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AGUÁ 
 

Faz considerações sobre o relatório apresentado pela Organização das 
Nações Unidas no 3º Fórum Internacional de Água, apontando sua escassez 
como o mais importante problema a ser enfrentado pelos países no século 
XXI. Senador Renan Calheiros. 204 

 
AGRICULTURA 
 

Sintetiza as atividades do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 
SENAR, vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – 
CNA, exercendo relevante papel na formação técnica e profissional de mão-
de-obra rural. Senador Romero Jucá. 421 

 
AGROINDÚSTRIA 
 

Aborda a importância do agronegócio para o País. Senador Valdir 
Raupp. 396 

 
ALCA 
 

Trata da participação do Brasil na Área de Livre Comércio das 
Américas – ALCA. Senador Pedro Simon. 297 

 
ANISTIA 
 

Defende a aprovação, na Câmara dos Deputados, do projeto que 
concede anistia post mortem a João Cândido e aos demais participantes da 
Revolta da Chibata. Senador Paulo Paim. 089 

 
AVIAÇÃO CIVIL 
 

Trata da importância da aviação civil para o mundo moderno. Aparte 
ao Senador Paulo Paim. Senador Edison Lobão. 408 

 
AVIAÇÃO COMERCIAL 
 

Comenta a situação das empresas aéreas nacionais, principalmente, 
o processo de fusão entre Varig e TAM. SeNADOR Paulo Paim. 406 

 
BNDES 
 

Manifesta a sua posição contrária ao uso dos recursos do BNDES 
para investimentos em países da América do Sul e da África. Senador Valdir 
Raupp. 090 

 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

Faz explicações sobre fatos que ocorreram na Câmara Federal, na 
ocasião em que se recebeu a Frente Parlamentar da Argentina, da qual fazia 
parte a Senadora e esposa do Presidente Argentino, Nestor Kirchner. Aparte 
ao Senador Rodolpho Tourinho. Senador Leonel Pavan. 025 

 
CONGRESSO NACIONAL 
 



Descorda do pronunciamento do Senador quanto a significação das 
leis para o trabalho do Congresso Nacional. Aparte ao Senador Geraldo 
Mesquita Júnior. Senador Pedro Simon. 410 

 
CUMPRIMENTO 
 

Cumprimenta o senador Rodolpho Tourinho pelos trabalhos que vêm 
sendo desenvolvidos em todas as áreas no Senado Federal. Aparte ao 
Senador Rodolpho Tourinho. Senador Leonel Pavan. 025 

 
Cumprimenta a Senadora Íris de Araújo pelo seu discurso e pela 

pessoa que é. Aparte à Senadora Íris de Araújo. Senador Pedro Simon. 295 
 
Cumprimenta a Senador pelo discurso municipalista. Aparte ao 

Senador Serys Slhessarenko. Senador Leonel Pavan. 400 
 
Cumprimenta o Senador pelo seu pronunciamento e faz 

considerações sobre a aviação. Aparte ao Paulo Paim. Senador Romeu Tuma. 408 
 
DEFICIENTE 
 

Critica as barreiras existentes no Senado Federal que impedem o 
acesso do cidadão portador de necessidades especiais a diversas 
dependências da Casa. Senador Flávio Arms. 066 

 
Apóia o pronunciamento do Senador Flávio Arns quanto a 

dificuldade de acesso às dependências do Senado Federal pelo cidadão 
portador de necessidades especiais. Senador Tião Viana. 066 

 
DEMOCRACIA 
 

Questiona se o que se vive hoje no País realmente é uma 
democracia. Senadora Íris de Araújo. 294 

 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

Faz comentários a respeito do Encontro da Frente Parlamentar de 
Desenvolvimento Sustentável e apoio à Agenda 21. Senadora Serys 
Slhessarenko. 399 

 
Aborda questão de desenvolvimento sustentável com foco nos 

Estados de Mato Grosso e Rondônia. Senadora Serys Slhessarenko. 399 
 
DROGAS 
 

Faz comentários sobre o Dia Internacional contra o Abuso de 
Drogas, instituído pela ONU. Senador Valdir Raupp. 207 

 
ECONOMIA 
 

Faz considerações sobre a publicação intitulada ‘O Inesc e a agenda 
brasileira 2003/2006’, de autoria do Instituto de Estudos Socioeconômicos. 
Senador Romero Jucá. 081 

 
Trata do mercado de capitais do Brasil, que vem sendo objeto de um 

esforço por parte do Governo e de Senadores desta Casa, buscando seu 



desenvolvimento, a fim de crescer a poupança interna e o investimento na 
economia do País. Senador Roberto Saturnino. 391 

 
EMPREGO 
 

Congratulações ao presidente da República pelo anúncio do 
Programa Primeiro Emprego, sugerindo a adoção de programa sociais em 
Tocantins. Senador Eduardo Siqueira Campos. 375 

 
Saudações ao Governo pelo lançamento do Programa Primeiro 

Emprego. Senador Renan Calheiros. 377 
 
Cumprimenta o Presidente Lula e o Ministro Jacques Wagner pelo 

lançamento do Programa Primeiro Emprego. Senador Paulo Paim. 406 
 
ENERGIA 
 

Apresenta projeto de lei que visa acabar com a discriminação 
existente na classificação oficial do governo para os produtos de energia. 
Senador Garibaldi Alves Filho. 366 

 
Trata da importância de se incentivar a produção de energia eólica 

no País. Senador Garibaldi Alves Filho. 366 
 
Cumprimenta o Senador Garibaldi Alves Filho pelo pronunciamento 

preocupado com a energia do País. Aparte ao senador Garibaldi Alves Filho. 
Senador Eurípedes Camargo. 367 

 
Trata da importância de incentivo à indústria carbonífera como 

produção de energia. Aparte ao senador Garibaldi Alves Filho. Senador 
Pedro Simon. 368 

 
ESTADO 
 

Critica a dificuldade para se ter liberação de verbas para as obras 
nos Estados. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Leonel Pavan. 380 

 
ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Faz análise da matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, edição 
de 15 do corrente, que trata do desaquecimento do comércio no Estado de 
São Paulo. Senador Sérgio Guerra. 088 

 
Defende a construção do Auditório do Parque do Ibirapuera, em São 

Paulo/SP. Senador Eduardo Suplicy. 274 
 
ESTADO DO AMAZONAS 
 

Trata do aumento do desmatamento na Amazônia. Senador Siba 
Machado. 285 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Siba Machado 

quanto a importância de se abordar a questão do desflorestamento da 
Amazônia. Aparte ao Senador Siba Machado. Senador Pedro Simon. 287 

 
Demonstra seu otimismo com anúncio de recursos para microcrédito 

na Amazônia. Senador João Capiberibe. 369 



 
ESTADO DO MATO GROSSO 
 

Faz considerações sobre a parada gay ocorrida no Estado de Mato 
Grosso. Senadora Serys Slhessarenko. 399 

 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 

Manifesta satisfação quanto à decisão da Suprema Corte dos 
Estados  Unidos em favor da constitucionalidade das ações afirmativas. 
Senador Paulo Paim. 089 

 
HOMENAGEM 
 

Homenageia o aniversário de 15 anos de fundação do PSDB. Senador 
Leonel Pavan. 069 

 
GOVERNO FEDERAL 
 

Faz considerações sobre matéria publicada no jornal O Globo, edição 
de 24 do corrente, que reproduz parcialmente reportagem do jornal francês 
Lê Monde acerca dos primeiros meses do governo Lula. Senador Leonel 
Pavan. 082 

 
Critica o Governo Federal por não ter começado a transformar em 

realizações o que vive apregoando. Senador Arthur Virgílio. 206 
 

Acrescenta ao pronunciamento do Senador Luiz Otávio a 
importância da eleição do Presidente Lula para o País, tendo em vista a caída 
do risco Brasil e o aumento da credibilidade do País. Aparte ao Senador Luiz 
Otávio. Senador João Batista Motta. 293 

 
Faz comentários a respeito o Governo Lula. Senador Pedro Simon. 297 
 
Faz balanço dos seis meses do Governo Lula. Senadora Ideli 

Salvatti. 371 
 
Faz comparação do discurso anterior às eleições presidenciais e a 

prática do Governo Lula. Senador Leonel Pavan. 375 
 
Faz análise do Governo Lula e considerações ao mesmo. 385 

 
IMPRENSA 
 

Critica as manifestações publicadas na imprensa sobre as declarações 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do Congresso nacional e 
do Judiciário. Senador Tião Viana. 012 

 
ÍNDIO 
 

Aborda questão de conflito de terra indígenas no Pará. Senadora Ana 
Júlia Carepa. 270 

 
Solidariza-se com a causa dos índios do Pará e faz algumas 

sugestões. Aparte à Senador Ana Júlia Carepa. Senador Siba Machado. 273 



 
JORNAL 
 

Faz referências às colunas de cartas de leitores que os jornais publicas 
diariamente. Senador Leonel Pavan. 421 

 
JUDICIÁRIO 
 

Critica as declarações feitas ontem pelo Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva a respeito do Judiciário e do Congresso Nacional. Senador Arthur 
Virgílio. 027 

 
Faz comentários sobre as palavras do Presidente da República em 

críticas aos poderes Legislativo e Judiciário. Senador Efraim Morais.  029 
 
Protesta contra o pronunciamento do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, em reunião realizada na Confederação Nacional da Indústria – CNI, 
onde faz criticas aos poderes legislativo e judiciário. Senador Jefferson 
Peres. 030 

 
Faz análise do pronunciamento do Presidente da República a 

respeito dos poderes Legislativo e Judiciário. Senador José Agripino. 031 
 

Trata da interpretação feita das palavras do Presidente da 
República a respeito dos poderes Legislativo e Judiciário, na CNI. Senadora 
Ideli Salvatti. 032 

 
Faz referências ao debate sobre o pronunciamento do Presidente da 

República a respeito dos poderes Legislativo e Judiciário, na CNI. Senador 
Amir Lando. 035 

 
MARINHA DO BRASIL 
 

Aborda a necessidade de se modernizar a Marinha Mercante 
Brasileira. Senador Ney Suassuna. 014 

 
Defende a aprovação da PEC nº 40/99, que trata de terrenos da 

Marinha. Senador Heráclito Fortes. 199 
 

Apóia também a aprovação da PEC nº 40/99, que trata de terrenos 
da Marinha, defendida pelo Senador Heráclito Fortes. Aparte ao Senador 
Heráclito Fortes. Senador Almeida Lima. 200 

 
MEIO AMBIENTE 
 

Aborda comemoração feita do Dia do Meio Ambiente. Senador 
Renan Calheiros. 204 

 
Faz apelo à Câmara dos Deputados para aprovação do projeto que 

cria fundo para beneficiar unidades da federação que abrigam em seu 
território áreas de conservação da natureza e terras indígenas demarcadas, de 
autoria da senadora licenciada e Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. 
Senador Siba Machado. 285 



 
MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 

Mensagem nº 136, de 2003 (nº 276/03, na origem), da Presidência da 
República,  informando de que se ausentará do País no período de 27 e 28 de 
junho de 2003, em visita à República da Colômbia, Medellín, para participar 
do XIV Conselho Presidencial Andino. 215 

 
Mensagem nº 282, de 2003, da conformidade com o art. 52, inciso 

IV, da Constituição Federal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 
56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo 
Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, no art. 57 do Anexo I ao 
Decreto nº 3.959, de 10 outubro de 2001, submeto à apreciação de Vossas 
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Democrática de São Tomé e 
Príncipe. 323 

 
MERCOSUL 
 

Trata da modificação da conjuntura internacional a partir da 
reconstrução do Mercosul. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. Senadora 
Ideli  Salvatti. 025 

 
MINISTRO DA REPÚBLICA 
 

Expressa a sua confiança na gestão do Ministro da Fazenda. Senador 
Eduardo Suplicy. 274 

 
MISSÃO 
 

Faz relato de sua participação, como secretário-geral, da 21ª reunião 
plenária da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, realizada 
recentemente em Assunção, Paraguai. Senador Rodolpho Tourinho. 023 

 
MULHER 
 

Comenta sobre a luta feminina contra a discriminação que a mulher 
sobre na sociedade. Senadora Serys Slhessarenko. 399 

 
OFÍCIO 
 

Ofício nº 224, de 2003, de 24 do corrente, do Ministro de Estado das 
Comunicações, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 
213, de 2003, do Senador Garibaldi Alves Filho. 302 

 
Ofício nº 596, de 2003, de 18 do corrente, do Ministro de Estado da 

Saúde, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 173, de 
2003, do Senador Antônio Carlos Valadares. 302 

 
Ofício nº 598, de 2003, de 18 do corrente, do Ministro de Estado da 

Saúde, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 195, de 
2003, do Senador Arthur Virgílio. 302 

 



Ofício nº 599, de 2003, de 18 do corrente, do Ministro de Estado da 
Saúde, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 214, de 
2003, do Senador Garibaldi Alves Filho. 302 

 
Ofício nº 600, de 2003, de 18 do corrente, do Ministro de Estado da 

Saúde, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 311, de 
2003, do Senador Marcelo Crivella.  302 

 
Ofício nº 601, de 2003, de 18 do corrente, do Ministro de Estado da 

Saúde, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 267, de 
2003, do Senador Romero Jucá. 302 

 
Ofício nº 602, de 2003, de 18 do corrente, do Ministro de Estado da 

Saúde, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 297, de 
2003, do Senador Arthur Virgílio. 302 

 
Ofício nº 871, de 2003, de 24 do corrente, do Presidente do 

Tribunal de Contas da União, encaminhando informações em resposta ao 
Requerimento nº 233, de 2003, do Senador Delcídio Amaral. 302 

 
Ofício nº 950, de 2003, de 25 do corrente, do Ministro de Estado da 

Justiça, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 115, de 
2003, do Senador Magno Malta. 302 

 
Ofício nº 201, de 2003, de 25 do corrente, do Ministro de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminhando informações 
complementares em resposta ao Requerimento nº 80, de 2003, do Senador 
Eduardo Suplicy. 302 

 
PARECER 
 

Parecer nº 699, de 2003, da Comissão de Relação Exteriores e Defesa 
Nacional sobre o Requerimento nº 358, de 2003, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio, solicitando, nos termos regimentais, voto de louvor pela 
canonização de Madre Maria de Mattias, fundadora da Congregação das 
Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo. Senador Marco Maciel. 001 

 
Parecer nº 700, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional sobre o Requerimento nº 43, de 2003, solicitando do 
Senador Roberto Saturnino, que seja apresentado voto de solidariedade para 
com a causa da comutação da pena da nigeriana Amina Lawal, condenada à 
morte por apedrejamento, pelo Tribunal de Funtua, na Nigéria, em virtude de 
ter dado à luz uma criança fora do casamento. Senadora Heloísa Helena. 002 

 
Parecer nº 701, de 2003, da Comissão Diretora, dando redação final 

da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (nº 331, 
de 2003, na Casa de origem). Senador José Sarney. 045 

 
Parecer nº 702,de 2003 – PLENÁRIO. Senador César Borges. 051 
 
Parecer nº 703, de 2003 – CRE. Senador Romeu Tuma. 062 
 
Parecer nº 704, de 2003 – CRE. Senador Romeu Tuma. 063 
 
Parecer nº 705, de 2003 (Da Comissão Diretora) que dá redação final 

ao Projeto de resolução nº 19, de 2003. Senador José Sarney. 178 
 
Parecer nº 706, de 2003 (Da Comissão Diretora) que dá redação final 

do Projeto de Resolução nº 22, de 2003. Senador José Sarney. 179 
 



Parecer nº 77, de 2003 (Da Comissão Diretora), que dá redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2003 (nº 
6.239, de 2002, na Casa de origem). Senador José Sarney. 181 

 
Parecer nº 708, de 2003 (Da Comissão Diretora), que dá redação final 

das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2003 (nº 
6.871, de 2002, na Casa de origem). Senador José Sarney. 182 

 
Parecer nº 709, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 216, de 2000 (nº 7.076/2000, na origem), do tribunal de 
Consta da União, que encaminha cópia da Decisão nº 831, de 2000, bem 
como dos respectivos Relatório de Auditoria e Voto que a fundamentam, 
relacionada com Plano especial de Auditorias em Obras Públicas, incluídas 
no Orçamento Geral da União, do exercício de 1999, que compreendeu a 
verificação de obras de responsabilidade do departamento Nacional de 
Estradas e Rodagem – DNER, referente à duplicação da BR-101/PE, no 
trecho compreendido entre Prazeres e Cabo (TC 007.931/99-9). Senador 
Osmar Dias. 266 

 
Parecer nº 710, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 14, de 2001 (nº 8.837/2000, na origem), do tribunal de 
Consta da União, que encaminha cópia da Decisão nº 1.040, de 2000, bem 
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria 
realizada para verificar a aplicação dos recursos arrecadados com as tarifas 
da infra-estrutura aeroportuária pelo Departamento de Aviação Civil – DAC, 
pela Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo – DEPV, e pela Empresa 
Brasileira de Infra-Estrutura aeroportuária – INFRAERO, em atendimento à 
representação encaminhada pelos Secretários Jáder Barbalho e Carlos 
Bezerra (TC nº 007.407/2000-5). Senador Antero Paes de Barros. 267 

 
Parecer nº 711, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, ao 

Projeto de Lei do Senado nº 174, de 2000, de autoria do Senador Luiz 
Pontes, que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os 
planos e seguros privados de assistência à saúde. Senador Mão Santa. 303 

 
PARTIDO POLÍTICO 
 

Faz comentários a respeito de entrevista do Líder do PSDB, Senador 
Arthur Virgílio, publicada na revista Brasília em Dia, edição de 17 de maio 
último. Senador Leonel Pavan. 082 

 
PESCA 
 

Defende a revisão da proibição da pesca com tarrafa. Senador Leonel 
Pavan. 370 

 
Cumprimenta a Senadora pelo seu discurso abordar também a 

questão da pesca brasileira. Aparte à Senadora Ideli Salvatti. Senador Leonel 
Pavan. 373 



 
POLÍTICA 
 

Aborda o papel da representação política em nosso País e o 
desempenho do Congresso na mais relevante de suas funções. Senador 
Geraldo Mesquita Júnior. 409 

 
PORTO MARÍTIMO 
 

Faz apelo em relação aos portos do Estado de Santa Catarina. Aparte 
ao Senador Ney Suassuna. Senador Leonel Pavan. 017 

 
POSSE 
 

Comenta posse do novo Procurador-Geral da República Cláudio 
Fonteles. Senador Pedro Simon. 421 

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 

Presta esclarecimentos sobre episódio que culminou nas críticas de 
parlamentares ao discurso do Presidente da República. Senador Aloízio 
Mercadante. 210 

 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 
 

Registra a presença na Casa de cerca de cem Procuradores Federais, 
recentemente nomeados pelo Presidente da república. Senador Paulo Paim. 014 

 
PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO 
 

Solicita ao Governo Lula a instalação de um reator nuclear de baixa 
potência na Universidade Federal de Pernambuco e a conclusão das obras do 
Centro Regional de Ciências Nucleares – CRCN. Senador Marco Maciel. 209 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Encaminha a votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 2003, 
que aprova o texto de Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para a Construção de 
uma Segunda Ponte sobre o Rio Jaguarão, nas proximidades das cidades de 
Jaguarão e Rio Branco, e recuperação da atual Ponte Barão de Mauá, 
celebrado em 21 de novembro de 2000. Senador Pedro Simon. 189 

 
Projeto de Decreto legislativo nº 367, de 2003 (nº 1.402/2001/ na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
FM de Iporá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Alto Paraíso de Goiás, Estado de Goiás. 215 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 368, de 2003 (nº 2.195/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Paraopebe Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Mateus Lema, Estado de Minas Gerais. 224 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 389, de 2003 (nº 2.268/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação 
Educativa e Cultural do Nordeste Mineiro para executar serviço de 



radiodifusão de sons e imagens na cidade de João Pinheiro, Estado de Minas 
Gerais. 231 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 370, de 2003 (nº 2.322/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Duarte Coelho FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco. 233 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de 2003 (nº 2.324/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da TV e 
Rádio Jornal do Comércio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco. 241 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 372, de 2003 (nº 2.3554/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação 
LMFC Educativa e Cultural para executar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, na cidade de Três Marias, Estado de Minas Gerais. 248 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 373, de 2003 (nº 2.370/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Trespontana de Desenvolvimento Educacional e Sociocultural, para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Itajubá, Estado de Minas Gerais. 251 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 374, de 2003 (nº 2.380/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à SICOM – 
Sistema de Comunicações de Minas Gerais Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Uberaba, Estado de Minas 
Gerais. 253 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 375, de 2003 (nº 2.504/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Gilvan Costa, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de palmares, Estado de Pernambuco. 261 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 376, de 2003 (nº 2.804/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Costa do Sol Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 263 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 378, de 2003 (nº 40, 2003, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República da África do Sul sobre Cooperação Técnica, celebrado na cidade 
de Cabo, 1º de março de 2000. 306 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 379, de 2003 (nº 726/2000, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Mútua entre o Governo da república Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Peru para combater o tráfego de aeronaves Envolvidas em 
Atividades Ilícitas Transnacionais, celebrado em Lima, em 6 de dezembro de 
1999. 310 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 2003 (nº 3.206/2000, na Casa de 
Origem), que altera artigos d Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal – para dispor sobre a emissão anual de atestado de pena a 
cumprir. 312 

