou ros, um au men to de 13,5% das im por ta ções,
um cres ci men to de 6% para as ex por ta ções, um
acrés ci mo de 13% para os in ves ti men tos e de 6%
para o con su mo.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, como
vi mos ao lon go des te pro nun ci a men to, para os três
se to res in dus tri a is co men ta dos, os em pre sá ri os es-
pe ram a re a li za ção de gran des ne gó ci os em cur to e
mé dio pra zo. Des sa ma ne i ra, mais do que nun ca, é
pre ci so que os em pre en de do res bra si le i ros pro cu -
rem por to dos os me i os me lho rar os seus pro du tos,
atin gir pa ta ma res su pe ri o res de qua li da de, de or ga -
ni za ção e de pro du ti vi da de. Esses são, cer ta men te,
os ele men tos bá si cos exi gi dos pelo mun do glo ba li -
za do. Infe liz men te, aque les que não con se gui rem se
adap tar a essa re a li da de, se rão fa tal men te tra ga dos
pe las leis fri as e im pla cá ve is do mer ca do e te rão de
fe char as por tas de suas em pre sas.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, que ro apro ve i tar
esta opor tu ni da de para fa zer uma co mu ni ca ção que
jul go da ma i or im por tân cia, ten do em vis ta as ca rac -
te rís ti cas que o co mér cio vem as su min do no que diz
res pe i to às pe que nas en tre gas e aos ou tros ser vi -
ços que exi jam uma mo vi men ta ção rá pi da de pes so -
as e mer ca do ri as.

Tra ta-se de um pro je to de mi nha au to ria, cuja
emen ta é a se guin te: ”Re gu la men ta o exer cí cio das
ati vi da des dos pro fis si o na is em trans por te de pas sa -
ge i ros, ‘mo to ta xis ta’, em en tre ga de mer ca do ri as, e
em ser vi ço co mu ni tá rio de rua, e ‘mo to boy’ com o
uso de mo to ci cle ta.“

Na re a li da de, Sr. Pre si den te, es tou re fe rin -
do-me a uma ati vi da de que vem ga nhan do for ça a
cada dia, de vi do ao ba i xo cus to, à agi li da de que
esse tipo de ve í cu lo pos si bi li ta no trân si to caó ti co
das gran des ci da des e ao ga nho de tem po para as
em pre sas e para os cli en tes que de pen dem des se
tipo de ser vi ço.

As mo to ci cle tas, ade ma is, têm a van ta gem de
cons ti tu ir um alí vio no vo lu me de trá fe go das ci da -
des bra si le i ras, além de se rem me nos po lu en tes e
re pre sen ta rem uma gran de eco no mia de com bus tí -
ve is para o País.

Por isso, já ten do o pro je to sido apro va do nes-
ta Casa e en vi a do à Câ ma ra dos De pu ta dos, que ro
en fa ti zar a ne ces si da de de mo bi li za ção dos pro fis si -
o na is que so bre vi vem pelo exer cí cio das ati vi da des
de ”mo to boy“, ”mo to ta xis ta“, ser vi ço co mu ni tá rio de
rua e ou tros que se uti li zem das mo to ci cle tas como
ins tru men to de tra ba lho, para que cons ci en ti zem os
Srs. De pu ta dos da ne ces si da de ur gen te de re gu la -
men ta ção pro fis si o nal para es ses ser vi ços.

Cre io que a atu a ção da ca te go ria jun to a es ses 
par la men ta res será de ci si va para a re gu la men ta ção
tão ne ces sá ria, pos si bi li tan do o exer cí cio mais se gu -
ro para os pró pri os pro fis si o na is e re sul tan do em
ma i or con fi a bi li da de por quem se uti li za dos ser vi -
ços por eles pres ta dos.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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 à 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
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ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 42, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 42, de 2002 (apre sen ta do pela Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são do
seu Pa re cer nº 227, de 2002, Re la tor ad hoc: Se na dor 
Wal deck Orne las), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne -
tá ria para o se gun do tri mes tre de 2002.

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

– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 27, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 2, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i -
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 48, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)
Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i -

ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
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.

– 5 –

PARECER Nº 99, 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 99, de

2002, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, Re la -
tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da, so bre a Men sa gem nº 79,
de 2002 (nº 113/2002, na ori gem), de 20 de fe ve re i ro do
cor ren te ano, 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 a es co lha do Se nhor Luiz
Alber to da Sil va, para exer cer o car go de Con se lhe i ro da
Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções – ANATEL.