 



Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de 
urgência, nos termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do 
Presidente da República, que autoriza a União a conceder indenização a José 
Pereira. Senadora Ana Júlia Carepa. 042 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de 

urgência, nos termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do 
Presidente da República, que autoriza a União a conceder indenização a José 
Pereira. Senador Tião Viana. 042 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de 

urgência, nos termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do 
Presidente da República, que autoriza a União a conceder indenização a José 
Pereira. Senador Luiz Otávio. 043 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de 

urgência, nos termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do 
Presidente da República, que autoriza a União a conceder indenização a José 
Pereira. Senador Romeu Tuma. 043 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2001,  (nº 2.46/2000, na 

Casa de origem), que altera a redação do art 359 da Lei nº 4.737, de 15 de 
julho de 1965 – Código Eleitoral (institui a obrigatoriedade do depoimento 
pessoal no processo penal eleitoral). Senador Aloízio Mercadante. 050 

 
Discute o Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2002 (nº 379/99, na 

Casa de origem), que altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que 
“dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou funcional e dá outras providências”. 
Senador Juvêncio da Fonseca. 053 

 
Discute o Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2002 (nº 379/99, na 

Casa de origem), que altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que 
“dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou funcional e dá outras providências”. 
Senador Jefferson Peres. 053 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 152, de 2001, que altera o art. 15 

da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para regulamentar a 
identificação numérica dos candidatos aos cargos majoritários. Senador 
Almeida Lima. 054 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 152, de 2001, que altera o art. 15 

da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para regulamentar a 
identificação numérica dos candidatos aos cargos majoritários. Senador 
Paulo Octávio. 055 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 152, de 2001, que altera o art. 15 

da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para regulamentar a 
identificação numérica dos candidatos aos cargos majoritários. Senador 
Aloízio Mercadante. 055 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 152, de 2001, que altera o art. 15 

da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para regulamentar a 
identificação numérica dos candidatos aos cargos majoritários. Senador José 
Agripino. 056 

 



Discute Projeto de Lei da Câmara nº 152, de 2001, que altera o art. 15 
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para regulamentar a 
identificação numérica dos candidatos aos cargos majoritários. Senador José 
Jorge. 056 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 152, de 2001, que altera o art. 15 

da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para regulamentar a 
identificação numérica dos candidatos aos cargos majoritários. Senador 
Arthur Virgílio. 056 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 152, de 2001, que altera o art. 

15 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para regulamentar a 
identificação numérica dos candidatos aos cargos majoritários. Senador 
César Borges. 056 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2003, que denomina 

“Aeroporto de Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho” o aeroporto 
localizado na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí. Senador Heráclito Fortes. 185 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2003, que denomina 

“Aeroporto de Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho” o aeroporto 
localizado na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí. Senador Alberto Silva. 185 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2003, que denomina 

“Aeroporto de Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho” o aeroporto 
localizado na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí. Senador Mão Santa. 186 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2003, que denomina 

“Aeroporto de Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho” o aeroporto 
localizado na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí. Senador Aloízio 
Mercadante. 186 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2003, de iniciativa do 

Presidente da República, que concede pensão especial a Luiz Felippe 
Monteiro Dias. Senador Eduardo Suplicy. 187 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2003, de iniciativa do 

Presidente da República, que concede pensão especial a Luiz Felippe 
Monteiro Dias. Senadora Ideli Salvatti. 187 

 
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL 
 

Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 8, de 2003, que abre ao 
Orçamento da seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito especial no valor de R$36.338.239,00, para os fins que especifica. 334 

 
Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 9, de 2003, que abre ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder 
Executivo, crédito suplementar no valor global de R$59.653.549,00, para 
reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente. 337 

 
Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 10, de 2003, que abre ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Defesa e da Justiça, 
crédito suplementar no valor global de R$190.557.415,00, para reforça de 
dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente. 342 

 
Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 11, de 2003, que abre ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da fazenda e do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito suplementar no 



valor de R$231.033.545,00, para reforço de dotações consignadas na Lei 
Orçamentária vigente. 351 

 
Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 12, de 2003, que abre aos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos 
órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor global de 
R$604.926.830,00, para reforço de dotações consignadas na Lei 
Orçamentária vigente. 358 

 
Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 13, de 2003, que abre ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor do ministério das Comunicações, 
crédito suplementar no valor de R$6.181.787,00, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. 364 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 

Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2003, que acrescenta artigo à Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente - , 
para dispor sobre o funcionamento de casas de jogos em computadores. 
Senador Valmir Amaral. 037 

 
Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2003, que acrescenta os arts. 3º-

B e 5º-A à Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre 
contagem de tempo e cálculo do benefício do seguro-desemprego e dá outras 
providências. Senador Duciomar Costa. 160 

 
Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2003, que cria o Programa 

Nacional de Habitação Popular e altera o art. 68 da Lei nº 8.981, de 1995, 
extinguindo a isenção do imposto de renda sobre rendimentos dos depósitos 
de poupança. Senador Paulo Octávio. 162 

 
Projeto de Lei do Senado nº 253, de 2003, que dispõe sobre a 

dedução da base de cálculo do Imposto de Renda devido pelas indústrias 
beneficiadoras de sal, das quantias despendidas com a iodação do produto. 
Senador Fernando Bezerra. 165 

 
Projeto de Lei do Senado nº 254, de 2003, que dá nova redação ao 

art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, para aumentar os valores 
de cobertura do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 
automotores de via terrestre. Senador César Borges. 166 

 
Projeto de Lei do Senado nº 255, de 2003, que altera o art. 61 da Lei 

nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos 
imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, com vistas a facilitar 
a retomada do imóvel pelo locador, nos casos que especifica. Senador Paulo 
Octávio. 167 

 
Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2003, que dá nova redação ao 

inciso I do art. 1º da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. Senador 
Paulo Octávio. 168 

 
Projeto de Lei do Senado nº 257, de 2003, que altera a Lei nº 9.478, 

de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional 
de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras 
providências. Senador José Agripino. 169 

 
Projeto de Lei do Senado nº 258, de 2003, que altera os arts. 125, 

126, 131, II e 132 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código 
de Processo Penal), para dispor sobre o seqüestro de bens provenientes de 



ações criminosas, acrescentando-lhes os arts. 144-A e 144-B, para introduzir 
a indisponibilidade dos bens no rol das medidas assecuratórias, modificando, 
ainda, o caput do art. 4º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Senadora 
Serys Slhessarenko. 173 

 
Projeto de Lei do Senado nº 259, de 2003 que altera o art. 17 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para dispensar de licitação  a transferência 
de imóveis aos destinatários de programas habitacionais. Senador Valmir 
Amaral. 381 

 
Projeto de Lei do Senado nº 260, de 2003, que altera art. 13 da Lei nº 

8.620, de 5 de janeiro de 1993, para regular a solidariedade de sócios 
minoritários relativamente a débitos junto à Seguridade Social. Senador 
Arthur Virgílio. 416 

 
Projeto de Lei do Senado nº 261, de 2003, que altera a Lei nº 10.438, 

de 26-4-2002, que trata da expansão de oferta da energia elétrica 
emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de 
Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) e Conta de 
desenvolvimento (CDE) e dá outras providências. Senador Garibaldi Alves 
Filho. 417 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 

Encaminha a votação o Projeto de Resolução nº 19, de 2003 (Em 
regime de urgência – art. 336, II do regimento Interno), que prorroga o prazo 
para exercício de autorização concedida à Petrobrás Transporte S.A. 
(Transpetro) pela Resolução nº 34, de 2001, e reajusta valores referidos 
naquela Resolução. Senador Roberto Saturnino. 177 

 
Discute Projeto de Resolução nº 22, de 2003 (Em regime de urgência 

– art. 336, II do Regimento Interno), que autoriza o Governo do Estado de 
Pernambuco a contratar operação de crédito externo  com o Banco 
Internacional para Reconstrução e desenvolvimento (BIRD), no valor total 
equivalente a até US$ 46,000,000.00 (quarenta e seis milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), de principal, com garantia da república 
Federativa do Brasil. Senador Marco Maciel. 178 

 
Projeto de Resolução nº 27, de 2003, que restabelece a Resolução nº 

8, de 2001, do Senado Federal. Senador Eduardo Suplicy. 383 
 
Discute Projeto de Resolução nº 27, de 2000, (Tramitado em 

conjunto como Projeto de Resolução nº 42, de 2001), que estabelece alíquota 
do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação, nas operações e prestações interestaduais com farinha de 
trigo, tendo Pareceres sob os nºs 882, de 2003; 576, de 2003; e 577, de 2003. 
Senador Osmar Dias. 190 

 
 Discute Projeto de Resolução nº 27, de 2000, (Tramitado em 

conjunto como Projeto de Resolução nº 42, de 2001), que estabelece alíquota 
do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação, nas operações e prestações interestaduais com farinha de 
trigo, tendo Pareceres sob os nºs 882, de 2003; 576, de 2003; e 577, de 2003. 
Senador Pedro Simon. 191 

 
Discute Projeto de Resolução nº 27, de 2000, (Tramitado em 

conjunto como Projeto de Resolução nº 42, de 2001), que estabelece alíquota 
do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre 



Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação, nas operações e prestações interestaduais com farinha de 
trigo, tendo Pareceres sob os nºs 882, de 2003; 576, de 2003; e 577, de 2003. 
Senador Rodolpho Tourinho. 191 

 
Discute Projeto de Resolução nº 27, de 2000, (Tramitado em 

conjunto como Projeto de Resolução nº 42, de 2001), que estabelece alíquota 
do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação, nas operações e prestações interestaduais com farinha de 
trigo, tendo Pareceres sob os nºs 882, de 2003; 576, de 2003; e 577, de 2003. 
Senador Tião Viana. 192 

 
Discute Projeto de Resolução nº 27, de 2000, (Tramitado em 

conjunto como Projeto de Resolução nº 42, de 2001), que estabelece alíquota 
do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação, nas operações e prestações interestaduais com farinha de 
trigo, tendo Pareceres sob os nºs 882, de 2003; 576, de 2003; e 577, de 2003. 
Senador Delcídio Amaral. 193 

 
Discute Projeto de Resolução nº 27, de 2000, (Tramitado em 

conjunto como Projeto de Resolução nº 42, de 2001), que estabelece alíquota 
do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação, nas operações e prestações interestaduais com farinha de 
trigo, tendo Pareceres sob os nºs 882, de 2003; 576, de 2003; e 577, de 2003. 
Senador Almeida Lima. 193 

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de 2003, que modifica a 
Constituição Federal, para denominar como desembargadores federais os 
membros dos Tribunais Regionais Federais. Senador Romero Jucá. 036 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, que dá nova 

redação ao § 4º do art. 225 da Constituição Federal, para incluir o Cerrado e 
a Caatinga entre os biomas  considerados patrimônio nacional. Senador 
Demóstenes Torres. 073 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 52, de 2003, que altera o 

sistema de representação do Poder Legislativo e Executivo no âmbito da 
federação brasileira, e dá outras providências. Senador Almeida Lima. 096 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 53, de 2003, que altera a forma 

da federação brasileira e dá outras providências. Senador Almeida Lima. 116 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de 2003 que altera a 
redação do art 14 e acrescenta parágrafo ao mesmo artigo da Constituição 
Brasileira que trata do exercício da soberania popular. Senador Almeida 
Lima. 154 



 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

Apóia política brasileira para recursos hídricos que deverá ser 
discutida pela Subcomissão Permanente da Amazônia a ser instalada junto à 
Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional. Senador Arthur Virgílio. 076 

 
REFORMA AGRÁRIA 
 

Faz cobranças de uma política de reforma agrária para o País. 
Senadora Lúcia Vânia. 092 

 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
 

Comenta sobre as declarações do Presidente da República, 
destacando que em nenhum momento S. Exa. referiu-se às reformas da 
Previdência e Tributária. Senadora Serys Slhessarenko. 034 

 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
 

Comunica a posição  manifestada pelo setor empresarial sobre a 
proposta  do Governo Federal apresentada sobre a proposta no Projeto de 
Reforma Tributária – PEC 41, encaminhada ao Congresso Nacional. Senador 
Jonas Pinheiro. 413 

 
REQUERIMENTO 
 

Requerimento nº 482, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, 
que seja destinado o horário do expediente da sessão do Senado Federal, no 
dia 20 de agosto, para homenagear a maçonaria brasileira pelo Dia do 
Maçom. Senador Mozarildo Cavalcanti. 010 

 
Requerimento nº 483, de 2003, solicitando, nos termos regimentais, a 

realização de uma Sessão Solene, dia 22 de agosto próximo vindouro, com o 
objetivo de homenagear o ex-Senador Dinarte Mariz pelo transcurso dos cem 
anos de seu nascimento. Senador José Agripino. 010 

 
Requerimento nº 484, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, a 

realização de sessão especial, no dia 11 de setembro de 2003, em 
homenagem a Salvador Allende, Presidente do Chile, morto nessa data, no 
exercício do cargo. Senador José Capiberibe. 011 

 
Requerimento nº 485, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, urgência, para o PLC nº 14, de 2003, que “Estabelece multa em 
operações de importação, e dá outras providências”. Senador Mão Santa. 038 

 
 Requerimento nº 486, de 2003, que requer, nos termos regimentais,  

retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 456, de 2003. Senador 
Papaléo Paes. 038 

 
Requerimento nº 487, de 2003 que requer, nos termos regimentais, a 

inserção em ata de voto de homenagem pela passagem do 950 aniversário 
natalício do Dr. Salvador Allende, Presidente Constitucional do Chile, eleito 
por voto popular em 4 de setembro de 1970, que se imolou em 11 de 
setembro de 1973, recusando-se a renunciar quando há 30 anos ocorreu um 
golpe militar naquele país irmão. Senador Eduardo Suplicy. 038 

 



Requerimento nº 488, de 2003, que requer a Vossa Excelência, com 
base nos termos regimentais, a inserção em ata de voto de pesar pelo 
falecimento do ínclito Desembargador Antônio Góes, ocorrido sábado, dia 
21 de junho, na cidade de Aracaju-SE, para ser enviado à família enlutada e 
ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Senador Antônio Carlos 
Valadares. 040 

 
Requerimento nº 489, de 2003, requerendo, nos termos regimentais,  

o reexame  pela Comissão de Constituição e Justiça da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 38, de 1999. Senador Tião Viana. 046 

 
Requerimento nº 490, de 2003, que requer, nos termos regimentais, o 

adiamento da discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 
1999, em tramitação conjunta com a Proposta de Emenda à Constituição nº 
31, de 1999, a fim de ser reexaminada pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, pelos motivos a seguir expostos. Senador Aloízio 
Mercadante. 047 

 
Requerimento nº 491, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, 

que seja renovado o adiamento, para o dia 14 de agosto de 2003, da 
discussão da proposta de Emenda à Constituição nº 36, de 1999, de autoria 
do Senador Maguito Vilela e outros, que “Dispõe sobre a incorporação e a 
transferência das atribuições dos Tribunais e Conselhos de Contas dos 
Municípios aos Tribunais de Constas dos Estados”. Senadora Íris de Araújo. 048 

 
Requerimento nº 492, de 2003, que requer, nos termos regimentais, o 

adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 133, de 2001, que 
“altera o caput do art. 20 da Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968 (inclui as 
empresas, fundações e sociedades civis prestadoras de serviços de locação de 
bens móveis entre as que podem emitir fatura e duplicata), a fim de que a  
proposição seja examinada pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, pelos motivos a seguir expostos”. Senador Aloízio Mercadante. 052 

 
Requerimento nº 493, de 2003, que requer, nos termos regimentais,  

adiamento da discussão do Projeto PLC 97/2002, a fim de que a referida 
proposição seja reexaminada pela Comissão de CCJ. Senador Tião Viana. 053 

 
Requerimento nº 494, que requer, nos termos regimentais,  adiamento 

da discussão do projeto de Lei do Senado nº 52/2002 a fim de ser feita na 
sessão de 4 de setembro do corrente. Senadora Ana Júlia Carepa. 059 

 
Requerimento nº 495, de 2003, que requer, nos termos regimentais, 

adiamento por 28 (vinte e oito) dias, da votação da Mensagem nº 76, de 
2003. Senador Romeu Tuma. 064 

 
Requerimento nº 496, de 2003, que requer, nos termos regimentais, o 

adiamento da votação da Mensagem nº 76/2003, pela qual o Senhor 
Presidente da República solicita retirada do Projeto de Lei da Câmara nº 
4/2003, que autoriza o Instituto Nacional de Seguro Social e doar imóvel que 
especifica á União Brasileira de Escritores, a fim de que seja feita na Sessão 
de 4 de setembro de vindouro. Senador Eduardo Suplicy. 064 

 
Requerimento nº 497, de 2003, que requer, nos termos regimentais, 

adiamento da discussão por 30 dias da MSF nº 76, de 2003, pela qual o 
Presidente da República solicita a retirada do Projeto de Lei da Câmara nº 4, 
de 2003, que “autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social doar imóvel 
que especifica à União Brasileira de Escritores”. Senador Eduardo Suplicy. 064 

 
Requerimento nº 498, de 2003, que requer, nos termos regimentais, 

urgência para o Projeto de Lei do Câmara nº 17, de 2003 (nº 6.871/2002, na 



Casa de origem), que institui o ano de 2003 como Ano Nacional Cândido 
Portinari. Senador Jefferson Peres. 065 

 
Requerimento nº 499, de 2003, que solicita informações ao Ministro 

de Estado da Previdência Social sobre a confecção de livreto contendo 
propaganda a favor da proposta de Reforma da Previdência encaminhada ao 
Congresso Nacional pelo Poder Executivo. Senador César Borges. 156 

 
Requerimento nº 500, de 2003, que solicita informações ao Ministro 

de Estado da fazenda sobre a internalização de recursos oriundos do Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD para construção 
do metrô de Salvador.   Senador César Borges. 157 

 
Requerimento nº 501, de 2003, solicitando, nos termos regimentais, a 

Vossa Excelência que seja encaminhado ao Sr. Ministro de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, 
pedido de informações. Senador Paulo Octávio. 158 

 
Requerimento nº 502, de 2003, solicitando, nos termos regimentais, a 

Vossa Excelência que seja encaminhado a Sra. Ministra de Estado de Minas 
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Requerimento nº 503, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, 

que o Senado Federal solicite informações da Agência Nacional de Energia 
Elétrica, por intermédio do Ministério das Minas e Energia, a respeito da 
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entre 2008 e 2010. Senadora Ana Júlia Carepa. 160 
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Brasileira Edna Maria Santos Roland, por ter sido indicada pela Organização 
das Nações Unidas – ONU para participar da equipe de monitoramento de 
políticas de combate ao racismo e discriminação. Senador Arthur Virgílio. 176 
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inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item nº 13 
seja submetida a Plenário em 5º lugar. Senador Romeu Tuma. 176 

 
Requerimento nº 506, de 2003, que requer, nos termos regimentais, 

adiamento da discussão do PLS nº 247/2000, para reexame da matéria pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa. Senador Romeu 
Tuma. 183 

 
Requerimento nº 507, de 2003, que requer,, nos termos regimentais, o 

adiamento da discussão da proposta de Emenda à Constituição nº 2/99, “que 
altera a Constituição Federal para definir que os vetos presidenciais serão 
apreciados em reuniões separadas das duas Casas do Congresso Nacional”, a 
fim de que seja feita na Sessão do dia 4 de setembro vindouro. Senador Tião 
Viana. 185 

 
Requerimento nº 508, de 2003, que requer, nos termos regimentais, o 

sobrestamento do estudo dos Projetos de Resolução nºs 27, de 2000, e 42, de 
2001, que tramitam em conjunto, para aguardar o recebimento, pelo Senado 
Federal, da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, em 
tramitação na Câmara dos Deputados, que altera o sistema tributário nacional 
e dá outras providências. Senador Romeu Tuma. 194 

 