– 6 –
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 1999

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti -
vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 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 167, de 2002, da Co mis são Di re -
to ra, Re la tor: Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, ofe re -
cen do a re da ção do ven ci do.

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 LEI DA CÂMARA
Nº 76, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos
do Re cur so nº 1, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 96, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Tião Vi a na.
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– 8 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 144, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº 144, de 2001 (nº 3.476/2000, 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 a Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di -
go de Pro ces so Ci vil (sim pli fi ca ção do Pro ce di men to
Pro ces su al Ci vil), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 148, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 370, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 370, de 2001 (nº 952/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to dos Atos Fi na is 
da Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os-Adi ci o nal, Min-
ne a po lis, 1998, que al te ram a Cons ti tu i ção e a Con-
ven ção da UIT, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 103, 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 Tião Vi a na.

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

(Le van ta-se a ses são às 20 ho ras e 3
mi nu tos)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR NABOR JÚNIOR, NA
SESSÃO 08/04/2002, QUE, RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO,
PUBLICA-SE NESTA EDIÇÃO.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, as hos ti li da des cres cen tes no Ori en te
Mé dio já atin gem vá ri os po vos, con tra pon do, prin ci -
pal men te, is ra e len ses e pa les ti nos, o que ca u sa sé ri -
as pre o cu pa ções àque les que pre gam o en ten di men -
to e a paz en tre to das as na ções.

A des pe i to da in ter ven ção da Orga ni za ção das
Na ções Uni das e dos ape los for mu la dos pelo Pre si -
den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge Bush – e por ou-
tros Che fes de Esta do, de pa í ses que li de ram, não só
a eco no mia, mas tam bém a opi nião pú bli ca mun di al –
a guer ra en tre ju de us e pa les ti nos con ti nua com gran-
de in ten si da de, sem pers pec ti va de al can çar-se, a
cur to pra zo, uma paz efe ti va e tam bém du ra dou ra.

Ju de us e ára bes, ao lon go dos sé cu los, sem pre ti-
ve ram di ver gên ci as, tan to no cam po re li gi o so como no

so ci al. Essas di fe ren ças se acen tu a ram, cada vez mais,
até que, em 1948, a re cém-cri a da Orga ni za ção das Na-
ções Uni das, pre si di da, na opor tu ni da de, pelo Emba i -
xa dor do Bra sil, Chan ce ler Osval do Ara nha, ado tou
uma re so lu ção que cri ou o Esta do de Isra el, em ter ri tó ri -
os an te ri or men te ocu pa dos pe las na ções ára bes.

Espe ra va-se, en tão, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que, a par tir da que le mo men to, em vir tu -
de da cri a ção do Esta do de Isra el, se ria de fi ni ti va -
men te re sol vi do o pro ble ma en tre ára bes e is ra e len -
ses. No en tan to, as hos ti li da des se re pe ti am, agra-
van do-se ver ti gi no sa men te em 1967, por oca sião da
cha ma da Gu er ra dos Seis Dias, quan do Isra el, re vi -
dan do ame a ças fe i tas por na ções ára bes, di zi mou as
for ças aé re as e os exér ci tos ad ver sá ri os e avan çou
so bre áre as do Egi to, da Sí ria e da Jor dâ nia, in cor po -
ran do-as a seu pró prio ter ri tó rio.

A par tir de en tão, su ces si vas ne go ci a ções fo ram 
ten ta das, ao lon go des ses 35 anos, com a par ti ci pa -
ção da ONU e de pa í ses oci den ta is, com des ta que
para os Esta dos Uni dos, to dos vol ta dos para a as si -
na tu ra de um tra ta do de paz, fun da men ta da em dois
prin cí pi os es sen ci a is: o re co nhe ci men to do di re i to
que Isra el tem, de vi ver em paz, e do di re i to que os
pa les ti nos tam bém têm, de vi ver em paz nas ter ras
que lhes per ten cem, in clu si ve com a de vo lu ção das
que fo ram to ma das pe los is ra e len ses nas guer ras.