Requerimento nº 509, de 2003, que requer, nos termos regimentais, o 
sobrestamento do Projeto de Resolução nº 27, de 2000, para que o mesmo 
seja discutido e votado pelo Plenário do Senado Federal, após a discussão e 
votação da reforma Tributária. Senador Reginaldo Duarte. 194 

 
Requerimento nº 510, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, 

que seja  oficiado, ao Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa Marins, 
votos de congratulações pela sua eleição, no dia 25 de junho de 2003, como 
novo Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a partir de 25 de 
agosto de 2003, quando tomará posse. Senador Eduardo Azeredo. 196 

 
Requerimento nº 511, de 2003, requerendo, nos termos 

regimentais, que seja instado o Tribunal de Contas da União a realizar 
auditoria de natureza operacional no Banco Central e na Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL). Senadora Ana Júlia Carepa. 420 

 
Requerimento nº 512, de 2003, que requer Voto de Aplauso pelo 

transcurso do 92º aniversário da fundação da Assembléia de Deus. Senador 
Arthur Virgílio. 420 

 
RODOVIA 
 

Registra negociações para solucionar a pavimentação da BR-163, que 
liga Cuiabá ao Município de Santarém, no Estado do Pará. Senadora Ana 
Júlia Carepa. 270 

 
Solidariza-se com a causa da pavimentação da BR-163 e faz algumas 

sugestões. Aparte à Senador Ana Júlia Carepa. Senador Siba Machado.  273 
 
SAUDAÇÃO 
 

Saúda o Senador Ney Suassuna pelos conteúdos de seus discursos. 
Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador Mão Santa. 016 

 
Saúda a Senadora Íris de Araújo pela sua sensibilidade no trato das 

causas sociais. Aparte à Senadora Íris de Araújo. Senador João Batista 
Motta. 296 

 
SAÚDE 
 

Trata da importância do Instituto do Coração – INCOR, para a saúde 
pública brasileira. Senador Papaléo Paes. 072 

 
Faz apelo para liberação de sessenta mil reais para custeio do 

Hospital Universitário do Piauí. Senador Mão Santa. 378 
 
SENADO FEDERAL 
 

Aborda questão, atendendo a um pedido da Bancada do PT em 
reunião, do respeito ao tempo dos oradores quando do uso da Tribuna. 
Senador Tião Viana. 066 

 
SISTEMA DE TELEFONIA 
 

Manifesta sua estranheza quanto o aumento concebido pela 
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, ao sistema de telefonia do 
Brasil. Senador Luiz Otávio. 291 



 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Luiz Otávio 

quanto o aumento dado pela Anatel. Aparte ao Senador Luiz Otávio. Senador 
Pedro Simon. 291 

 
TURISMO 
 

Fala da necessidade de maior incentivo ao desenvolvimento do 
turismo no País. Senador Renan Calheiros. 067 

 
TRANSCRIÇÃO 
 

Pede transcrição de entrevista do Senador  José Agripino Maia 
publicada na revista Brasília em Dia, edição de 21 do corrente. Senador 
Arthur Virgílio. 076 

 
Pede que conste nos Anais da Casa editorial do jornal O Estado de 

S. Paulo intitulado “O erro de quem não pode errar”. Senador Arthur 
Virgílio. 206 

 
VIOLÊNCIA 
 

Faz apelo ao Governador do Estado de Goiás para a apuração da 
responsabilidade pela prisão, tortura e morte do Sr. Sebastião Divino Alves, 
ocorrida em uma delegacia de polícia daquele Estado. Senadora Íris de 
Araújo. 203 

 
Faz referência ao transcurso do Dia Internacional de Apoio às 

Vítimas de Tortura, instituído pela ONU, enfatizando acontecimento caso de 
tortura ocorrido no Estado de Goiás. Senadora Íris de Araújo. 203 

 



Ata da 84ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 25 de junho de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Pa u lo Paim, Ro meu Tuma, He rá cli to For tes,
Anto nio Car los Va la da res, Mão San ta, da Sra. Ana Jú lia Ca re pa e do Sr. Au gus to Bo te lho

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

Ael ton Fre i tas – Alber to Sil va – Alme i da Lima –
Alo i zio Mer ca dan te – Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana
Jú lia Ca re pa – Ante ro Paes de Bar ros – Antô nio Car -
los Va la da res – Arthur Vir gí lio – Au gus to Bo te lho –
Cé sar Bor ges – Del ci dio Ama ral – De mos te nes Tor-
res – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão – Edu ar do Aze -
re do – Edu ar do Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des
Ca mar go – Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns – Ga ri-
bal di Alves Fi lho – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Ger son
Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Hé lio Cos ta – He lo í sa
He le na – He rá cli to For tes – deli Sal vat ti – Iris de Ara u-
jo – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – João Ba -
tis ta Mot ta – João Ca pi be ri be – João Ri be i ro – Jo nas
Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José
Jor ge – José Ma ra nhão – José Sar ney – Ju vên cio da
Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel Pa van – Lú-
cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Mag no Mal ta – Mão San ta –
Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Pa pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim – Pe dro Si mon –
Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros – Re nil do San -
ta na – Ro ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho Tou ri nho – Ro-
me ro Jucá – Ro meu Tuma – Sér gio Ca bral – Sér gio
Gu er ra – Sér gio Zam bi a si – Serys Slhes sa ren ko –
Sibá Ma cha do – Tas so Je re is sa ti – Tião Vi a na – Val dir
Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 74 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, Se na dor Ro meu Tuma, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 699, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal so bre o Re que ri-
men to nº 358, de 2003, so li ci tan do de au -
to ria do Se na dor Arthur Vir gí lio, nos ter-
mos re gi men ta is, voto de lou vor pela ca -
no ni za ção de Ma dre Ma ria de Mat ti as,
fun da do ra da Con gre ga ção das Irmãs
Ado ra do ras do San gue de Cris to.

Re la tor: Se na dor Mar co Ma ci el

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 358, de 2003, de au to ria do
no bre Se na dor Arthur Vir gí lio, re quer, nos ter mos do
art. 222 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
voto de lou vor pela ca no ni za ção, pelo Papa João Pa u-
lo II, da

Ma dre Ma ria de Mat ti as, fun da do ra da Con gre-
ga ção das Irmãs Ado ra do ras do San gue de Cris to.

O re que ri men to so li ci ta, ain da, que o voto de
lou vor seja co mu ni ca do à Ordem, em Ma na us, Esta -
do do Ama zo nas, e à Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis -
pos do Bra sil (CNBB).

II – Aná li se

O re que ri men to em exa me tem como ob je ti vo
pre cí puo ho me na ge ar Ma dre Ma ria de Mat ti as, re li gi-
o sa ita li a na, nas ci da em 1805, fun da do ra da Con gre-
ga ção das Irmãs Ado ra do ras do San gue de Cris to,
res pon sá vel por im por tan tes obras edu ca ci o na is e
be ne fi cen tes, no Esta do do Ama zo nas.

A de di ca ção de Ma ria de Mat ti as ao que ri do pró -
xi mo – como ela se re fe ria aos po bres e ne ces si ta dos
– mo ti vou a fun da ção de Ca sas da con gre ga ção nos
mais di ver sos qua dran tes: na Eu ro pa (Ale ma nha e
Ingla ter ra, além da pró pria Itá lia) e, pos te ri or men te,
na Amé ri ca La ti na, in clu si ve no Bra sil.
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Be a ti fi ca da por Pio IX, trin ta anos após a sua
mor te, ocor ri da em 20 de agos to de 1866, a re li gi o sa
aca ba de ser ca no ni za da pelo Papa João Pa u lo II. Em 
dis cur so pro nun ci a do na oca sião, o Sumo Pon tí fi ce
de cla rou:

Mís ti ca ar do ro sa e apa i xo na da mu lher de ação,
a Be a ta Ma ria de Mat ti as, com a sua in can sá vel obra
de edu ca do ra e evan ge li za do ra, abriu no vas vias à
pre sen ça da mu lher na Igre ja, pro pon do ori gi na is mo -
de los de ser vi ço ao Evan ge lho.

Res pal da do pela im por tân cia in ter na ci o nal as -
su mi da pelo fato e mo vi do pelo in tu i to de cha mar
aten ção para o im por tan te tra ba lho de sen vol vi do pela 
Ordem, no Ama zo nas, a pro po si ção em co men to é
opor tu na e per ti nen te.

III – Voto

Pelo ex pos to, aten di dos os pres su pos tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va,
pro nun ci a mo-nos pela apro va ção do Re que ri men to
nº 358, de 2003.

Sala da Co mis são, 12 de ju nho de 2003. – Mar -
ce lo Cri vel la, Pre si den te, Mar co Ma ci el, Re la tor, Pe -
dro Si mon, Jef fer son Pé res, Fer nan do Be zer ra,
Pa trí cia Sa bo ya Go mes, Lu cia Vâ nia, Fá ti ma Cle i-
de, Anto nio Car los Ma ga lhães, Arthur Vir gí lio Au-
tor – Hé lio Cos ta, Tas so Je re is sa ti.

PARECER Nº 700, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal so bre o Re que ri men to
nº 43, de 2003, so li ci ta do Se na dor Ro ber-
to Sa tur ni no, que seja apre sen ta do voto
de so li da ri e da de para com a ca u sa da co -
mu ta ção da pena da ni ge ri a na Ami na La-
wal, con de na da à mor te por ape dre ja men-
to, pelo Tri bu nal Islâ mi co de Fun tua, na
Ni gé ria, em vir tu de de ter dado à luz uma
cri an ça fora do ca sa men to.

Re la tor: Se na do ra He lo i sa He le na

I – Re la tó rio

Com fun da men to nos arts. 222 e 223 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, o Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no re quer voto de so li da ri e da de para com a
ca u sa da co mu ta ção da pena da ni ge ri a na Ami na La -
wal, con de na da, pelo Tri bu nal Islâ mi co de Fun tua, na
Ni gé ria, à mor te por ape dre ja men to, em vir tu de de ter 
dado à luz uma cri an ça fora do ca sa men to.

Na jus ti fi ca ção de seu re que ri men to, o Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no nar ra par te da bi o gra fia de Ami na

La wal, de 31 anos, mu çul ma na e anal fa be ta. Cri a da
para tra ba lhar em afa ze res do més ti cos, ca sou-se aos 
14 anos como a gran de ma i o ria de jo vens do in te ri or
da Ni gé ria.Des te pri me i ro ca sa men to, teve três fi lhos.
De po is de ter se di vor ci a do, Ami na man te ve re la ções
com um so bri nho de se gun do grau de seu ex-ma ri do.
A sha ria, lei is lâ mi ca, con de na à mor te as pes so as
se pa ra das e di vor ci a das, que man te nham re la ções
se xu a is. O cum pri men to da pena de Ami na não de ve-
rá ocor rer an tes de ja ne i ro de 2004, quan do ter mi na o 
pe río do de ama men ta ção.

O caso de Ami na tor nou-se mun di al men te co -
nhe ci do e pes so as, or ga ni za ções não-go ver na men-
ta is e até al guns go ver nos têm ape la do ao go ver no da 
Ni gé ria para in ter vir na de ci são do tri bu nal mu çul ma-
no. Enten de o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no que o Go -
ver no bra si le i ro e o Se na do da Re pú bli ca não po dem
fi car in di fe ren tes a uma vi o la ção tão ca bal de prin cí pi-
os ba si la res de di re i tos hu ma nos.

II – Aná li se

Vi gen te no Có di go Pe nal de 12 dos 18 es ta dos
do nor te da Ni gé ria des de 1999, a Sha ria, tem di vi di-
do o país. Com uma po pu la ção apro xi ma da de 115
mi lhões de ha bi tan tes, que con ta ain da com 250 et ni-
as en tre os gru pos ha u sa, yo ru bá, ibo e fu la ni, a Ni gé-
ria se vê con fron ta da com uma po la ri za ção de sua so -
ci e da de, di vi di da en tre is lâ mi cos, com 47% da po pu-
la ção, e cris tãos, com 35%. Esta po la ri za ção já pro vo-
cou qua se 5 mil mor tes nos úl ti mos anos. Embo ra a
cons ti tu i ção fe de ral pro í ba a in tro du ção de uma re li-
gião ofi ci al, os for tes es ta dos nor tis tas de Zam fa ra,
So ko to e Ni ger têm re a li za do inú me ras ten ta ti vas
para a apli ca ção da Sha ria como lei fun da men tal.

No ano pas sa do, a opi nião pú bli ca mun di al con -
se guiu uma gran de vi tó ria. Um tri bu nal de ape la ções
is lâ mi co ni ge ri a no de So ko to ab sol veu Sa fi ya Hus sa i-
ni Tun gar-Tudu, con de na da pela Sha ria a ser ape dre-
ja da até a mor te após ter sido acu sa da de adul té rio. A
ab sor vi ção de Saf ya, po rém, não im pe diu ou tro tri bu-
nal is lâ mi co ni ge ri a no, do Esta do de Kat si na, a con-
de nar à mor te Ami na La wal pelo mes mo “cri me”.

Ami na foi de nun ci a da pe los pró pri os vi zi nhos e
le va da ao tri bu nal da pe que na al de ia onde mora, ten -
do sido con de na da em mar ço de 2002, sem o apo io
de ad vo ga dos. Seu pe di do de in ter po si ção de re cur so
foi re je i ta do em 19 de agos to do mes mo ano pelo Tri-
bu nal Su pe ri or da Lei Islâ mi ca de Fun tua. O co le ti vo
de ju i zes de cla rou que o jul ga men to ini ci al foi con du-
zi do cor re ta men te e que o ve re dic to pro fe ri do é jus to
nos ter mos da lei da Sha ria e do có di go pe nal.
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Os ju i zes de ci di ram ain da que, em con for mi da de
com a an te ri or de ci são do tri bu nal de ins tân cia in fe ri or,
Ami na La wal não será exe cu ta da até o des ma me da
pe que na Wa si la, hoje com um ano e cin co me ses, pe -
río do que de ve rá ter mi nar em ja ne i ro de 2004. No dia 3 
de ju nho de 2003 ha ve rá uma nova au diên cia ante o
Tri bu nal de Ape la ção da Sha ria do Esta do de Kat si na.

Se a con de na ção for con fir ma da, o caso che ga-
rá à jus ti ça co mum. Ape sar de não exis ti rem an te ce-
den tes, tudo pa re ce in di car que, nes te caso, Ami na
La wal po de ria ser ab sol vi da. O pre si den te ni ge ri a no,
Ole se gun Oba san jo, que che gou ao po der há três
anos, po de ria, em úl ti mo caso, lan çar mão de uma lei
que o per mi te per do ar um con de na do à mor te. Ole se-
gun Oba san jo é cris tão e atu ou de for ma ati va para a
ab sol vi ção de Sa fi ya Hus sa i ni.

A por ta-voz do Mi nis té rio de Assun tos So ci a is
da Mu lher da Ni gé ria, Cla ra Oba ze le, cri ti cou du ra-
men te a sen ten ça pro fe ri da em agos to de 2002. To-
dos na Ni gé ria, se gun do ela, es pe ra vam que Ami na
La wal fos se li be ra da da con de na ção an te ri or, de nun-
ci an do que os tri bu na is is lâ mi cos es tão jul gan do uni -
ca men te Ami na. Par tin do do prin cí pio de que uma
mu lher não pode fi car grá vi da so zi nha, a por ta-voz do 
Mi nis té rio da Mu lher lan çou en tão a per gun ta: “onde
está o pai da cri an ça?”

Ami na man te ve re la ções se xu a is com Ya ha ya
Mo ham med, o so bri nho de se gun do grau do ex-ma ri-
do, de po is de ter se di vor ci a do. Du ran te o pri me i ro jul -
ga men to, ela re co nhe ceu ter man ti do re la ções com
Ya ha ya, o que está sen do uti li za do como o prin ci pal
ar gu men to da acu sa ção. Ya ha ya Mo ham med, por sua 
vez, ju rou pe ran te o Co rão que nun ca man te ve re la-
ções se xu a is com ela, o bas tan te para que se li vras se
de qual quer cul pa. Ami na La wal não con se guiu pro-
var o con trá rio.

Em de zem bro do ano pas sa do, a po si ção de al -
gu mas can di da tas à 52ª edi ção do Miss World, de
trans for mar o con cur so numa cam pa nha a fa vor de
Ami na La wal, le vou a uma sé rie de pro tes tos de li de-
ran ças is lâ mi cas, re sul tan do em gra ves con fron tos e
na in vi a bi li da de de re a li za ção do even to.

A Anis tia Inter na ci o nal vem acom pa nhan do de
per to o caso de Ami na, in clu si ve com a di vul ga ção de
um aba i xo-as si na do na rede mun di al de com pu ta do-
res. O Par la men to Eu ro peu já apro vou uma re so lu ção
so bre a vi o la ção dos di re i tos da pes soa hu ma na na
Ni gé ria e, em par ti cu lar, dos di re i tos da mu lher, ten do
em vis ta o caso de Ami na La wal.

A sen ten ça con tra Ami na foi pro fe ri da como
uma “la pi da ção”, subs tan ti vo fe mi ni no que sig ni fi ca “o 
ato ou efe i to de la pi dar” ou a “ofi ci na em que se la pi-

dam pe dras pre ci o sas” Ain da se gun do o Di ci o ná rio
Au ré lio, no pas sa do, sig ni fi ca va “um su plí cio que con -
sis tia em ape dre jar o cri mi no so” e, em sen ti do fi gu ra ti-
vo, “edu ca ção e aper fe i ço a men to”. É sim ples men te
inad mis sí vel que esta seja a si tu a ção das mu lhe res
mu çul ma nas que vi vem na 

Ni gé ria, mu lhe res cujo cri me ma i or foi fa zer va -
ler o di re i to hu ma no à fe li ci da de. Ami na e sua fi lha
Wa si la me re cem um fu tu ro. Nada mais jus to do que
fa zer mos a nos sa par te.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do 
Re que ri men to nº 43, de 2003.

Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2003. – Edu-
ar do Ma ta raz zo Su plicy, Pre si den te – He lo í sa He -
le na, Re la to ra – Flá vio Arns – Anto nio Car los Ma -
ga lhães – Hé lio Cos ta – Pe dro Si mon – João
Alber to Sou za – Mar co Ma ci el – João Ca pi be ri be
– Lú cia Vâ nia – Ante ro Paes de Bar ros – José
Agri pi no, Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Expe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que foi en ca mi nha do à
pu bli ca ção o Pa re cer nº 700, de 2003 , da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, con clu in-
do fa vo ra vel men te ao Re que ri men to nº 43, de 2003,
do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, so li ci tan do, nos ter -
mos re gi men ta is, voto de so li da ri e da de para com a
ca u sa da co mu ta ção da pena da ni ge ri a na Ami na La -
wal, con de na da, pelo Tri bu nal Islâ mi co de Fun tua, na
Ni gé ria, à mor te por ape dre ja men to, em vir tu de de ter 
dado à luz uma cri an ça fora do ca sa men to.

A ma té ria fi gu ra rá na Ordem do dia da pró xi ma
ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 222,
§ 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que foi en ca mi nha do à
pu bli ca ção o Pa re cer nº 699, de 2003 , da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, con clu in-
do fa vo ra vel men te ao Re que ri men to nº 358, de
2003, do Se na dor Arthur Vir gí lio, so li ci tan do, nos ter -
mos re gi men ta is, voto de lou vor pela ca no ni za ção,
pelo Papa João Pa u lo II, de Ma dre Ma ria de Mat ti as,
fun da do ra da Con gre ga ção das Irmãs Ado ra do ras do
San gue de Cris to.

 A ma té ria fi gu ra rá na Ordem do dia da pró xi ma
ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 222,
§ 2º, do Re gi men to Inter no.
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es go tou on tem o
pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter no,
sem que te nha sido in ter pos to re cur so no sen ti do da
apre ci a ção, pelo Ple ná rio, dos Pro je tos de De cre to
Le gis la ti vo nºs 428, 467, 481, 506, 584, 597, 602,
603, 607, 620, 624, 631, 651, 652, 661, 683, 685, 726, 
727, 733, 736, 755 e 764, de 2002; e 19, 24, 28, 34,
35, 36, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 60, 62, 69, 70, 120, 143,
149 e 153, de 2003.

Ten do sido apro va das ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão à pro mul ga ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

São os se guin tes os tex tos fi na is

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 428, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Artís ti ca e Cul tu-
ral de Boca do Acre a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Boca do Acre, Esta do do Ama zo nas.

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 66, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Artís ti ca e Cul tu ral de
Boca do Acre a 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 co mu ni tá-
ria, na ci da de de Boca do Acre, Esta do do Ama zo nas.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Jef fer son Pé res, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 481, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção dos Co mu ni ca do res No vo lin den ses
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Nova Olin da do Nor -
te, Esta do do Ama zo nas.