Pou co se avan çou, con cre ta men te – ao con trá -
rio, hoje es ta mos as sis tin do a uma ver da de i ra guer ra
en tre is ra e len ses e pa les ti nos, de con se qüên ci as im-
pre vi sí ve is, ape sar da dis pa ri da de das for ças nela en-
vol vi das: Isra el dis põe de um exér ci to po de ro so e das
mo der nas ar mas, que dele fa zem, sem dú vi da, uma
gran de po tên cia bé li ca, en quan to os pa í ses ára bes
não têm, re al men te, con di ções de re a gir, prin ci pal -
men te na Cis jor dâ nia ocu pa da. Mu i tas ar mas são
usa das no con fli to, como ocor reu nas ve zes an te ri o -
res, quan do os pa í ses ára bes, gran des pro du to res de
pe tró leo, bus ca ram com pen sar sua ní ti da in fe ri o ri da -
de bé li ca, usan do o pe tró leo como ins tru men to de
pres são. E re sol ve ram au men tar o pre ço da que le pro-
du to, tão con su mi do no mun do in te i ro e de cuja im-
por ta ção tan tos pa í ses de pen dem para po de rem sus-
ten tar o seu de sen vol vi men to.

Está va mos na dé ca da de 70, quan do a Orga ni -
za ção dos Pa í ses Expor ta do res de Pe tró leo, OPEP,
de ci diu au men tar, de ma ne i ra ver ti gi no sa, os pre ços
do pe tró leo no mer ca do in ter na ci o nal. Exer cia eu, en-
tão, meu pri me i ro man da to de De pu ta do Fe de ral pelo
Esta do do Acre e o Pre si den te da Re pú bli ca era o Ge-
ne ral Ernes to Ge i sel. Acom pa nhei a evo lu ção dos
pre ços do pe tró leo, que do bra ram e, mu i tas ve zes,
che ga ram a ver tri pli ca dos seus va lo res, de fla gran do
uma cri se eco nô mi ca de di men sões mun di a is, com
gra vís si mos re fle xos em nos so país.
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Em vir tu de da nova re a li da de, im pos ta pela OPEP,
o Go ver no bra si le i ro par tiu para a bus ca de al ter na ti vas,
como o ál co ol, que che gou a re ce ber in cen ti vos, como
su ce dâ neo para os de ri va dos de pe tró leo nos mo to res
dos au to mó ve is e ou tros ve í cu los na ci o na is. Foi nes se
con tex to que a in dús tria au to mo bi lís ti ca pas sou a pro du -
zir car ros a ál co ol, que, em al guns mo men tos, ti ve ram
sig ni fi ca ti vos nú me ros de pro du ção e co mer ci a li za ção. 

Re cor do-me de que, em cer ta oca sião, quan do
fa zia par te da Co mis são de Trans por tes da Câ ma ra
dos De pu ta dos, na épo ca pre si di da pelo emi nen te par-
la men tar ba i a no, Lo man to Jú ni or, aten de mos a con vi te 
do en tão Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, hoje nos so co-
le ga, Fran ce li no Pe re i ra, para co nhe cer a fá bri ca de
au to mó ve is da Fiat, em Be tim, onde es ta vam sen do
lan ça dos os pri me i ros au to mó ve is mo vi dos a ál co ol,
com os qua is até fi ze mos al gu mas ex pe riên ci as.

Ima gi na va-se, Sr. Pre si den te, que re al men te es-
ti vés se mos no ca mi nho da subs ti tu i ção da ga so li na
pelo ál co ol, como com bus tí vel au to mo ti vo, não ape-
nas nos ve í cu los da Fiat, mas tam bém nos da Ford,
da Volk swa gen, da Ge ne ral Mo tors e das ou tras mon-
ta do ras ins ta la das no País.

No en tan to, com o pas sar dos anos, essa so lu -
ção se mos trou to tal men te in viá vel, a par tir do fato de
que os usi ne i ros re sol ve ram usar a cana – que de ve -
ria ser des ti na da ao Proál co ol – na fa bri ca ção de açú-
car, cujo pre ço ob ti nha co ta ção sig ni fi ca ti va men te
ma i or, no mer ca do in ter na ci o nal. E aí, co me çou a fal-
tar ál co ol para abas te cer os au to mó ve is, com fi las
enor mes se pro vo can do a for ma ção de enor mes fi las
pe ran te as bom bas dos pos tos de abas te ci men to.
Mu i tos de sis ti ram de com prar car ros mo vi dos a ál co -
ol; quem já os pos su ía, como eu, des car tou-os ra pi -
da men te, vol tan do a usar os mo vi dos a ga so li na.