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 309, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za

a Asso ci a ção dos Co mu ni ca do res No vo lin den ses
a 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 co mu ni tá-
ria, na ci da de de Nova Olin da do Nor te, Esta do do
Ama zo nas.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Jef fer son Pé res, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 506, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Bar ce 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 Bar ce los, Esta do do
Ama zo nas.

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 742, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Bar ce los a 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 co mu ni tá ria, na ci da de
de Bar ce los, Esta do do Ama zo nas.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Jef fer son Pé res, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 584, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Be ne fi cen te
Viva Voz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Vár zea da
Roça, 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 502, de 23 de agos to de 2000, que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Be ne fi cen te
Viva Voz a 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 co -

Ju nho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  26 16243JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL4     



mu ni tá ria, na ci da de de Vár zea da Roça, 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.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – João Ca pi be ri be, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 597, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção das Mu lhe res Espi no sen ses –
AMES a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Espi no sa, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 291, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção das Mu lhe res Espi no sen ses – AMES, a
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 co mu ni tá ria, na
ci da de de Espi no sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te. – Edu ar do Aze re do, Re -
la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 603, DE 2002

Apro va o ato que re no va a con ces-
são ou tor ga da à Fun da ção San ta Te re zi-
nha 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
Ca cho e i ro do Ita pe mi rim, 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 o De -

cre to de 22 de agos to de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 4 de ou tu bro de 1998, a con ces são
ou tor ga da à Fun da ção San ta Te re zi nha, ou tor ga da
ori gi nal men te à Rá dio Aqui da bam 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 Ca cho e i ro do Ita pe mi rim, 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.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te. – Ger son Ca ma ta, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 620, DE 2002

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 Rá dio
Ibi cuí FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ma no el Vi -
an na, Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 219, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Rá dio Ibi -
cuí Fm a 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 co mu ni-
tá ria, na ci da de de Ma no el Vi a na, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te. – Ger son Ca ma ta, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 651, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria e Edu ca ti va Jo vem So -
lidá ria de Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Pou so Ale gre, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art.1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 320, de 25 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Edu ca ti va Jo vem So li dá ria
de Ra di o di fu são a 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
co mu ni tá ria, na ci da de de Pou so Ale gre, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te. – Ael ton Fre i tas, Re la tor.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 652, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Onda-Nova – ACON, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de La goa San ta, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 413, de 7 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Onda-Nova - ACON, a 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 co mu ni tá ria, na ci da-
de de La goa San ta, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

 Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Sel ton Fre i tas, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 661, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção dos Mo ra do res de La ge do do Ta bo-
cal a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de La ge do do Ta -
bo cal, 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 802, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção dos Mo ra do res de La ge do do Ta bo cal,
a 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 co mu ni tá ria, na
ci da de de La ge do do Ta bo cal, 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.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 683, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Fe mi ni na de Mon tal vâ-
nia a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são

co mu ni tá ria na ci da de de Mon tal vâ nia,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 536, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fe mi ni na de Mon tal vâ nia,
a 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 co mu ni tá ria, na
ci da de de Mon tal vâ nia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

 Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Sel ton Fre i tas, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 685, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção dos Mo ra do res e Pro du to res Re si-
den tes nos Ba ir ros de Pa ram bu a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Pa ram bu, 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 542, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção dos Mo ra do res e Pro du to res Re si den-
tes nos Ba ir ros de Pa ram bu a 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 co mu ni tá ria, na ci da de de Pa ram bu, 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.

 Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 726, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci da da nia e Cul tu-
ra de Pa ra cu ru – ACOMCULT a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pa ra cu ru, 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 n° 682, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri-
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci da da nia e Cul tu-
ra de Pa ra cu ru – ACOMCULT a exe cu tar, pelo pra zo
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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 co mu ni tá ria na ci da de de Pa ra cu ru,
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.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te. – Se na dor Re gi nal do
Du ar te, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 733, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de San -
ta Bár ba ra do Tu gú rio a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
San ta Bár ba ra do Tu gú rio, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

ta ria nº 378, de 11 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de San ta
Bár ba ra do Tu gú rio, a 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 co mu ni tá ria, na ci da de de San ta Bár ba ra do Tu-
gú rio, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te. – Edu ar do Aze re do, Re la-
tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 736, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a
Associação Comunitária de Ação Social,
Cultural e de Comunicação – ACASCC a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de For mi ga, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

ta ria nº 770, de 14 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ação So ci al, Cul tu ral e
de Co mu ni ca ção – ACASCC, a 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 co mu ni tá ria, na ci da de de For mi ga,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te. – Edu ar do Aze re do, Re la-
tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 24, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni ta ria Ami gos de Pa u lo de
Fa ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pa u lo de Fa ria,
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 684, de 25 de ou tu bro de 2000, que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Pa u lo
de Fa ria a 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 co-
mu ni tá ria, na ci da de de Pa u lo de Fa ria, 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.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te. – Se na dor De mós te nes
Tor res, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 35, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a So ci e-
da de Rá dio Di fu são Co mu ni tá ria Li to ral
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São José do
Nor te, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 434, de 3 de agos to de 2000, que au to ri za a
So ci e da de Rá dio Di fu são Co mu ni tá ria Li to ral FM a
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 co mu ni tá ria, na
ci da de de São José do Nor te, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – João Ri be i ro, Re la tor.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 36, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção de Ami gos Mo ra do res do Ba ir ro Cen-
tro — AMICENTRO a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sal -
to do Ja cuí, Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 501, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ami gos Mo ra do res do Ba ir ro Cen tro
— AMICENTRO a 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
co mu ni tá ria, na ci da de de Sal to do Ja cuí, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Wal dir Ra upp, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 49, DE 2003

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 Voz
da Ilha a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ilha de Ita -
ma ra cá, 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 466, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Voz da Ilha
a 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 co mu ni tá ria, na
ci da de de Ilha de Ita ma ra cá, 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.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – José Jor ge, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 53, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a União
das Asso ci a ções de Mo ra do res dos Ba ir-
ros de La je a do — UAMBLA, a exe cu tar

ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de La je a do, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 578, de 26 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a União das Asso ci a ções de Mo ra do res dos Ba ir ros
de La je a do — UAMBLA, a 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 co mu ni tá ria, na ci da de de La je a do, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Wal dir Ra upp, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 60, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral, Artís ti ca e Pro du ção de
Ra di o di fu são do Ba ir ro Ci da de Nova –
Acu lar – PRBCN a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Belo 
Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 766, de 12 de de zem bro de 2000, que au -
to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral, Artís ti ca e Pro du ção de 
Ra di o di fu são do Ba ir ro Ci da de Nova – ACULAR –
PRBCN a 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 co-
mu ni tá ria, na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te; Edu ar do Aze re do, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 69, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ser ra na de Ra di o di fu-
são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ser ro, Esta do
de Mi nas Ge ra is.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 761, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ser ra na de Ra di o di fu são,
a 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 co mu ni tá ria, na
ci da de de Ser ro, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 70, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ta bi ra FM a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ta bi ra, 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 726, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ta bi ra FM, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez 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 Ta-
bi ra, 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.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te; Ma u ro Ma no el, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 120, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Alter na ti va FM a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Agres ti na, 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 747, de 6 de de zem bro de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Alter na ti va FM a 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
co mu ni tá ria, na ci da de de Agres ti na, 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.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003 – Osmar
Dias, Pre si den te – Ma u ro Ma no el, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 143, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria 29 de de zem bro –
ACVD a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de San ta cruz do
ca pi ba ri be, 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 571, de 24 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29 de de zem bro – ACVD a
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 co mu ni tá ria, na
ci da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri be, 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.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – José Jor ge, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 149, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral Edu ca ti va e Re cre a ti va Ja-
cu i pen se – Rá dio Co mu ni tá ria Ri a chão
FM (ACERJ – RCR) a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ri a chão do Ja cu í pe, 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 760, de 6 de de zem bro de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral Edu ca ti va e Re cre a ti va
Ja cu i pen se – Rá dio Co mu ni tá ria Ri a chão FM
(ACERJ – RCR) a 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
co mu ni tá ria, na ci da de de Ri a chão do Ja cu í pe,
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.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – José Jor ge Re la tor.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 153, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res da Ci-
da de de Oli ve i ra dos Bre ji nhos a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Oli ve i ra dos Bre ji nhos,
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 221, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res da Ci da de
de Oli ve i ra dos Bre ji nhos a 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 co mu ni tá ria, na ci da de de Oli ve i ra dos Bre -
ji nhos, 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.

Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te; Luiz Otá vio, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 482, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, seja des ti na do o ho rá rio do ex pe di-
en te da ses são do Se na do Fe de ral, no dia 20 de
agos to, para ho me na ge ar a ma ço na ria bra si le i ra pelo
Dia do Maçom.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Mo-
za ril do Ca val can ti – Edi son Lo bão – Pe dro Si mon
– Au gus to Bo te lho – Almir Lan do – Ger son Ca ma-
ta – João Ba tis ta Mot ta.

REQUERIMENTO Nº 483, DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do ar ti go 160, com bi na do com ar ti-
go 190, do Re gi men to Inter no, so li ci ta mos a re a li za-
ção de uma Ses são So le ne, dia 22 de agos to pró xi mo
vin dou ro, com o ob je ti vo de ho me na ge ar o ex-Se na-
dor Di nar te Ma riz pelo trans cur so dos cem anos de
seu nas ci men to.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – José
Agri pi no Maia – Fer nan do Be zer ra – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Sér gio Ca bral – Edu ar do Su plicy –
Jor ge Bor nha u sen.

Ofí cio nº 278/03

Ca i có (RN), 30 de maio de 2003

Se nhor Se na dor,
Com o pre sen te, es ta mos co mu ni can do a V. Exª,

que esta Câ ma ra Mu ni ci pal de Ve re a do res, em ses são
or di ná ria, apro vou re que ri men to de au to ria do edil Da-
vid Tôr res, que re quer seja de sig na do o dia 23-8-2003,
para a re a li za ção de uma Ses são So le ne nas de pen-
dên ci as do Se na do Fe de ral, pelo ani ver sá rio de cen te-
ná rio do nas ci men to do Se na dor Di nar te Ma riz.

Na opor tu ni da de, apre sen to a V. Exª, meus pro -
tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Res pe i to sa men te, – Ra i mun do Iná cio Fi lho
(Lo bão), Pre si den te.

REQUERIMENTO Nº 484, DE 2003

Se nhor Pre si den te
Nos ter mos dos ar ti gos 155 e 199 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a re a li za ção de
ses são es pe ci al, no dia 11 de se tem bro de 2003, em
ho me na gem a Sal va dor Allen de, Pre si den te do Chi le,
mor to nes sa data, no exer cí cio do car go.

Jus ti fi ca ção

A mor te de Sal va dor Allen de, Pre si den te da Re -
pú bli ca do Chi le de mo crá ti ca e cons ti tu ci o nal men te
ele i to, re pre sen ta um mar co na his tó ria la ti no-ame ri-
ca na. E é um mar co por uma sé rie de ra zões.

Em pri me i ro lu gar, como já está far ta men te pro -
va do por uma sé rie de pes qui sas his tó ri cas, hou ve
uma ofen si va pa tro ci na da pelo go ver no nor te-ame ri-
ca no vi san do ao des gas te e, por fim, a der ru ba da de
um pre si den te ele i to de for ma de mo crá ti ca pelo povo
do Chi le. Essa ofen si va – bem o sa be mos, nós bra si-
le i ros – não se li mi tou ao Chi le, es ten den do- se a ou -
tros pa í ses, em es pe ci al na Amé ri ca La ti na.

Assim, lem brar o dra má ti co de sa pa re ci men to
de Sal va dor Allen de é lem brar os ris cos que cor reu, e
tal vez ain da cor ra, a so be ra nia das na ções la ti-
no-ame ri ca nas. É ad ver tir, em es pe ci al os bra si le i ros
que nas ce ram e cres ce ram nes ses trin ta anos, para a
ne ces si da de de es tar aler ta para esse pe ri go. E para
a ne ces si da de de de fen der a nos sa li ber da de e a nos -
sa so be ra nia.

Em se gun do lu gar, Allen de vi nha re a li zan do no -
tá vel ex pe riên cia de mo crá ti ca e par ti ci pa ti va. Pre si dia
um re gi me aber to. De di ca va seu go ver no à in ser ção
so ci al, à luta pelo de sen vol vi men to da ci da da nia, à or -
ga ni za ção das mas sas e a uma pos tu ra de al ti vez na
po lí ti ca ex ter na. Trans for ma ra-se em um exem plo
para ou tros go ver nos do con ti nen te e, por isso mes -
mo, tor nou-se o alvo pre fe ren ci al de for tes in te res ses
mul ti na ci o na is.
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Nes se pe río do, ain da que em al guns pa í ses
hou ves se re gi mes no mi nal men te cons ti tu ci o na is, o
Chi le tor nou-se o úl ti mo re du to da de mo cra cia na
Amé ri ca do Sul. Sua aber tu ra e o es pí ri to de mo crá ti-
co do povo, como do Go ver no Allen de, tor na ram-no
re fú gio na tu ral dos per se gui dos po lí ti cos. Cal cu la-se
que vá ri as de ze nas de mi lha res de exi la dos la ti-
no-ame ri ca nos en con tra ram abri go em ter ri tó rio chi -
le no. Entre es ses exi la dos, mu i tos ti ve ram, mais tar -
de, pa péis de ex tre mo re le vo em seus pa í ses, após a
re de mo cra ti za ção. Para eles, como para to dos os la ti-
no-ame ri ca nos que amam a li ber da de, o Chi le de
Allen de re pre sen tou se gu ran ça, apo io e res pal do.

Por fim, a fi gu ra hu ma na de Sal va dor Allen de
pre ci sa ser lem bra da. Sua te na ci da de na luta em de -
fe sa da de mo cra cia, da par ti ci pa ção, da ci da da nia e
da in clu são so ci al trans for ma-o em um exem plo para
os la ti no-ame ri ca nos.

Lem brar Sal va dor Allen de e sua mor te é re cor-
dar o que ocor ria na Amé ri ca La ti na há trin ta anos.
Mais do que isso, é re cor dar um pro ces so que afe tou
todo o mun do e, em par ti cu lar, as na ções do nos so
he mis fé rio. Por tudo isso, é tam bém pen sar o fu tu ro.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Se na-
dor João Ca pi be ri be. – De mós te nes Tor res – Lú cia
Vâ nia – He lo í sa He le na – Ge ral do Mes qui ta – Sibá
Ma cha do – Hé lio Cos ta – Edu ar do M. Su plicy –
Alme i da Lima – Antô nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os re que ri-
men tos li dos se rão sub me ti dos à de li be ra ção do Ple -
ná rio após a Ordem do Dia, nos ter mos da alí nea “b”
do in ci so I do art. 255 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

Ofí cio nº 07012003 – GLDBAG

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te in di car a Se na do ra Fá ti ma
Cle i de para in te grar, na qua li da de de ti tu lar, a

Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, em subs ti-
tu i ção ao Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, como re -
pre sen tan te do Blo co de Apo io ao Go ver no nes sa co -
mis são.

Se na dor Tião Vi a na, Lí der do PT, Lí der do Blo -
co de Apo io ao Go ver no.

Ofí cio nº 7112003 – GLDBAG

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te in di car o Se na dor Antô nio

Car los Va la da res para in te grar, na qua li da de de su-

plen te, a Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra,
em subs ti tu i ção à Se na do ra Fá ti ma Cle i de, como re -
pre sen tan te do Blo co de Apo io ao Go ver no nes sa co -
mis são.

Se na dor Tião Vi a na, Lí der do PT, Lí der do Blo -
co de Apo io ao Go ver no.

Ofí cio nº 07212003 – GLDBAG

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te in di car a Se na do ra Serys

Slhes sa ren ko para in te grar, na qua li da de de ti tu lar, a
Co mis são de Assun tos So ci a is, em subs ti tu i ção ao
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, como re pre sen tan te do
Blo co de Apo io ao Go ver no nes sa co mis são.

Se na dor Tião Vi a na, Lí der do PT, Lí der do Blo -
co de Apo io ao Go ver no.

Ofí cio nº 073/2003 – GLDBAG

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te in di car os Se na do res Fer -

nan do Be zer ra e Mar ce lo Cri vel la para in te gra rem, na
qua li da de de su plen tes, a Co mis são de Assun tos So -
ci a is, em subs ti tu i ção à Se na do ra Serys Slhes sa ren-
ko e em vaga atu al men te não ocu pa da, res pec ti va-
men te, como re pre sen tan tes do Blo co de Apo io ao
Go ver no nes sa co mis são.

Se na dor Tião Vi a na, Lí der do PT, Lí der do Blo -
co de Apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

Of. nº 139/2003 

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co, nos ter mos re gi men ta is, o De pu ta do Pro -

mo tor Afon so Gil (ti tu lar) em subs ti tu i ção ao De pu ta-
do Iná cio Arru da e o De pu ta do Sér gio Mi ran da (su-
plen te) em subs ti tu i ção ao De pu ta do Re nil do Ca lhe i-
ros para in te gra rem a Co mis são Par la men tar Mis ta
de Inqué ri to des ti na da a “apu rar res pon sa bi li da des
pela eva são de di vi sas re a li za das no Bra sil no pe río-
do de 1996 a 2002”.

Res pe i to sa men te, De pu ta do Iná cio Arru da, Lí -
der do PcdoB.
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio do Sr. Pre si den te da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Tuma.

É lido o se guin te

OF. nº 166/2003 – PRESIDÊNCIA/CRE

Bra sí lia, 23 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Pelo pre sen te, in for mo Vos sa Exce lên cia que,

du ran te Re u nião Ordi ná ria re a li za da em 15 de maio
do cor ren te ano, foi apro va do os Re que ri men tos nº 4
e nº 11, de 2003-CRE, de ini ci a ti va do Se na dor Mar -
ce lo Cri vel la e do Se na dor Tião Vi a na, res pec ti va-
men te, que cria a Sub co mis são Per ma nen te de Pro -
te ção dos Ci da dãos Bra si le i ros no Exte ri or no âm bi to
des ta Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal, com pos ta por oito mem bros ti tu la res e oito
mem bros su plen tes des ti na da a es tu dar, pro por e
ado tar as me di das ne ces sá ri as à im ple men ta ção das
pro pos tas apro va das no “I Encon tro Ibé ri co da Co mu-
ni da de de Bra si le i ros no Exte ri or”, den tro do “Pro je to
Bra si le i ros no Exte ri or”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se -
na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy, Pre si den te da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Tem V. Exª
a pa la vra.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, gos ta ria, con for me pre vê o Re gi men to Inter -
no, de me ins cre ver para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Tem V. Exª
a pa la vra.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, cum pri men tan do V. Exª, so li ci to a mi nha ins cri-
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Obri ga do.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Se na dor Pa -
u lo Paim, peço per mis são para me ins cre ver para
uma co mu ni ca ção ina diá vel a ser fe i ta no mo men to
que V. Exª jul gar opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Antes de
ini ci ar a Ordem do Dia, será con ce di da a V. Exªs a pa -
la vra para co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – So li ci to a
V. Exª a pa la vra para uma co mu ni ca ção de Li de ran ça
com base no Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a na, como Lí der,
por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te de in te-
res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea
a, do Re gi men to Inter no.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, as sis ti mos on tem nos te le jor na is a
uma ma ni fes ta ção su pos ta men te atri bu í da ao Pre si-
den te da Re pú bli ca, com ima gens e fala de Sua Exce -
lên cia. Essa ma ni fes ta ção foi in ter pre ta da nos jor na is
de hoje como um pos sí vel de sen ten di men to ins ti tu ci-
o nal en tre Sua Exce lên cia o Pre si den te da Re pú bli ca
e o Con gres so Na ci o nal e o Po der Ju di ciá rio. Hou ve,
em ra zão das in ter pre ta ções, ma ni fes ta ções de al-
guns lí de res par ti dá ri os in sa tis fe i tos, fa zen do crí ti cas
à su pos ta afir ma ção do Pre si den te da Re pú bli ca, ma -
ni fes ta ções que en ten do le gí ti mas, na tu ra is de quem
se sen te in co mo da do por al gu ma ra zão.

Hoje ti ve mos a opor tu ni da de, como lí de res par -
ti dá ri os, de nos re u nir com o Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca. Nes sa re u nião, Sua Exce lên cia fez ques -
tão, do alto de sua gran de za de ho mem pú bli co e ex -
pe ri en te, de um po lí ti co à al tu ra de seu tem po, de ex -
pres sar um ges to de hu mil da de, mes mo sem ter qual -
quer sen ti men to de cul pa pelo ocor ri do no dia de on -
tem. Sua Exce lên cia quis fa zer um es cla re ci men to,
ofe re ceu uma mão de mo crá ti ca àque les que se mos -
tra ram pre o cu pa dos e in sa tis fe i tos com as suas afir -
ma ções.

Entre ou tras co i sas, dis se o se guin te o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca em con ver sa com uma irmã,
uma re li gi o sa, que ti nha ven ci do a sua eta pa de for -
ma ção em cur so de aper fe i ço a men to pro fis si o nal no
Se nai:

E eu, Irmã, es tou com a se nho ra quan -
do diz: “A gen te não pode nun ca de i xar de
cres cer”. Eu, a cada dia que pas sa, a cada
di fi cul da de, me sin to o bra si le i ro mais oti-
mis ta que este País já teve. Nada, po dem fi -
car cer tos de que não tem chu va, não tem
ge a da, não tem ter re mo to, não tem cara
feia, não tem o Con gres so, não tem o Po der
Ju di ciá rio; só Deus será ca paz de im pe dir
que a gen te faça este país ocu par o lu gar
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de des ta que que ele nun ca de ve ria ter de i-
xa do de ocu par.

Em ne nhum mo men to, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
de i xou dú vi das quan to ao fato de que es ta ria di ri gin do
suas afir ma ções às re for mas pre vi den ciá ria e tri bu tá-
ria, que es tão tra mi tan do no Con gres so Na ci o nal.
Sua Exce lên cia fa lou de uma dí vi da so ci al her da da
que o Bra sil car re ga so bre os seus om bros, dí vi da so -
ci al enor me à qual tem que dar res pos ta. Sua Exce -
lên cia quis se re fe rir à re for ma do Esta do bra si le i ro, à
re for ma para cri ar um novo Bra sil. Um Bra sil que nós
es ta mos que ren do cons tru ir é o que se apre sen ta
como de sa fio ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Gos ta ria de fa zer uma pon de ra ção: di an te de
qual quer dú vi da, de ve mos ter o bom há bi to do es cla-
re ci men to de ta lha do para que não se jam co me ti das
in jus ti ças de in ter pre ta ção, para que crí ti cas não se -
jam fe i tas à im pren sa com co no ta ções às ve zes ofen -
si vas e des ne ces sá ri as.

Lem bro-me per fe i ta men te de um elo gio pú bli co
que re ce bi tem pos atrás do Lí der Arthur Vir gí lio pela
ma ne i ra como re a gi a uma de nún cia gra ve que me
che gou às mãos no Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, na ges tão do Mi nis tro José Ser ra,
da Sa ú de. Eu po de ria ter ocu pa do a man che te de to -
dos os jor na is e de gran des re vis tas com essa de nún-
cia que me che gou às mãos e que di zia res pe i to a
uma pos sí vel gran de con ta mi na ção nos he mo cen tros
por erro de in ter pre ta ção la bo ra to ri al, e as bol sas fra -
ci o na das te ri am atin gi do em lar ga es ca la a so ci e da de
bra si le i ra. Tive o cu i da do de pro cu rar o Mi nis tro da
Sa ú de, com téc ni cos da área, e es cla re cer a de nún-
cia que me ha via che ga do às mãos. Bus cou-se en tão
o ca mi nho da ra ci o na li da de, do equi lí brio, para in ves-
ti gar a de nún cia, apu rar ri go ro sa men te o fato e dar a
de vi da sa tis fa ção à so ci e da de bra si le i ra. Con si de ran-
do a gra vi da de, pron ta men te o Mi nis tro da Sa ú de in -
for mou o fato ao Pre si den te da Re pú bli ca, e o ca mi-
nho da ra ci o na li da de e do bom-sen so pre va le ceu.
Esse é o de ver do agen te pú bli co, esse é o de ver do
agen te po lí ti co.

Te mos como guia a Cons ti tu i ção Fe de ral, que
es ta be le ce:

Art. 3º Cons ti tu em ob je ti vos fun da men-
ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

I – cons tru ir uma so ci e da de li vre, jus ta
e so li dá ria;

II – ga ran tir o de sen vol vi men to na ci o-
nal;

III – er ra di car a po bre za e a mar gi na li-
za ção e re du zir as de si gual da des so ci a is;

IV – pro mo ver o bem de to dos, sem
pre con ce i tos de ori gem, raça sexo, cor, ida -
de e qua is quer ou tras for mas de dis cri mi na-
ção.

O Pre si den te da Re pú bli ca tem o de ver, sim,
de se im preg nar de res pon sa bi li da de no cum pri-
men to da Cons ti tu i ção Fe de ral. Qu an do ele fala des -
sa dí vi da, que nin guém pode im pe dir o Bra sil de ser
ou tro Bra sil a par tir de ago ra, é por que ele car re ga,
com toda a sua in te gri da de de ho mem pú bli co, com
toda a sua bi o gra fia, com toda a sua his tó ria de
cons tru ção de um país de mo crá ti co e na luta pela
re de mo cra ti za ção do Bra sil, essa res pon sa bi li da de.

Se nós fi zer mos um pa ra le lo na his tó ria, va mos
ob ser var que, no fi nal do sé cu lo XX, a re vis ta Time –
o Se na dor Hé lio Cos ta a co nhe ce mu i to bem – es co-
lhia não o per so na gem ame ri ca no do ano, mas o do
sé cu lo, ten do sido es co lhi do Frank lin Ro o se velt, vis to
que aque le ho mem re ce beu o país de po is do crac-
king da bol sa de Nova Ior que, mas en con trou um ca -
mi nho úni co que di zia res pe i to ao avan ço en tre a re la-
ção tra ba lho e ca pi tal. E, ape sar das enor mes di fi cul-
da des de con vi vên cia po lí ti ca e de mo crá ti ca no Par la-
men to e nas ins tân ci as do Ju di ciá rio, Frank lin Ro o se-
velt con se guiu fa zer o país cres cer, as su min do o diá -
lo go como ca mi nho para a ob ten ção de seus ob je ti-
vos.

Após ter sido ele i to, an tes até de to mar pos se, o
Pre si den te da Re pú bli ca, em um ges to de ad mi rá vel e 
ines que cí vel hu mil da de, em uma vi si ta ao Par la men to
bra si le i ro – ao Se na do Fe de ral e à Câ ma ra dos De pu-
ta dos –, afir ma que iria can sar o Par la men to com o
diá lo go. Em ou tra oca sião, quan do do mo men to do
en vio das emen das cons ti tu ci o na is para a re for ma do
Esta do no cam po pre vi den ciá rio e tri bu tá rio, Sua
Exce lên cia abre mão da bu ro cra cia e vem pes so al-
men te ao Par la men to en tre gá-las, quan do afir ma
com to das as le tras: des te mo men to em di an te, en tre-
ga mos a au to ri da de e a voz ao Con gres so Na ci o nal,
para que dêem des ti no às re for mas que es tou apre -
sen tan do para o Bra sil.

Esse ges to de de mo cra ta e de es ta dis ta não
pode ser es que ci do ape nas por uma fra se mal co lo-
ca da. Faço, por tan to, um ape lo no sen ti do de evi tar-
mos crí ti cas in jus tas e o de ba te des ne ces sá rio, para
que pos sa, as sim, ha ver aqui uma po lí ti ca afir ma ti va.
O Par la men to pre ci sa mais do que nun ca da po lí ti ca
afir ma ti va. Te mos lí de res de Opo si ção fan tás ti cos
nes te mo men to da vida do Con gres so Na ci o nal: Se -
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na dor Arthur Vir gí lio, Se na dor José Agri pi no, ou tros
Par la men ta res, Se na dor Efra im Mo ra es. E to dos as -
su mi mos uma res pon sa bi li da de enor me com os des -
ti nos des te País.

Por tan to, o ape lo que faço nes ta hora é que eco -
no mi ze mos no que é des ne ces sá rio e va lo ri ze mos
aqui lo que é fun da men tal na con so li da ção das re la-
ções de mo crá ti cas e na de fe sa de um novo Bra sil.
Vale lem brar, Sr. Pre si den te, o que Ro o se velt di zia: “A 
úni ca co i sa a te mer é o pró prio medo”. Esse é o gran -
de exem plo.

O Pre si den te Lula, se gu ra men te, em to dos os
dias, em suas ati tu des, tem de mons tra do que não há
ab so lu ta men te nada a te mer e que de ve mos acre di tar
no fu tu ro do Bra sil, na con so li da ção das ins ti tu i ções
de mo crá ti cas, na cre di bi li da de e na au to ri da de que
tem o Po der Ju di ciá rio e o Po der Le gis la ti vo. Esta mos
e es ta re mos aber tos ao diá lo go. Mas de ve mos res pe-
i tar a fan tás ti ca bi o gra fia do ho mem pú bli co e do gran -
de es ta dis ta bra si le i ro Luiz Iná cio Lula da Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Esta Pre si-
dên cia gos ta ria de re gis trar a pre sen ça en tre nós, no
es pa ço re ser va do aos con vi da dos, de cer ca de 100
Pro cu ra do res Fe de ra is re cen te men te no me a dos pelo 
Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va,
acom pa nha dos da Di re to ra de Even tos da Asso ci a-
ção Na ci o nal dos Pro cu ra do res Fe de ra is, a Srª Ana
Ma ria Ber mu dez Tor res. Ao ci tar o nome de S. Sª,
gos ta ria que to dos se sen tis sem ho me na ge a dos,
nes te mo men to, aqui no ple ná rio do Se na do da Re pú-
bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na,
que dis põe de até 20 mi nu tos para fa zer seu pro nun-
ci a men to.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho mu i to or gu-
lho de ser bra si le i ro, de ter nas ci do nes te País. Te nho
mu i to or gu lho de ser la ti no, pois so mos um povo afá -
vel, ami go, mu i to trans pa ren te e mu i to li ga do à fa mí-
lia. Mas nem tudo na vida é van ta gem, e te mos al gu-
mas qua li da des ne ga ti vas, in fe liz men te. Mo ra mos em 
um País que de pen de como nun ca do mar e de mos
as cos tas a ele – e este é o tema do meu dis cur so –,
mas tam bém não nos pre o cu pa mos com a ter ra, pois
as nos sas es tra das es tão em pan da re cos. No Esta do
da Pa ra í ba, que ti nha uma das me lho res re des ro do-
viá ri as do País, está im pra ti cá vel di ri gir para o in te ri or

pe las es tra das fe de ra is. E tam bém des mon ta mos as
nos sas fer ro vi as.

Mas não vou fa lar so bre as ro do vi as nem so bre
as fer ro vi as e, sim, so bre a nos sa área ma rí ti ma, so -
bre a qual er ra mos. De ve mos dar a mão à pal ma tó ria
e ten tar cor ri gir esse erro.

A glo ba li za ção da eco no mia mun di al, que tem
como uma das suas ca rac te rís ti cas a eli mi na ção das
bar re i ras pro te ci o nis tas a fim de vi a bi li zar a in ten si fi-
ca ção do in ter câm bio co mer ci al en tre os pa í ses, im -
pli ca em um ní ti do au men to da in ter de pen dên cia en -
tre eles. Um dos se to res que mais tem con tri bu í do
para o au men to des se in ter câm bio é o de ser vi ços,
em cujo in te ri or me re cem des ta que os ser vi ços de
trans por te ma rí ti mo.

Como glo bal tra der, o Bra sil apre sen ta gran de
de pen dên cia do mar. Re a li za mos tro cas co mer ci a is
com qua se to dos os pa í ses do mun do e, qua se sem -
pre, por via ma rí ti ma. Com efe i to, cer ca de 94%, em
va lor, do co mér cio ex te ri or bra si le i ro é re a li za do via
trans por te ma rí ti mo, re a li da de que nos per mi te afir -
mar que o Bra sil é uma Na ção que de pen de enor me-
men te do seu po der na val mer can te. No en tan to, está
mu i to lon ge de ser uma po tên cia ma rí ti ma, pois o co -
mér cio ma rí ti mo bra si le i ro de pen de qua se que ex clu-
si va men te – eu até di ria ex clu si va men te – dos na vi os
es tran ge i ros.

Dos US$6 bi lhões anu a is gas tos pelo Bra sil com 
fre te ma rí ti mo, ape nas 3% são re ce bi dos por em bar-
ca ções de ban de i ra na ci o nal. Ou seja, pa ga mos 97%
para os es tran ge i ros. Ve jam, Srªs e Srs. Se na do res,
que ci fra as tro nô mi ca! Por in crí vel que pos sa pa re cer,
o Bra sil gas ta hoje mais com fre te ma rí ti mo do que
com a im por ta ção de pe tró leo para a com ple men ta-
ção da nos sa au to no mia.

Além dis so, há tam bém a ele va ção do cus to
Bra sil. E por que isso está acon te cen do? Por que não
olha mos para o fu tu ro. Este é um País que está sem -
pre olhan do para o on tem ao in vés de olhar para o
ama nhã. E não con si go en ten der a nos sa ação go ver-
na men tal.

E o mais pa té ti co, Srªs e Srs. Se na do res, é sa -
ber que o País, no que tan ge à Ma ri nha Mer can te, tem 
an da do para trás, pois esse bi so nho qua dro que hoje
se cons ta ta não exis tia em pas sa do re cen te. Ao con -
trá rio, há ape nas duas dé ca das, es tá va mos em si tu a-
ção mu i to mais con for tá vel gra ças a um tra ba lho fir me
e con se qüen te de for ta le ci men to da Ma ri nha Mer can-
te do Bra sil.

De lá para cá, con tu do, foi re a li za do, com uma
es pan to sa per ti ná cia, um drás ti co tra ba lho de su ca te-
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a men to da nos sa Ma ri nha Mer can te. Se to mar mos
por base o trans por te de car ga ge ral e re tro ce der mos
ao ano de 1968, ve re mos que a par ti ci pa ção de na vi-
os de re gis tro bra si le i ro no trans por te des se tipo de
car ga era da or dem de 12%. Com mu i to es for ço, o
Bra sil con se guiu ele var essa par ti ci pa ção gra da ti va-
men te até atin gir o pa ta mar de 27% em 1978. A par tir
daí, nos sa Ma ri nha Mer can te co me çou a en co lher,
pro ces so que se ace le rou a par tir de 1982. Hoje, esse 
per cen tu al é de 3%.

Na que la épo ca, na dé ca da de 70, o Go ver no
deu pri o ri da de ao de sen vol vi men to des se im por tan-
tís si mo se tor da eco no mia, deu uma im por tân cia
enor me à Su pe rin ten dên cia Na ci o nal da Ma ri nha
Mer can te – Su na mam, que ocu pa va lu gar de des ta-
que no or ga no gra ma do Mi nis té rio dos Trans por tes e
era di re ta men te su bor di na da ao Mi nis tro.

A Su na mam era for te na me di da em que con-
cen tra va as atri bu i ções de de fi nir as po lí ti cas para o
se tor, ou tor gar as con ces sões de li nhas de na ve ga-
ção e fi nan ci ar a cons tru ção na val, ge rin do os ex pres-
si vos re cur sos do Fun do de Ma ri nha Mer can te, pro ve-
ni en tes do adi ci o nal de 50% so bre o fre te de im por ta-
ção.

Va len do-se de um efi caz ins tru men to de pres -
são, o Bra sil, na que la épo ca, con se guiu ne go ci ar no -
vas con fe rên ci as de fre tes e acor dos de ta ri fas e ser -
vi ços com os de ma is pa í ses, ga ran tin do um ra te io de
car gas que as se gu ra va ao Bra sil – quer na con di ção
de País ex por ta dor, quer na con di ção de im por ta dor – 
40% do va lor dos fre tes de to das as car gas trans por-
ta das.

O ins tru men to de pres são que ser viu para fa zer
com que pa í ses de enor me tra di ção de do mí nio no
trá fe go ma rí ti mo mer can te – como a No ru e ga, o Re i-
no Uni do, a Su é cia e vá ri os ou tros – ce des sem à pre -
ten são do Go ver no bra si le i ro foi a abun dân cia de car -
ga pres cri ta, que per mi tiu que co me çás se mos a ter
boas em pre sas de ca bo ta gem, tan to flu vi al quan to
ma rí ti ma.

Além dis so, tí nha mos uma de ter mi na ção le gal
de que essa car ga só po de ria ser trans por ta da em
na vi os de ban de i ra bra si le i ra, sob pena de os im por-
ta do res pa ga rem, an tes da li be ra ção da car ga, pe sa-
das mul tas. Com o Go ver no bra si le i ro ofe re cen do o
wa i ver para as em pre sas es tran ge i ras, des de que
con fe ren ci a das, de me ta de da car ga pres cri ta, elas
con cor da ram no es ta be le ci men to dos acor dos de ra -
te io de car ga.

No iní cio dos anos 80, a Com pa nhia de Na ve ga-
ção Lloyd Bra si le i ro, em pre sa cen te ná ria fun da da em

1890, pos su ía uma fro ta su pe ri or a 80 uni da des e
con tri bu ía com US$85 mi lhões ao ano para os co fres
da União, a tí tu lo de im pos tos e di vi den dos.

A ela foi atri bu í da, pela Su na mam, con ces são
para ope rar em to das as li nhas de na ve ga ção que ti -
nham sido es ta be le ci das, en quan to cada em pre sa
pri va da re ce beu li cen ça para ope rar nes sas mes mas
li nhas, mas de modo mu i to me nos in ten so.

Assim, a par ce la de 40% que o acor do de ra te io
de car ga ga ran tia para a ban de i ra bra si le i ra era di vi di-
da igua li ta ri a men te, em cada li nha, en tre o Lloyd e a
em pre sa pri va da que es ti ves se fun ci o nan do.

O es tí mu lo à cons tru ção na val era ga ran ti do por
meio dos fi nan ci a men tos com re cur sos do Fun do de
Ma ri nha Mer can te aos ar ma do res, bem como me di-
an te em prés ti mos do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al aos do nos de es ta le i ros
para mo der ni za ção ou mes mo cri a ção de seus par -
ques in dus tri a is.

A Di re to ria de Enge nha ria da Su na mam qua se
sem pre au to ri za va o fi nan ci a men to dos na vi os aos
ar ma do res bra si le i ros; ape nas em ca sos ex tras eram
con tra ta dos es tran ge i ros.

A Ma ri nha Mer can te bra si le i ra ia de ven to em
popa. Nos sa ban de i ra che gou a trans por tar, no seg -
men to de car ga ge ral, como dis se, 27% em na vi os
pró pri os e um pou co mais de 40%, se con si de ra dos
tam bém os afre ta dos, pois pas sa mos a afre tar na vi os
de ou tros pa í ses. Os nos sos es ta le i ros es ta vam em
ple na car ga, e mais de 150 mil em pre gos di re tos e in -
di re tos fo ram ge ra dos. Essa era a re a li da de na que le
ano.

No en tan to, ao fi nal da dé ca da de 70, as pres -
sões ex ter nas e de nos sos em bar ca do res co me ça-
ram a se fa zer mais for tes. Os em bar ca do res – ex por-
ta do res ou im por ta do res – de mons tran do a fal ta de
vi são de lon go pra zo que, la men ta vel men te, ca rac te-
ri za mu i tos de nos sos em pre sá ri os, pres si o na ram o
Go ver no para que os fre tes fos sem re du zi dos e ace i-
ta ram que es ses ins tru men tos fos sem fra gi li za dos.

Ape sar de a Su na man pos su ir um bu re au de
fre tes a quem ca bia ra ti fi car os fre tes ple i te a dos pe las
con fe rên ci as, po den do ele vá-los ou re du zi-los, fo mos
de i xan do esse ins tru men to se tor nar cada vez mais
ine fi caz. E o que acon te ceu? Hou ve um es cân da lo
gran di o so na Su na mam, Sr. Pre si den te, di vul ga do
pela im pren sa. Então, re sol ve mos ti rar o “sofá” e aca -
bar com a Su na mam.

No en tan to, com o fim da Su na mam, fra gi li-
zou-se todo o sis te ma. E o que é pior, a par tir dos
anos 80, sur giu um pro ble ma mais sé rio: os der ro ta-
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dos nas cam pa nhas po lí ti cas, sem ex pe riên cia al gu-
ma em em pre sas de na ve ga ção, fo ram no me a dos
para o Lloyd Bra si le i ro, que era o nos so ou tro bra ço.
Tí nha mos a Su na mam e o Lloyd, que era uma em pre-
sa pu jan te. Con se qüen te men te, o Lloyd Bra si le i ro en -
trou em de ca dên cia. Esses dois fa to res fi ze ram com
que as em pre sas de trans por te ma rí ti mo ou flu vi al
bra si le i ras en tras sem em de clí nio.