E hoje nos de fron ta mos com um gran de pro ble -
ma. Em vir tu de da guer ra que se tra va no Ori en te Mé-
dio, en tre ára bes e is ra e len ses, ame a ça-se um novo au-
men to nos pre ços do pe tró leo. Já há al guns dias, a
OPEP re sol veu re a jus tar o pre ço do bar ril de pe tró leo,
que che gou a al can çar, na Bol sa de Va lo res de Lon dres
e de Nova Ior que, co ta ção su pe ri or a US$27,00. E, de
acor do com no tí ci as re cen tes, o Pre si den te do Ira que,
Sad dam Hus se in anun ci ou a sus pen são da ven da de
seu pe tró leo, ini ci al men te pelo pra zo de trin ta dias, o
que, de cer to, ine vi ta vel men te for ça rá nova alta nas co-
ta ções in ter na ci o na is. O Bra sil cer ta men te será atin gi -
do, em bo ra a Pe tro brás já es te ja ge ran do cer ca de 75%
do que se con so me no mer ca do in ter no.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Se na dor
Na bor Jú ni or, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Com
mu i to pra zer, con ce do o apar te ao no bre Se na dor
Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – No bre Se-
na dor Na bor Jú ni or, que ro me con gra tu lar com V. Exª
quan do cha ma aten ção para os as pec tos eco nô mi cos
que en vol vem e que ge ram es ses con fli tos mun di a is, so-
bre tu do o con fli to do Ori en te Mé dio. E V. Exª fri sou de
ma ne i ra es pe ci al a ques tão da de pen dên cia eter na dos
com bus tí ve is fós se is, ex por ta dos, so bre tu do, dos pa í ses
que com põem a OPEP. No bre Se na dor Na bor Jú ni or, du-
ran te to dos os anos que te mos con vi vi do nes ta Casa, te-
nho ou vi do as mais ilus tres per so na li da des, os mais ilus-
tres se na do res tra ta rem des sa ques tão do Proál co ol,
que até hoje não se sabe por que car gas-d’água o Bra sil
aban do nou. Então, con ti nu a mos na de pen dên cia eter na
dos hu mo res do mer ca do in ter na ci o nal do pe tró leo. V.
Exª cita que fal tou ál co ol nas bom bas abas te ce do ras
por que o pre ço do açú car era mais atra en te, e os usi ne i -
ros de i xa ram de pro du zir o ál co ol ani dro para ser acres-
cen ta do à ga so li na, ou, so men te, o ál co ol com bus tí vel.
Mas, na re a li da de, emi nen te Se na dor, o que há é uma
fal ta de von ta de po lí ti ca do Go ver no de sub si di ar ou de
es tru tu rar o Pro gra ma Proál co ol. E sa be mos que a Pe tro -
brás nun ca gos tou de ál co ol. A Pe tro brás, em que pese
às su bi das even tu a is do pre ço do pe tró leo, con ti nua fa tu -
ran do fá bu las, até por que tem um cus to de pro du ção mu-
i to in fe ri or ao da que le pe tró leo que ela im por ta. Por tan to,
a Pe tro brás e ou tros gru pos in te res sa dos ja ma is de i xa -
ram que o Bra sil le vas se avan te um dos seus ma i o res
pro je tos tec no ló gi cos, o Proál co ol, ge nu i na men te bra si -
le i ro, que ex por tou tec no lo gia para vá ri as na ções do
mun do, in clu si ve para o Mé xi co. Por isso, emi nen te Se-
na dor, é opor tu na a pre sen ça de V.Exª na tri bu na, nes ta
tar de, quan do o Bra sil, que já fez sua pro je ção eco nô mi -
ca de cres cer 2% ou 2,5%, in fla ção de 2% ou 3% ao ano,
mais uma vez verá tudo isso ir por água aba i xo, por que
não sa be mos em que ca ma da vai pa rar o pre ço do pe tró -
leo no mer ca do in ter na ci o nal: se será a es tra tos fe ra, a at-
mos fe ra ou a ba ris fe ra. E além do mais, no bre Se na dor
Na bor Jú ni or, exis te tam bém a ir res pon sa bi li da de de al-
guns pa í ses, que es tão fa lan do que irão in va dir o Ira que.
O Pri me i ro Mi nis tro da Ingla ter ra, Tony Bla ir, teve um en-
con tro com o Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge W.
Bush, no seu ran cho, no Te xas, e fa lou-se que a ques tão
era in va dir o Ira que, por que ele pos sui ar mas quí mi cas
de des tru i ção em mas sa, ten do como con se qüên cia a
re ta li a ção de Sad dam Hus se in.