Isso cri ou um pro ble ma se ri ís si mo, qual seja
uma de fi ciên cia no nos so apa ra to, nas nos sas li nhas,
e, ra pi da men te, par te ati va da nos sa Ma ri nha Mer-
can te – aque la que po de ria en fren tar um dum ping
em de ter mi na da área e, por ser es ta tal, até re ta li ar
essa ação – es ta va sob o in te res se de em pre sas que
con cor ri am com o Lloyd Bra si le i ro.

O Lloyd, por tan to, que era a arma vi tal de pro te-
ção dos nos sos ar ma do res pri va dos, de re pen te, pas -
sou a ser mais fra gi li za do ain da, e o de clí nio cul mi nou
em sua li qui da ção, de ter mi na da pela Re so lu ção nº 22 
do Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção, in tro du zin-
do um fa tor ex tra or di na ri a men te im por tan te no en fra-
que ci men to da nos sa Ma ri nha Mer can te.

Ape sar de ter sido ex tin ta pelo me nos três ve -
zes, a Com pa nhia de Na ve ga ção Lloyd Bra si le i ro
con ti nu a va a exis tir. O Go ver no Fe de ral a ex tin guia e
a Jus ti ça de ter mi na va que fos se re a ber ta. Isso acon -
te ceu, re pi to, pelo me nos três ve zes. Qu an do pa rou
de fun ci o nar, os na vi os apo dre ce ram no por to do Rio
de Ja ne i ro e em ou tros por tos e os en car gos tra ba-
lhis tas con ti nu a ram a ser pa gos. Pre sen ci a mos uma
má qui na, que era mo ti vo de or gu lho para o País, por -
que ha via sido fe i ta com o suor e o sa cri fí cio do povo
bra si le i ro, en fer ru jar e de te ri o rar-se. Mu i tos na vi os
não ser vi ram para se rem ven di dos nem para fer ro-ve-
lho.

Hoje, ape nas 3% dos trans por tes de car ga têm
ban de i ra bra si le i ra. São US$3 bi lhões anu a is, e a ma i-
o ria da po pu la ção se quer toma co nhe ci men to, por-
que é um as sun to téc ni co, mas este Se na do da Re pú-
bli ca e o Con gres so Na ci o nal de vem cu i dar dele. 

Se na dor Ro meu Tuma, como é que um po der
na ci o nal pode de i xar fra gi li zar o seu po der na val?

Te mos mais um agra van te: es ta mos de i xan do
acon te cer o mes mo com as nos sas li nhas aé re as. Na
Amé ri ca do Sul, Srªs e Srs. Se na do res, o úni co país
que ain da tem li nha na ci o nal é o Bra sil, mas es ta mos
de i xan do ir à gar ra tam bém es sas li nhas.

Per gun to a V. Exªs que es tão aqui me ou vin do e
aos mi lhões de es pec ta do res da TV Se na do: como é
que va mos en fren tar um aten ta do, por exem plo, con -
tra a nos sa Ama zô nia, que é ob je to de co bi ça de tan ta

gen te? Não te mos hoje ban de i ra bra si le i ra, a não ser
a Ma ri nha de Gu er ra, que tam bém está pre ci san do
de re cur sos. Fui Re la tor, no Se na do da Re pú bli ca, de
um em prés ti mo do Pa ri bas, de US$500 mi lhões, para
re e qui par nos sas fra ga tas e, até hoje, não con se gui-
mos in ter na li zar esse di nhe i ro e a Ma ri nha ca re ce de
re cur sos para sua mo der ni za ção.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ney
Su as su na, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Assim
que eu con clu ir este pen sa men to, Se na dor.

Lem bro que eu cur sa va a Esco la Su pe ri or de
Gu er ra, em 1982, quan do fui à Argen ti na. Era a épo ca
da Gu er ra das Mal vi nas e, para nos sa sur pre sa, a
Ma ri nha ar gen ti na po dia jo gar fo gue tes a qua tor ze
qui lô me tros de dis tân cia –– a nos sa só po dia jo gar a
sete qui lô me tros.

Nin guém pen sa que po dem apa re cer pro ble-
mas de gran de vul to, mas de quan do em vez eles sur -
gem. Qu a se to das as nos sas ci da des são li to râ ne as,
se não te mos uma Ma ri nha ca paz de nos de fen der e
ata car o ini mi go, como va mos fa zer? Não te mos ro do-
vi as em con di ções, não te mos fer ro vi as em con di-
ções, de i xa mos o nos so po der ma rí ti mo de grin go lar.
À nos sa Ma ri nha, não da mos as con di ções ne ces sá-
ri as. Dos 750 aviões da Ae ro náu ti ca, ape nas 50 es tão
vo an do. Na se ma na pas sa da, no Rio de Ja ne i ro, o
Exér ci to che gou a pon to de ser as sal ta do e, quan do o
co man dan te pren deu os mem bros do Ba ta lhão e in -
ter pe lou os ar me i ros – o Se na dor Mão San ta lem bra
dis so –, eles dis se ram que ti ve ram que sair para co -
mer em casa, por que o quar tel não ti nha di nhe i ro
para com prar co mi da.

Para onde es ta mos le van do este po der na ci o-
nal? Não con si go en ten der.

Hoje, o meu tema é Ma ri nha Mer can te e, di an te
des ses nú me ros, fico pas mo. Não sei o que que re mos
para o fu tu ro des te País.

Con ce do o apar te ao Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – No bre Se na dor

Ney Su as su na, V. Exª, a cada ins tan te, sur pre en de
este País. Ontem, V. Exª trou xe ale gria a esta Casa,
re vi ven do o fol clo re. Eu não sou nem de San to Antô -
nio, nem de São João e nem de São Pe dro. Eu sou
Fran cis co, que dis se: “Onde hou ver tris te za, que eu
tra ga ale gria”, e V. Exª a trou xe, re vi ven do as nos sas
ra í zes do Nor des te. Hoje, V. Exª tra ta de um pal pi tan te
tema: o de sen vol vi men to. Afir mo, para que seja in cor-
po ra do ao seu pro nun ci a men to, que nin guém trou xe
mais de sen vol vi men to a este País do que Mauá. É
dito que os ma i o res ho mens do sé cu lo XIX fo ram
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Mauá, o em pre sá rio, e Pe dro II, o gran de ad mi nis tra-
dor que go ver nou este País por qua se meio sé cu lo.
Mauá se tor nou gran de cons tru in do bar cos e fer ro vi-
as, que atu al men te es tão su ca te a das. Pas sei a con -
cor dar e ver a im por tân cia des se em pre en di men to.
Um es tu di o so que pas sou por aqui, Eugè ne Go din,
em seu li vro, afir mou que o Bra sil vai pa gar caro e ja -
ma is será Pri me i ro Mun do por que des pre zou o trans -
por te fer ro viá rio, cin co ve zes mais ba ra to do que o ro -
do viá rio, e o aquá ti co, ou hi dro viá rio, ou ma rí ti mo,
con for me men ci o na V. Exª, dez ve zes mais ba ra to. E
as es tra das es tão aí, com ca mi nhões sen do trans for-
ma dos em ver da de i ras car re tas-trem, e uma só é su fi-
ci en te para des tru ir as es tra das. Estu dos de mons-
tram que uma car re ta de 40 mil to ne la das, que car re-
ga a nos sa soja do Nor des te, equi va le à pas sa gem de 
9.600 ve í cu los. Por tan to, lem bro que hou ve um erro
de vi são do nos so País, mas po de mos co lo car ócu los
para en xer gar o fu tu ro, e um qua dro vale por dez mil
pa la vras. Está aí o trans por te fer ro viá rio na Eu ro pa,
dos Esta dos Uni dos, da Rús sia. Bas ta ria di zer que a
Fran ça, que é do ta ma nho de Mi nas Ge ra is, em ho-
me na gem ao Se na dor Hé lio Cos ta, tem um sis te ma
fer ro viá rio ma i or do que o exis ten te em todo o Bra sil.
Então, que o Mi nis tro dos Trans por tes e o Pre si den te
Lula se ins pi rem nes ses exem plos. Aliás, está na hora 
de o Pre si den te Lula con vi dar a sua in te li gên cia,
como o Fer nan do Hen ri que o fez, para ser mi nis tro
des te País.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor. É bon da de de V. Exª, mas o
as sun to é sé rio. E ai de nós se não ti ver mos a co ra-
gem do Pre si den te Lula, para re ver ter mos essa si tu a-
ção. Hoje, os nos sos por tos es tão de te ri o ra dos – e vi -
rei em ou tra oca sião para fa lar so bre esse as sun to – e 
pre ci sam de mu i to de con di ções para atu ar, por que
co brá va mos 500 dó la res a to ne la da, es ta mos em
250, en quan to os por tos na Argen ti na co bram 130 dó -
la res por to ne la da.

Sr. Pre si den te, a nos sa Ma ri nha Mer can te está
su ca te a da, aliás, pra ti ca men te ine xis ten te, pois os
3% que ain da exis tem hoje cor res pon dem ao trans-
por te de com bus tí vel da Pe tro brás. Ago ra, es ta mos
usan do os es ta le i ros – e já fo mos o 3º ma i or do mun -
do – na es pe ran ça de que pas se mos a fa zer as pla ta-
for mas.

Se não mu dar mos – e não mu dar mos já – con ti-
nu a re mos a sen tir ver go nha ao cons ta tar mos que a
tri pu la ção dos na vi os que apor tam em rios bra si le i ros
é toda es tran ge i ra e que não se cum pre a le gis la ção
bra si le i ra, mu i to me nos a tra ba lhis ta. Chi ne ses, pa-
quis ta ne ses e fi li pi nos tra ba lham em re gi me es cra vo

e não tra zem ne nhum lu cro para o Bra sil, por que as li -
nhas não são mais na ci o na is. Não te mos mais a li nha
ma rí ti ma, a fer ro viá ria está em pan da re cos – por ca u-
sa da pri va ti za ção boa par te de las fo ram des mo bi li za-
das – e cor re mos o ris co de per der as aé re as.

Ou tro dia, eu dis se a um co man dan te da Va rig
que, se co lo car mos Je sus Cris to como di re tor da Va -
rig...

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Per mi ti-
rei as sim que ter mi nar o meu pen sa men to. Se co lo-
car mos Je sus Cris to como di re tor da Va rig, Ele não
vai con se guir ad mi nis trá-la, por que o pró prio uni ver so
em que vi vem es sas com pa nhi as é ad ver so, não há
como sus ten tá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Ney Su as su na, hou ve um acor do de Li de ran ças no
sen ti do de que não se jam mais con ce di dos apar tes
quan do o tem po do ora dor es ti ver en cer ra do, como
no seu caso. Mas, como V. Exª já con ce deu, será per -
mi ti do. Entre tan to, a Mesa re co men da que V. Exª não
con ce da mais ne nhum apar te.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pois
não.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Em pri me i ro
lu gar, agra de ço ao nos so que ri do Pre si den te e pelo
nos so Se na dor Ney Su as su na pela opor tu ni da de do
apar te. Embo ra eu não te nha ou vi do o seu pro nun ci a-
men to des de o iní cio, sen ti a sua pre o cu pa ção com
re la ção ao trans por te ma rí ti mo e o sis te ma por tuá rio
do nos so País. Eu não po de ria per der a opor tu ni da de
de fa zer um ape lo em re la ção aos por tos do meu
Esta do. Quem sabe o Mi nis tro, o Pre si den te, o Lí der
do Go ver no no Se na do, en fim, pes so as que re pre-
sen tam o Go ver no nos ou çam! O Esta do de San ta
Ca ta ri na pos sui três im por tan tes por tos: o de Imbi tu-
ba, o de Ita jaí e o de São Fran cis co do Sul. Te nho en -
ca mi nha do inú me ros re que ri men tos e pe di dos de in -
for ma ções nes ta Casa para que se jam apro va dos al -
guns con vê ni os que es tão para se rem as si na dos e
que re cur sos se jam li be ra dos – in clu si ve há re cur sos
apro va dos no or ça men to do ano pas sa do – para es -
ses por tos. São Fran cis co do Sul, meu que ri do Se na-
dor Ney Su as su na, é um dos Mu ni cí pi os mais an ti gos
do Bra sil, vai com ple tar 500 anos ago ra em ja ne i ro. É
uma ci da de his tó ri ca, e o seu por to é um dos mais po -
ten tes do nos so País. Há mu i to tem po, des de a épo ca
de De pu ta do Fe de ral, em 1995, 1996, eu e os de ma is
De pu ta dos Fe de ra is e Se na do res do meu Esta do, da
le gis la tu ra pas sa da, vi mos lu tan do em prol de in ves ti-

16256 Qu in ta-fe i ra  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003    17ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



men tos para os nos sos por tos. Não se pode ter um
por to ape nas como um cais, um lu gar para se des pe-
jar en tu lho. Os por tos pre ci sam ser va lo ri za dos, pois
eles ge ram em pre gos, ren da e for ta le cem o trans por-
te. Por tan to, apro ve i to o seu pro nun ci a men to para pe -
dir mais uma vez ao Go ver no Fe de ral que aten da às
re i vin di ca ções dos Mu ni cí pi os por tuá ri os de San ta
Ca ta ri na, mais es pe ci fi ca men te, dos por tos de Imbi -
tu ba, de Ita jaí e de São Fran cis co do Sul. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor, agra de ço a V. Exª pelo
apar te, e ao Pre si den te pela gen ti le za.

Como não con se gui ter mi nar este dis cur so so -
bre por tos, fa la rei em uma ou tra opor tu ni da de. Entre -
tan to, peço a V. Exª que, por gen ti le za, per mi ta que
todo o dis cur so faça par te dos Ana is.

Ao en cer rar, di ria o se guin te: nós te mos es pe-
ran ça de que o Pre si den te Lula pos sa re ver ter essa
po lí ti ca. Co me te mos um erro. Dou a mão à pal ma tó-
ria, por que vo tei fa vo ra vel men te à pri va ti za ção. Fi ze-
mos um mal ao Bra sil. Entre tan to, é hora de nos re di-
mir mos, cor ri gin do a si tu a ção.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR NEY SUASSUNA.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res:

1. A glo ba li za ção da eco no mia mun di al, que tem 
como uma de suas ca rac te rís ti cas a eli mi na ção das
bar re i ras pro te ci o nis tas a fim de vi a bi li zar a in ten si fi-
ca ção do in ter câm bio co mer ci al en tre os pa í ses, im -
pli ca um ní ti do au men to da in ter de pen dên cia en tre
eles.

2. Um dos se to res da eco no mia que mais tem
con tri bu í do para o au men to des se in ter câm bio é o se -
tor de ser vi ços, em cujo in te ri or me re cem des ta que
os ser vi ços de trans por te ma rí ti mo.

3. Como glo bal tra der, o Bra sil apre sen ta gran -
de de pen dên cia do mar, re a li zan do tro cas co mer ci a is
com qua se to dos os pa í ses do mun do, e, qua se sem -
pre, por via ma rí ti ma. Com efe i to, cer ca de 94%, em
va lor, do co mér cio ex te ri or bra si le i ro é re a li za do via
trans por te ma rí ti mo, re a li da de que nos per mi te afir -
mar que o Bra sil é uma Na ção ma rí ti ma.

4. No en tan to, está mu i to lon ge de ser uma po -
tên cia ma rí ti ma, pois o co mér cio ma rí ti mo bra si le i ro
de pen de for te men te do uso de na vi os es tran ge i ros.

5. Dos 6 bi lhões de dó la res anu a is gas tos pelo
Bra sil com fre te ma rí ti mo, ape nas 3% são re ce bi dos
por em bar ca ções de ban de i ra na ci o nal, en quan to po -

de ría mos ter ex clu si vi da de no fre te para na vi os de
nos sa ban de i ra de pelo me nos 40% a 50% do to tal.

6. Em ou tras pa la vras, a pro fun da de bi li da de da
Ma ri nha Mer can te na ci o nal faz com que es te ja mos
pa gan do o trans por te de nos sos pro du tos a ou tros pa -
í ses, numa co los sal san gria de di vi sas. A con ta de fre -
te se cons ti tui, atu al men te, num fa tor re le van te de de-
se qui lí brio de nos sa ba lan ça co mer ci al, one ran do-a
gra ve men te e am pli an do o cha ma do cus to Bra sil.

7. Por in crí vel que pos sa pa re cer, o Bra sil hoje
gas ta mais com fre te ma rí ti mo do que com a im por ta-
ção de pe tró leo. O País de i xa de re ce ber um mon tan-
te da or dem de 3 bi lhões de dó la res; ao in vés de re ce-
ber, paga ao es tran ge i ro.E a pers pec ti va para o fu tu ro
é de que es ses nú me ros au men tem ra pi da men te.

8. O mais pa té ti co, Se nho ras e Se nho res Se na-
do res, é sa ber que o País, no que tan ge à Ma ri nha
Mer can te, tem an da do para trás, pois esse bi so nho
qua dro que hoje se cons ta ta não exis tia no pas sa do
re cen te. Ao con trá rio: ape nas duas dé ca das atrás, es -
tá va mos em si tu a ção mu i to mais con for tá vel, gra ças
a um tra ba lho fir me e con se qüen te de for ta le ci men to
da Ma ri nha Mer can te do Bra sil.

9. De lá para cá, con tu do, foi re a li za do, com es -
pan to sa per ti ná cia, um drás ti co tra ba lho de su ca te a-
men to de nos sa Ma ri nha Mer can te.

10. To man do por base o trans por te de car ga ge -
ral, e re tro ce den do ao ano de 1968, ve re mos que a
par ti ci pa ção de na vi os de re gis tro bra si le i ro no trans -
por te des se tipo de car ga era, na que le ano, da or dem
de 12%.

11. Com mu i to es for ço, pe sa dos in ves ti men tos e 
uma po lí ti ca bem con cer ta da para o se tor, con se gui-
mos ele var essa par ti ci pa ção gra da ti va men te até
atin gir o pa ta mar de 27% em 1978. A par tir daí, nos sa
Ma ri nha Mer can te co me çou a en co lher, pro ces so que 
se ace le rou a par tir de 1982.

12. O vi go ro so avan ço ve ri fi ca do ao lon go da
dé ca da de 70 teve su por te na pri o ri da de que o Go ver-
no Fe de ral con ce deu ao de sen vol vi men to des se im -
por tan tís si mo e es tra té gi co se tor da eco no mia, como,
aliás, ocor re em to das as par tes do mun do.

13. Na que la épo ca, o ór gão fe de ral in cum bi do
de ge rir o se tor, a Su pe rin ten dên cia Na ci o nal da Ma ri-
nha Mer can te – SUNAMAM –, ocu pa va lu gar de des -
ta que no or ga no gra ma do Mi nis té rio dos Trans por tes,
sen do seu su pe rin ten den te di re ta men te su bor di na do
ao mi nis tro.

14. A SUNAMAM era for te na me di da em que
con cen tra va as atri bu i ções de de fi nir as po lí ti cas para
o se tor, ou tor gar as con ces sões de li nhas de na ve ga-
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ção e fi nan ci ar a cons tru ção na val, ge rin do os ex pres-
si vos re cur sos do Fun do de Ma ri nha Mer can te – FMM 
–, pro ve ni en tes do adi ci o nal de 50% so bre o fre te de
im por ta ção.

15. Va len do-se de um efi caz ins tru men to de
pres são, o Bra sil con se guiu, na que la épo ca, ne go ci ar
no vas con fe rên ci as de fre tes e acor dos de ta ri fas e
ser vi ços com os de ma is pa í ses, ga ran tin do um ra te io
de car gas que as se gu ra va ao Bra sil – quer na con di-
ção de país ex por ta dor, quer na con di ção de im por ta-
dor – 40% do va lor dos fre tes de toda a car ga trans -
por ta da.

16. O ins tru men to de pres são que ser viu para
fa zer com que pa í ses com enor me tra di ção de do mí-
nio no trá fe go ma rí ti mo mer can te – como a No ru e ga,
o Re i no Uni do, a Su é cia e vá ri os ou tros – ce des sem à 
pre ten são do Go ver no bra si le i ro foi a abun dân cia de
car ga pres cri ta – ou seja, car ga im por ta da pelo go ver-
no bra si le i ro, ou suas em pre sas, ou com seu fi nan ci a-
men to, ou ain da com sub sí di os seus – que exis tia à
épo ca.

17. Asso ci a da essa abun dân cia à de ter mi na ção
le gal de que essa car ga só po de ria ser trans por ta da
em na vi os de ban de i ra bra si le i ra, sob pena de os im -
por ta do res pa ga rem, an tes da li be ra ção da car ga, pe -
sa das mul tas. Com o Go ver no bra si le i ro ofe re cen do o 
wa i ver para as em pre sas es tran ge i ras, des de que
con fe ren ci a das, de me ta de da car ga pres cri ta, es sas
con cor da ram no es ta be le ci men to dos acor dos de ra -
te io de car ga.

18. No iní cio dos anos 80, a Com pa nhia de Na -
ve ga ção Lloyd Bra si le i ro, em pre sa cen te ná ria fun da-
da em 1890, pos su ía uma fro ta su pe ri or a 80 uni da-
des e con tri bu ía com 85 mi lhões de dó la res ao ano
para os co fres da União, a tí tu lo de im pos tos e di vi-
den dos.

19. A ela foi atri bu í da, pela Su na mam, con ces-
são para ope rar em to das as li nhas de na ve ga ção que 
ha vi am sido es ta be le ci das, en quan to cada em pre sa
pri va da re ce beu li cen ça para ope rar em uma des sas
mes mas li nhas.

20. Assim, a par ce la de 40% que o acor do de ra -
te io de car ga ga ran tia para a ban de i ra bra si le i ra era
di vi di do igua li ta ri a men te, em cada li nha, en tre o Lloyd 
e uma de ter mi na da em pre sa pri va da.

21. O es tí mu lo à cons tru ção na val era ga ran ti do
por meio dos fi nan ci a men tos com re cur sos do Fun do
de Ma ri nha Mer can te – FMM – aos ar ma do res, bem
como me di an te em prés ti mos do Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES – aos

do nos de es ta le i ros para mo der ni za ção ou mes mo
cri a ção de seus par ques in dus tri a is.

22. A Di re to ria de Enge nha ria da Su na mam, por
seu tur no, só au to ri za va fi nan ci a men to de na vi os aos
ar ma do res bra si le i ros se os cons tru ís sem nos es ta le-
i ros na ci o na is.

23. Com o es ta be le ci men to dos acor dos de ra te-
io de car ga, a cri a ção das vá ri as li nhas de na ve ga ção
e es co lha das em pre sas que as fre qüen ta ri am, mais
o for te in cre men to da cons tru ção na val, es ta vam da -
das as con di ções ne ces sá ri as para o des per tar da
Ma ri nha Mer can te bra si le i ra.

24. E isso de fato acon te ceu. Nos sa ban de i ra
che gou a trans por tar, no seg men to de car ga ge ral,
27% em na vi os pró pri os e um pou co mais de 40% se
con si de ra dos, tam bém os afre ta dos. Nos sos es ta le i-
ros es ta vam com suas car re i ras ple na men te ocu pa-
das e mais de 150 mil em pre gos di re tos e in di re tos fo -
ram ge ra dos.

25. E, em bo ra face à re a li da de atu al esse dado
pos sa pa re cer in ve ros sí mil, o Bra sil che gou a ser o
se gun do país do mun do em cons tru ção na val.

26. No en tan to, Se nho ras e Se nho res Se na do-
res, a par tir do fi nal da dé ca da de 70 as pres sões ex -
ter nas e de nos sos em bar ca do res co me ça ram a se
fa zer mais for tes. Os em bar ca do res – ex por ta do res
ou im por ta do res – de mons tran do a fal ta de vi são de
lon go pra zo que ca rac te ri za mu i tos de nos sos em pre-
sá ri os, pres si o na vam o Go ver no para que os fre tes
fos sem re du zi dos. Só ti nham essa ob ses si va pre o cu-
pa ção – re la ti va à re du ção dos fre tes –, e não le va vam
em con si de ra ção qual quer ou tro as pec to dos in te res-
ses do de sen vol vi men to e da so be ra nia na ci o na is.

27. Ape sar de a Su na mam pos su ir um bu re au
de fre tes a quem ca bia ra ti fi car os fre tes ple i te a dos
pe las con fe rên ci as, po den do ele vá-los ou re du zi-los,
na prá ti ca seu fun ci o na men to foi len to e, tal vez, ine fi-
caz. Assim, o Go ver no co me çou a ce der àque las
pres sões e, em vez de in tro du zir as cor re ções de
rumo no sis te ma que fun ci o na va a con ten to – afo ra a
ne ces si da de des sas cor re ções –, co me çou a en fra-
que cer as con fe rên ci as e a mos trar fra gi li da de na pre -
ser va ção dos prin cí pi os in dis pen sá ve is à ma nu ten-
ção da hi gi dez da Ma ri nha Mer can te bra si le i ra.

28. Não ig no ro que as trans for ma ções ine ren tes
à di nâ mi ca da eco no mia mun di al im pu ses sem al guns
ajus tes de rumo. O que ca bia, po rém, era pro ce der a
es ses ajus tes sem de i xar de pre ser var con di ções in -
dis pen sá ve is à con ti nu a ção do de sen vol vi men to de
nos sa Ma ri nha Mer can te, con quis ta pela qual o País
tan to se ha via em pe nha do.
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29. Mas não foi o que ocor reu. Ao con trá rio, todo 
um sis te ma cu i da do sa men te mon ta do pas sou a ter
seus di ver sos ali cer ces so la pa dos si mul ta ne a men te.

30. Com o en fra que ci men to das con fe rên ci as de 
fre tes, por pres são dos em bar ca do res e de in te res ses
eco nô mi cos, os fre tes fo ram pa u la ti na men te re du zi-
dos. Um ru i do so es cân da lo fi nan ce i ro na Su na mam –
que de ve ria sim ples men te ter acar re ta do a re a li za ção
de uma au di to ria e a pri são dos res pon sá ve is, se fos -
se o caso – aca bou por sub tra ir ao ór gão a ad mi nis-
tra ção do Fun do de Ma ri nha Mer can te – FMM –, que
pas sou à res pon sa bi li da de do Ban co Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES –, ins ti-
tu i ção que não es ta va fa mi li a ri za da com as par ti cu la-
ri da des da in dús tria de cons tru ção na val e seus pro -
ble mas cor re la tos.

31. Por fim, a Su na mam foi sub di vi di da, su bor di-
na da a uma Se cre ta ria de Trans por te, re ba ti za da e
pri va da do po der que a ges tão do FMM lhe ou tor ga va.

32. Esses fa to res, Se nhor Pre si den te, por si só,
se ri am su fi ci en tes para des lan char o pro ces so de su -
ca te a men to da Ma ri nha Mer can te bra si le i ra. No en-
tan to, ou tros vi e ram a eles se so mar.

33. Em me a dos da dé ca da de 80, fo ram de sig-
na dos para a ad mi nis tra ção do Lloyd Bra si le i ro vá ri os
exe cu ti vos sem qual quer ex pe riên cia de ship ping. As
con se qüên ci as des sa te me ri da de fo ram ime di a tas, já
que, nes sa ati vi da de, qual quer sim ples he si ta ção
pode sig ni fi car a per da de quan ti as ex pres si vas.

34. A em pre sa en trou em de ca dên cia, en di vi-
dou-se e foi re du zin do sua fro ta. E a der ro ca da do
Lloyd re per cu tiu di re ta e for te men te nas de ma is em -
pre sas na ci o na is de na ve ga ção.

35. É que a or ga ni za ção da na ve ga ção mer can-
te se gun do o sis te ma es ta be le ci do no fi nal da dé ca da
de 60 pro por ci o nou a pre sen ça de ape nas uma em -
pre sa de na ve ga ção de gran de por te, que ope ra va
para to das as re giões do mun do – o pró prio Lloyd Bra -
si le i ro –, e for çou as em pre sas pri va das a se rem pe -
que nas.

36. Afi nal, se a com pa nhia par ti cu lar só po dia
trans por tar 20% do fre te dis po ní vel em uma de ter mi-
na da li nha de na ve ga ção – pois à ban de i ra bra si le i ra
ca bi am 40% e a me ta de des tes era trans por ta da pelo
Lloyd –, ela se di men si o na va para re a li zar esse trans -
por te. Não ti nha es pa ço para cres cer.

37. Logo, a par te ati va de nos sa Ma ri nha Mer -
can te, aque la que po de ria en fren tar um pos sí vel
dum ping em de ter mi na da área e, por ser es ta tal, até
re ta li ar efe tu an do dum ping em área de in te res se das

em pre sas que es ta vam a pra ti cá-lo no trá fe go com o
Bra sil, era o Lloyd Bra si le i ro.

38. O Lloyd Bra si le i ro era, por tan to, arma vi tal
na pro te ção aos nos sos ar ma do res pri va dos, por
mais efi ci en tes que eles fos sem, pois es tes sem pre
pa de ce ram de uma li mi ta ção im por tan te no en fren ta-
men to da con cor rên cia: quan do com pa ra dos aos
mega-car ri ers, sem pre fo ram ex tre ma men te pe que-
nos.

39. E o de clí nio do Lloyd cul mi nou em sua li qui-
da ção, de ter mi na da na Re so lu ção nº 22 do Con se lho
Na ci o nal de De ses ta ti za ção, in tro du zin do um fa tor
ex tra or di na ri a men te im por tan te no en fra que ci men to
de nos sa Ma ri nha Mer can te.

40. Ou tro fa tor que con cor reu para o mes mo re -
sul ta do foi o qua se de sa pa re ci men to da car ga pres -
cri ta, pois ela re pre sen ta va um in cen ti vo im por tan te
que o Go ver no bra si le i ro ofe re cia aos ar ma do res.
Fora ela o ins tru men to de pres são uti li za do pelo Go -
ver no para ob ter os acor dos de ra te io de car ga. Com
o seu de sa pa re ci men to, que mo ti vo te ri am as em pre-
sas es tran ge i ras para man ter es ses acor dos?

41. E, na prá ti ca, efe ti va men te eles de i xa ram de
exis tir. Ape sar de con ti nu a rem for mal men te, to dos ou
qua se to dos fo ram sus pen sos e, ape sar das con fe-
rên ci as – ou a ma i or par te de las – per ma ne ce rem, a
di vi são de car gas en tre as ban de i ras de i xou de exis tir.

42. Mas o su ca te a men to da Ma ri nha Mer can te
não se li mi tou, Se nho ras e Se nho res Se na do res, a
es ses as pec tos. Se não bas tas sem a li qui da ção do
Lloyd Bra si le i ro, o de sa pa re ci men to da car ga pres cri-
ta, a sus pen são dos acor dos de ra te io de car ga, a
ação sur pre en den te men te fir me para vi brar a pan ca-
da mor tal em nos sa Ma ri nha Mer can te tam bém atin -
giu a cons tru ção na val.

43. As mo di fi ca ções ins ti tu í das nas con di ções
de fi nan ci a men to para a cons tru ção na val e a to tal
ins ta bi li da de des sas con di ções, no que se re fe re a ta -
xas de ju ros, pra zo de fi nan ci a men to, cláu su las de re -
a jus te, ga ran ti as e ou tras, in vi a bi li za ram o se tor.

44. No Go ver no Col lor, o ín di ce do Adi ci o nal ao
Fre te para Re no va ção da Ma ri nha Mer can te —
AFRMM — foi re du zi do a um pa ta mar in sig ni fi can te,
es tran gu lan do, mais ain da, as pos si bi li da des de res -
ta be le ci men to das car te i ras de nos sos es ta le i ros.

45. A mes ma in dús tria na val que, no fi nal da dé -
ca da de 70, era a se gun da ma i or do mun do, em pre-
ga va de ze nas de mi lha res de pes so as e em al guns
anos mo vi men tou até 1 bi lhão de dó la res afun dou nos 
vin te anos sub se qüen tes.
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46. Em 1999, com não mais de mil em pre ga dos
nas fo lhas de pa ga men to e en co men das de ape nas
30 mi lhões de dó la res, os es ta le i ros che ga ram não ao 
fun do do poço, mas ao fun do do mar.

47. No pe río do de cri se mais agu da, a in dús tria
só não su cum biu in te i ra men te gra ças às or dens en -
tre gues pela Fro ta Na ci o nal de Pe tro le i ros, por con ta
da gran de ex pan são do se tor pe tro lí fe ro após a que -
bra do mo no pó lio es ta tal na ex plo ra ção de pe tró leo.

48. Os in ves ti men tos da Pe tro bras na con ver são
de pla ta for mas e na vi os, as sim como na cons tru ção de 
em bar ca ções de apo io à ati vi da de pe tro lí fe ra fo ram o
oxi gê nio que evi tou a fa lên cia de nos sos es ta le i ros.

49. Atu al men te, a ma i o ria das em pre sas bra si le-
i ras de na ve ga ção fo ram ven di das para gran des em -
pre sas es tran ge i ras do mes mo ramo de ati vi da de. A
Ali an ça foi com pra da por uma em pre sa de na ve ga ção
ale mã, a Li bra por uma em pre sa chi le na e a Flu mar
por uma em pre sa no ru e gue sa.

50. Essas ven das mais a li qui da ção do Lloyd re -
sul tam em que o Bra sil não pos sua hoje ne nhu ma
em pre sa de na ve ga ção de lon go cur so na car ga ge ral
com di men sões que per mi tam en fren tar uma pos sí vel
con cor rên cia for te.

51. Nos sa cons tru ção na val, por sua vez, tem
seus es ta le i ros tra ba lhan do com uma pe que na par ce-
la de sua ca pa ci da de, com ele va dos ní ve is de oci o si-
da de.

52. Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res
Se na do res, nes sa mes ma dé ca da tão ne gra para a
Ma ri nha Mer can te do Bra sil, a dé ca da de 80, tam bém
os por tos bra si le i ros fo ram re le ga dos ao aban do no.
Não se in ves tiu na re no va ção de equi pa men tos, não
se atu a li zou a le gis la ção per ti nen te ao se tor e, aci ma
de tudo, não se mo di fi cou sua fi lo so fia de tra ba lho.

53. A ca rac te rís ti ca mais mar can te de nos sos
por tos, até a pri me i ra me ta de da dé ca da de 90, fo ram
os con ges ti o na men tos in ter mi ná ve is, com de mo ra de 
até uma se ma na para um na vio de car ga ge ral con se-
guir atra ca ção.

54. Algu ma me lho ria foi ob ti da com a edi ção da
Lei nº 8.630, de 25 de fe ve re i ro de 1993, de no mi na da
Lei de Mo der ni za ção dos Por tos. A per mis são, nela
con ti da, para a exis tên cia de ter mi na is pri va ti vos veio
ate nu ar si tu a ções que afli gi am cer tos gru pos em pre-
sa ri a is.

55. Tam bém o pro gra ma de pri va ti za ção dos
por tos, lan ça do qua tro anos atrás, apre sen ta sal do
po si ti vo, que pode ser afe ri do pelo co te jo de in di ca do-
res im por tan tes, como a evo lu ção dos ga nhos de pro -
du ti vi da de e a me lho ria dos ín di ces de pon tu a li da de.

56. Tome-se, a tí tu lo de exem plo, o his tó ri co do
por to de San tos. O nú me ro de mo vi men ta ção de con -
têi ne res sal tou de uma mé dia de onze por hora, re gis-
tra da em 1996, para a mé dia atu al de 40 mo vi men ta-
ções por hora. O cus to por con têi ner, em de cor rên cia,
caiu a me nos da me ta de, re cu an do de 550 dó la res
em 1996 para cer ca de 250 dó la res.

57. É uma ci fra ain da ele va da, ten do-se em con -
ta as mé di as re gis tra das em ou tros por tos – como os
ar gen ti nos, onde esse cus to está em 130 dó la res, ou
os eu ro pe us, com 170 dó la res –, mas não há como ig -
no rar a me lho ria ob ti da.

58. Mu i to ain da res ta por fa zer, con tu do, para a
me lho ria e mo der ni za ção da in fra-es tru tu ra por tuá ria
na ci o nal. Prin ci pal men te nes te mo men to em que o
Go ver no apre sen ta uma sé rie de me di das que re pre-
sen tam um gran de es for ço no sen ti do de au men tar o
vo lu me de ex por ta ções do País, urge ado tar uma po lí-
ti ca agres si va de mo der ni za ção e ra ci o na li da de eco -
nô mi ca dos por tos ma rí ti mos e flu vi a is.

59. É ur gen te a re so lu ção dos pro ble mas ins ti tu-
ci o na is de nos sos por tos, bem como do com pli ca do
ema ra nha do das re la ções tra ba lhis tas. Nes se úl ti mo
as pec to, vale lem brar o pre ju í zo de vá ri os mi lhões de
dó la res ca u sa do pela gre ve ocor ri da este ano.

60. Estu do re a li za do pelo se tor pri va do em maio
pas sa do, co or de na do por Wi len Man te li, Pre si den te
da Asso ci a ção Bra si le i ra dos Ter mi na is Por tuá ri os –
ABTP –, e Juan Clin ton Lle re na, li ga do à Asso ci a ção
de Co mér cio Exte ri or do Bra sil – ACEB –, le van ta as
di fi cul da des dos prin ci pa is por tos bra si le i ros, apon ta
al ter na ti vas e aler ta para a ne ces si da de de se ade-
quar, em no má xi mo dois ou três anos, a lo gís ti ca ao
flu xo das ex por ta ções.

61. As es ti ma ti vas são de que os in ves ti men tos
ne ces sá ri os para re e qui par e in for ma ti zar os por tos
as cen dem a 1 bi lhão e 600 mi lhões de dó la res.

62. De for ma ge ral, o es tu do re gis tra que “con ti-
nua fal tan do co or de na ção, in te gra ção e, prin ci pal-
men te, uma po lí ti ca prag má ti ca de ad mi nis tra ção dos
por tos que gere in te gra ção e si ner gia en tre seus dois
ór gãos”: o Con se lho de Au to ri da de Por tuá ria – CAP –
e a Admi nis tra ção do Por to – AP.

63. Os es pe ci a lis tas que o as si nam afir mam que 
não há de fi ni ção pré via e co mum en tre as par tes dos
ne gó ci os por tuá ri os, mu i to me nos são es ta be le ci dos
ob je ti vos co muns.

64. Omis são des sa am pli tu de só po de ria de-
sem bo car num pro ces so de ci só rio con fu so, len to e di -
lu í do, se gun do a unâ ni me per cep ção de nos sos em -
bar ca do res. Entre ou tras di fi cul da des, a au sên cia de
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co or de na ção en tre os ór gãos pú bli cos que atu am no
por to aca ba re ten do des ne ces sa ri a men te car gas e
na vi os, res tan do os pró pri os cli en tes obri ga dos a bus -
car as so lu ções ope ra ci o na is di an te da bu ro cra cia na
fa i xa por tuá ria.

65. A ver da de é que as ad mi nis tra do ras dos por-
tos ain da não se ade qua ram a con ten to à Lei nº
8.630, de 1993, a Lei de Mo der ni za ção dos Por tos,
nem à nova re a li da de do se tor, ca re cen do, ain da, de
sa ne a men to fi nan ce i ro e de re es tru tu ra ção. É fun da-
men tal, ain da, a auto-su fi ciên cia e a des po li ti za ção
das AP.

66. O es tu do an tes men ci o na do apon ta que a
seg men ta ção nas ope ra ções de car ga e des car ga
leva à per da de pro du ti vi da de, de vi do ao ex ces so de
tra ba lha do res. Esse ex ces so im pe de as ne go ci a ções
para o es ta be le ci men to de um cus to com pe ti ti vo nas
ope ra ções e de ses ti mu la o in ves ti men to na aqui si ção
de no vos equi pa men tos de mo vi men ta ção de car gas
e de in for má ti ca.

67. Urge, por tan to, uma ação fir me para re ver ter
o atu al qua dro, pro mo ven do-se a mo der ni za ção e ra -
ci o na li da de eco nô mi ca de nos sos por tos.

68. Com efe i to, o que se es pe ra de um por to?
Que ele pro pi cie a car ga ou des car ga ime di a ta de um
na vio que a ele che gar, in ter li gan do, tam bém de for -
ma rá pi da, o mo dal ma rí ti mo ao ter res tre ou flu vi al.

69. Para isso, faz-se im pres cin dí vel in ves tir em
equi pa men tos, re for mar a le gis la ção e os pro ce di-
men tos exis ten tes, re ver a re gu la men ta ção que ori en-
ta a ação da Re ce i ta Fe de ral e, aci ma de tudo, do tar
os por tos de ad mi nis tra ções al ta men te pro fis si o na li-
za das, pois, a ge rên cia mo der na de uma uni da de por-
tuá ria exi ge com pe tên cia pro fis si o nal para de fi nir as
ações apro pri a das com ve lo ci da de e fir me za.