Pen so que o Bra sil de ve ria ter como exem plo
esse es ta do de guer ra no mun do in te i ro para es ti mu -
lar a re to ma da do Proál co ol, até por que te mos al gu -
mas de ze nas de usi nas pa ra das no Nor des te, que
ago ra os go ver nan tes, so bre tu do em Per nam bu co,
vão trans for mar em ho téis fa zen das. Acre di to que
com au xí lio da Jus ti ça es sas usi nas, de sa ti va das no
Nor des te, de ve ri am ser en tre gues ao pro le ta ri a do,
aos pro du to res ru ra is para que pu des sem, eles mes-
mos, pro du zir o ál co ol e açú car, con for me acon te ceu
re cen te men te com a Usi na de Ca ten de, onde se for-
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mou uma co o pe ra ti va, em que to dos os pro du to res
ru ra is es tão ten do uma ex ce len te qua li da de de vida.

Cum pri men to V. Exª.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to

obri ga do. Sr. Pre si den te, já vou con clu ir, gos ta ria ape-
nas de te cer al gu mas con si de ra ções a res pe i to do
opor tu no apar te do Se na dor Car los Pa tro cí nio.

Devo in for mar que a Pe tro brás já está ad qui rin do
gran de quan ti da de do ál co ol pro du zi do pe las usi nas lo-
ca li za das prin ci pal men te em São Pa u lo, no Esta do do
Rio, no Nor des te, para mis tu rar à ga so li na, adi ção que
co me çou em tor no de 18%, pas sou para 22% e, ago ra,
pa re ce-me, já atin ge 24%, o que está dan do va zão a
gran de par te da pro du ção na ci o nal de ál co ol.

Não de se jo for mu lar crí ti cas aos pro du to res de
ál co ol, mas o fato de o Proál co ol não ter al can ça do o
su ces so que en tão se al me ja va é de vi do a eles, em
gran de par te, quan do pro vo ca ram uma cri se no abas-
te ci men to in ter no e de ses ti mu la ram mu i tas pes so as,
que já pos su íam ve í cu los mo vi dos àque le com bus tí -
vel ou pre ten di am ad qui ri-los. Ago ra, na imi nên cia de
um novo cor te na ofer ta mun di al de pe tró leo, é in dis -

pen sá vel que as nos sas au to ri da des e os em pre sá ri -
os do se tor su cro-al co o le i ro vol tem a es tu dar a for ma
de re vi ta li zar o Proál co ol, a fim de li vrar nos so país da
de pen dên cia da OPEP e seus as so ci a dos.

Eu não po de ria de i xar a tri bu na des ta Casa,
Sr. Pre si den te, sem la men tar pro fun da men te os
acon te ci men tos san gren tos que es tão ocor ren do
no Ori en te Mé dio. Res pe i to a in de pen dên cia do
Esta do de Isra el, que, como dis se no iní cio de meu
pro nun ci a men to, foi uma con quis ta ob ti da em 1948,
quan do o Chan ce ler Oswal do Ara nha era Pre si den -
te da Orga ni za ção das Na ções Uni das. S. Exª en vi -
dou to dos os es for ços, para que os ju de us ga nhas -
sem uma pá tria li vre e in de pen den te. No en tan to,
tam bém não po de mos ace i tar a car ni fi ci na que está
acon te cen do nos ter ri tó ri os ára bes ocu pa dos. 

Cre io que che gou o mo men to de bus car mos so-
lu ção ne go ci a da, para o es ta be le ci men to de uma paz
du ra dou ra na que la re gião, tão con fla gra da, co bran do
do Go ver no do Bra sil uma fir me ação di plo má ti ca e
po lí ti ca nes se sen ti do.

Mu i to obri ga do.
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