70. Con si de ran do-se, por exem plo, a im por ta-
ção, quan do um con têi ner é de sem bar ca do, o que se
es pe ra é que ele seja en tre gue ao im por ta dor com ra -
pi dez.

71. Isso exi gi rá equi pa men tos apro pri a dos, in -
clu si ve para re ti rá-lo do na vio e levá-lo para o pá tio;
ação rá pi da de de sem ba ra ço bu ro crá ti co des se con -
têi ner, o que en vol ve, en tre ou tros as pec tos, a pre-
sen ça da Re ce i ta Fe de ral com le gis la ção sim ples e
efi caz; e a de so va do con têi ner em ar ma zéns que ga -
ran tam a se gu ra e pron ta en tre ga da mer ca do ria ao
im por ta dor ou, en tão, a in ter li ga ção ime di a ta do con -
têi ner com ou tro mo dal, que o le va rá até as ins ta la-
ções do im por ta dor.

72. Isso sig ni fi ca que os pon tos de es tran gu la-
men to de nos sos por tos de i xa rão de exis tir se in ves-

tir mos em equi pa men tos; or ga ni zar mos o flu xo de
mo vi men ta ção do con têi ner no por to e cor res pon den-
te do cu men ta ção; agi li zar mos as ações le ga is, es pe-
ci al men te as do Fis co; e, fi nal men te, ou tros mo da is
es ti ve rem pre sen tes no por to. Em sín te se, o que se
pre ten de é um tem po cur to de per ma nên cia dos na vi-
os no por to e um pra zo pe que no para a en tre ga da
mer ca do ria ao im por ta dor.

73. Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res
Se na do res, o trans por te ma rí ti mo apre sen ta van ta-
gens in con tes tá ve is em re la ção a ou tros mo da is,
como a com pe ti ti vi da de de pre ços nos tra je tos de lon -
ga dis tân cia e a sua in com pa rá vel se gu ran ça, ofe re-
cen do ris co mí ni mo de rou bos ou ava ri as.

74. Como men ci o na mos no iní cio des ta fala, o
co mér cio in ter na ci o nal bra si le i ro, es sen ci al ao de sen-
vol vi men to do País, é qua se que in te gral men te trans -
por ta do por via ma rí ti ma.

75. O Bra sil já dis pôs de uma vi go ro sa Ma ri nha
Mer can te e, in fe liz men te, per mi tiu que ela fos se qua -
se que re du zi da a pó. Esse equí vo co vem acar re tan-
do gra ves con se qüên ci as para a nos sa eco no mia,
sob a for ma de de se qui lí brio de nos sa ba lan ça de pa -
ga men tos, e tam bém para as nos sas ex por ta ções,
que res tam one ra das pe los al tos cus tos de fre te.

76. Ade ma is, a pos se de uma Ma ri nha Mer can te
ex pres si va é im pe ra ti vo es tra té gi co de de fe sa da so -
be ra nia e dos in te res ses na ci o na is, pois, caso con trá-
rio, es ta re mos, em qual quer si tu a ção de cri se, à mer -
cê das con ve niên ci as po lí ti cas e eco nô mi cas das po -
tên ci as ma rí ti mas es tran ge i ras.

77. Não se pode de i xar de con si de rar, ain da,
que vul to sos in ves ti men tos já fo ram re a li za dos. Fo-
ram im plan ta das, no Bra sil, as ba ses de uma in dús tria
de cons tru ção na val, com ins ta la ções fi xas de es ta le i-
ros de gran de por te e que hoje es tão oci o sas. E ca pi-
tal bra si le i ro que não está ren den do.

78. O Bra sil in ves tiu, tam bém, na pre pa ra ção e
qua li fi ca ção de pes so al, ca pa ci tan do-o para a cons-
tru ção na val. São mi lha res de téc ni cos que não es tão
em pre gan do os co nhe ci men tos con quis ta dos para o
País nes sa área. Ou seja: o in ves ti men to ini ci al, es-
sen ci al men te, já foi fe i to; hoje é ne ces sá rio, ape nas,
dar uti li za ção à ca pa ci da de já ins ta la da no País.

79. Se o Bra sil está al ta men te ca pa ci ta do no se -
tor de cons tru ção na val, para que im por tar na vi os?
Por que não cons truí-los aqui, em pre gan do a
mão-de-obra, tec no lo gia, ins ta la ções e em pre sas na -
ci o na is, in ves tin do no País e re du zin do o pa ga men to
ao ex te ri or, con tri bu in do, as sim, para o equi lí brio da
ba lan ça co mer ci al?
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80. Pre ci sa mos, evi den te men te, re a ti var nos sa
cons tru ção na val com base no que já exis te ins ta la do,
o que nos per mi ti rá ge rar, ra pi da men te, mais de trin ta
mil em pre gos di re tos e um nú me ro ma i or de in di re tos.
Isso é per fe i ta men te pos sí vel de se con se guir, a cur -
tís si mo pra zo, pois de pen de ape nas de uma po lí ti ca
di re ci o na da para esse ob je ti vo.

81. Nes se sen ti do, deve ser sa u da do o lan ça-
men to pelo Go ver no Fe de ral, em no vem bro do ano
pas sa do, do Pro gra ma Na ve ga Bra sil, ou Pro gra ma
de Re a ti va ção da Indús tria Na val.

82. Com esse pro gra ma, o Go ver no su biu de
85% para 90% a par ce la a ser fi nan ci a da do cus to to -
tal do na vio, alon gou de 15 para 20 anos o pra zo de
pa ga men to, re du ziu de 6% para uma fa i xa en tre 4% e
6% ao ano os ju ros da ope ra ção e fi xou em 48 me ses
o pra zo de ca rên cia.

83. Essas con di ções re pre sen tam uma me lho ria
sig ni fi ca ti va em re la ção às que an te ri or men te vi go ra-
vam, e se apro xi mam dos pa drões in ter na ci o na is,
em bo ra al guns pa í ses ofe re çam con di ções mais fa vo-
rá ve is a seus ar ma do res. Nos Esta dos Uni dos, por
exem plo, os ju ros são de 3% e o pra zo de 25 anos.

84. Cabe res sal tar, ou tros sim, que para o su ces-
so do Pro gra ma Na ve ga Bra sil é in dis pen sá vel que o
BNDES te nha mais agi li da de na con ces são de cré di-
to, pois hoje ve ri fi cam-se de mo ras de até um ano e
meio para que um fi nan ci a men to seja li be ra do.

85. Há, efe ti va men te, ca sos que po dem ser qua -
li fi ca dos como sur re a is. Re cen te men te, um es ta le i ro
con clu iu uma em bar ca ção de 15 mi lhões de dó la res
sem re ce ber uma se quer das par ce las con tra ta das
com o Ban co.

86. O BNDES não está, ob vi a men te, con se guin-
do acom pa nhar a de man da do FMM. Os re cur sos es -
tão re pre sa dos e, se essa ins ti tu i ção não con se gue
dar con ta dos pro je tos, de ve ria com par ti lhar a ope ra-
ci o na li za ção dos re cur sos com ou tros agen tes fi nan-
ce i ros, como o Ban co do Bra sil.

87. Embo ra o FMM cap te cer ca de 500 mi lhões
de re a is ao ano, o BNDES de sem bol sou ape nas, de
ja ne i ro a agos to do cor ren te ano, quan tia in fe ri or a 50
mi lhões de re a is para a cons tru ção na val.

88. Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res
Se na do res as no vas opor tu ni da des de ri va das do au -
men to nos in ves ti men tos em pe tró leo, do in cre men to
das tro cas no co mér cio in ter na ci o nal e até mes mo da
re to ma da da pes ca no País abrem um novo tem po de
ex ce len tes pers pec ti vas para a cons tru ção na val e a
Ma ri nha Mer can te do Bra sil.

89. É ine gá vel, por ou tro lado, que em par te al -
gu ma do mun do es ses se to res po dem pres cin dir de
uma fir me e bem ar ti cu la da po lí ti ca go ver na men tal
ca paz de pro pi ci ar o seu de sen vol vi men to.

90. É hora, por tan to, de mo der ni zar mos e ra ci o-
na li zar mos nos sos por tos, e de pro mo ver mos o re vi-
go ra men to de nos sa Ma ri nha Mer can te, en ten di das
es sas ini ci a ti vas como ele men tos es sen ci a is de qual -
quer po lí ti ca vol ta da para o in cre men to de nos sas ex -
por ta ções.

Mu i to obri ga do!

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su-
na, o Sr. Pa u lo Paim, 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. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
será aten di do, na for ma re gi men tal.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) –Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pela or -
dem.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te, só para re gis trar a pre sen ça de mais de 100
pro cu ra do res fe de ra is...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Já foi fe i-
to o de vi do re gis tro, in clu si ve o Se na dor Mão San ta
so li ci tou que se fi zes se re fe rên cia ao fato de os Srs.
Pro cu ra do res es ta rem sen do acom pa nha dos pelo Sr.
Ri car do Bu ar que, Se cre tá rio-Ge ral.

Tra ta-se de uma ilus tre de le ga ção, que já re ce-
beu um tra ba lho por par te do Se na dor Ney Su as su na:
o com ba te ao tra ba lho es cra vo nos na vi os que apor -
tam no Bra sil.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Obri ga do,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, por ces são
do Se na dor Mão San ta.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (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, par ti ci pei, na
se ma na pas sa da, como Se cre tá rio-Ge ral da Re pre-
sen ta ção Bra si le i ra da Co mis são Par la men tar Con-
jun ta do Mer co sul, de sig na do por S. Exª o Pre si den te
José Sar ney, da sua XXI Re u nião Ple ná ria e da Re u-
nião dos Pre si den tes das Re pú bli cas dos Esta dos
Par tes, ocor ri da na ca pi tal do Pa ra guai, Assun ção.

Ve nho à tri bu na com o in tu i to de re la tar as pec-
tos que con si de rei re le van tes des sa re u nião. Con tu-
do, cre io que cabe, de for ma sin té ti ca, re gis trar o pro -
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ces so his tó ri co que en se jou a cri a ção do Blo co de co -
mér cio, para que to dos pos sam ter mu i to cla ra a sua
im por tân cia e suas im pli ca ções atu a is.

O Mer co sul é a con se qüên cia na tu ral do pro ces-
so his tó ri co que cul mi nou na apro xi ma ção en tre
Argen ti na, Bra sil, Pa ra guai e Uru guai. Com a as si na-
tu ra do Tra ta do de Inte gra ção, Co o pe ra ção e De sen-
vol vi men to, em 1988, ini ci ou-se a in te gra ção Bra-
sil/Argen ti na, cujo ob je ti vo cen tral era cons tru ir um
es pa ço eco nô mi co co mum por meio da li be ra li za ção
do co mér cio bi la te ral.

A ce le bra ção des se Tra ta do re sul tou da cons ta-
ta ção, por am bos os pa í ses, do pa pel de ci si vo da in te-
gra ção na ge ra ção de co mér cio, na ob ten ção de ma i-
or efi ciên cia com vis ta à com pe ti ção no mer ca do in-
ter na ci o nal e na pró pria trans for ma ção dos sis te mas
pro du ti vos na ci o na is.

Des sa for ma, ve ri fi ca-se que foi a par tir da ne -
ces si da de do Bra sil e da Argen ti na re de fi ni rem a sua
in ser ção re gi o nal e in ter na ci o nal que o pro ces so de
in te gra ção teve o seu im pul so ini ci al, que re sul tou, em 
6 de ju lho de 1990, na as si na tu ra da Ata de Bu e nos
Ai res, quan do foi de fi ni da a data de 31/12/1994 para o 
es ta be le ci men to de um Mer ca do Co mum en tre os
dois pa í ses.

Pos te ri or men te, são con vi da dos Pa ra guai e
Uru guai para in te grar o Blo co e, em 26 de mar ço de
1991, é as si na do o Tra ta do de Assun ção para Cons ti-
tu i ção do Mer ca do Co mum do Sul.

A per so na li da de ju rí di ca in ter na ci o nal do Mer-
co sul veio com o Pro to co lo de Ouro Pre to, ce le bra do
em de zem bro de 1994.

Em ja ne i ro de 1995, en tra em vi gor – o que foi
mu i to im por tan te – a ins ti tu i ção da Ta ri fa Exter na Co -
mum (TEC), um con jun to de ta ri fas que in ci dem so bre
as im por ta ções re a li za das pe los pa í ses-mem bros. A
uti li za ção da TEC re pre sen ta um im por tan te avan ço
no pro ces so de in te gra ção, pois, a par tir de en tão,
não ape nas o co mér cio in ter no en tre os mem bros do
Blo co é re gu la do, como tam bém aque le re a li za do
com os ou tros pa í ses.

A pró pria de fi ni ção da TEC, tan to para es ta be le-
cer sua in ci dên cia quan to para uma even tu al re vi são
de alí quo ta, pres cin de de co mum acor do en tre os pa í-
ses-mem bros, sig ni fi can do que qual quer ne go ci a ção
co mer ci al com ou tros pa í ses ou re giões deve ser con -
du zi da pe los qua tro pa í ses em con jun to.

Há, no en tan to, ex ce ções à TEC, que são ne go-
ci a das se pa ra da men te, so bre tu do na área de bens
de ca pi tal, de in for má ti ca e de te le co mu ni ca ções.

Fi nal men te, a par tir de me a dos de 1996, fo ram
as si na dos Acor dos de Li vre Co mér cio en tre o Mer co-
sul e mais dois pa í ses da Amé ri ca do Sul: o Chi le e a
Bo lí via.

Com re la ção a sua es tru tu ra or gâ ni ca, cum pre
sa li en tar que o Mer co sul pos sui sin gu la ri da des que o
tor nam di fe ren te de ou tros mo de los de in te gra ção,
das qua is jul go im por tan te des ta car:

1. A es tru tu ra é in ter go ve na men tal, na me di da
em que os pró pri os go ver nos são os in ter lo cu to res,
não exis tin do, por tan to, ór gãos su pra na ci o na is;

2. O pro ces so de ci só rio não ad mi te a pos si bi li-
da de de veto. Por ou tro lado, as de ci sões de vem ser
sem pre con sen su a is.

As par ti cu la ri da des ci ta das de mons tram a na tu-
re za fle xí vel e gra du al do pro ces so de in te gra ção.
Uma de ci são ado ta da pelo Mer co sul, ne ces sa ri a-
men te con sen su al, se gu ra men te con ta rá com o com -
pro me ti men to dos só ci os em sua ple na apli ca ção.

No pla no ju rí di co, essa sis te má ti ca tor na ne ces-
sá ria a ado ção de me di das de or de na men to ju rí di co
de cada país para in ter na li zar de ci sões acor da das.

O Con se lho do Mer ca do Co mum é o ór gão su -
pe ri or do Mer co sul. Pos sui a in cum bên cia de ori en tar
a po lí ti ca do pro ces so de in te gra ção. É com pos to pe -
los Mi nis tros das Re la ções Exte ri o res e da Eco no mia
dos qua tro pa í ses e re ú ne-se, em mé dia, uma vez por 
ano.

Nota-se, aqui, já a au sên cia in jus ti fi ca da, no
nos so en ten di men to, do Po der Le gis la ti vo nes sa ins -
tân cia de ci si va do Mer co sul.

O Gru po Mer ca do Co mum é o ór gão exe cu ti vo
do Mer co sul. É com pos to de re pre sen tan tes dos Mi -
nis té ri os das Re la ções Exte ri o res, da Eco no mia e
Ban cos Cen tra is dos pa í ses-mem bros. Suas re u niões
ocor rem, em mé dia, a cada três me ses.

No va men te, cum pre-me re gis trar a não-par ti ci-
pa ção do Par la men to em ou tra ins tân cia de suma im -
por tân cia no Blo co eco nô mi co.

Sen do essa Co mis são com pos ta de 10 Se na do-
res, in clu si ve o Se na dor Le o nel Pa van e a Se na do ra
ide li Sal vat ti, aqui pre sen tes, é im por tan te que te nha
um sen ti do ma i or di an te dos no vos tem pos. O pró prio
Pre si den te Lula de cla rou, esta se ma na, que o Mer co-
sul não é um pro ble ma eco nô mi co, mas um pro ble ma
po lí ti co, e como tal deve ser tra ta do.

Então, não é com pre en sí vel que con ti nue essa
au sên cia do Par la men to bra si le i ro, des sa Co mis são
com pos ta de 10 Se na do res e 9 De pu ta dos, nos tem -
pos de hoje.
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O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Pois não, Se na dor Le o nel Pa van.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Obri ga do,
Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho. Apro ve i to a opor tu ni da-
de para, pri me i ra men te, cum pri men tá-lo pelo tra ba-
lho que vem de sen vol ven do em to das as áre as aqui
no Se na do, na de fe sa do seu Esta do e do Bra sil, e
tam bém na Co mis são Par la men tar do Mer co sul. Gos -
ta ria ain da de ex pli car al guns fa tos que ocor re ram na
Câ ma ra Fe de ral, na oca sião em que re ce be mos a
Fren te Par la men tar da Argen ti na, da qual fa zia par te
a Se na do ra e es po sa do Pre si den te ar gen ti no, Nés tor
Kir chner. A Pri me i ra-Dama ar gen ti na foi mu i to fe liz ao
ex por o pro je to e a in ten ção do Mer co sul, e eu tal vez
não te nha sido mu i to bem en ten di do pela Se na do ra e
pe los de ma is in te gran tes do gru po ar gen ti no quan do
fiz crí ti cas ao ex-go ver no da Argen ti na. Di zia eu que,
em 1995, 1996, a Argen ti na não se in te res sa va pelo
pro je to do Mer co sul; ao con trá rio, des vi a va, não dava
aten ção ao Bra sil e cri a va mu i tas di fi cul da des. Aca bei
ci tan do um im pos to que eles cri a ram, a Taxa de Bar -
re i ra, para os ar gen ti nos en tra rem no Bra sil, no pe río-
do da tem po ra da, quan do que ri am vir ao Bra sil para
pas sar suas fé ri as. Essa Taxa de Bar re i ra pre ju di cou,
e mu i to, a ques tão do tu ris mo no âm bi to do Mer co sul.
Fiz es sas crí ti cas e fa lei que ago ra via com bons olhos 
o in te res se da Argen ti na em, re al men te, en cam par o
pro je to do Mer co sul. Não fiz crí ti cas ao atu al go ver no
ar gen ti no, que der ro tou o go ver no que as sim pro ce-
deu no pas sa do. O fato é que, de po is, a im pren sa na -
ci o nal, umas re vis tas de âm bi to na ci o nal aca ba ram
clas si fi can do como gafe ter mos cha ma do a aten ção
da Argen ti na. Mas eu fico re al men te pre o cu pa do por -
que não sei se a Argen ti na só está pro cu ran do o Bra -
sil ago ra por que anda de “per nas cur tas”, por que
anda um pou co mal eco no mi ca men te ou se re al men-
te quer tra ba lhar com os de ma is pa í ses do Mer co sul.
Não pude ir ao Pa ra guai e par ti ci par da co mis são na
qual me ins cre vi em fun ção de ou tros com pro mis sos
ina diá ve is e tam bém por ques tão de sa ú de. Mas que -
ro cum pri men tá-lo por ter re pre sen ta do to dos nós,
Se na do res, nes sa vi a gem, da qual tam bém fez par te
o Pre si den te Lula. Pa ra béns!

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Pa van.

Tam bém é im por tan te a in ser ção do tu ris mo no
Mer co sul. Tal vez seja este um dos as sun tos mais im -
por tan tes, que in clu si ve deve ser ana li sa do com uma
vi são am pla. Não se deve en ten der que o Mer co sul é
im por tan te ape nas para o Sul e o Su des te; ele é im -

por tan te tam bém para o Nor des te bra si le i ro. Te nho
cer te za dis so.

A Co mis são Par la men tar con jun ta do Mer co sul
(CPCM) é o ór gão que re pre sen ta os Par la men ta res
dos pa í ses que in te gram o Mer co sul, com pe tin do-lhe,
de acor do com o pro ces so le gis la ti vo de cada país,
pro mo ver a in cor po ra ção à le gis la ção in ter na de ci-
sões do Mer co sul.

Ora, na me di da em que o Po der Le gis la ti vo não
par ti ci pa das ins tân ci as su pe ri o res com po der de ci-
só rio, pa re ce-me que as fun ções des sa Co mis são fi -
cam pre ju di ca das.

Te nho con vic ção de que, quan do essa Co mis-
são foi cons ti tu í da e li de ra da pelo Se na dor José Sar -
ney, hoje nos so Pre si den te, a idéia era a de que fos se
mu i to mais atu an te, que ti ves se um gran de po der de
atu a ção. Cre io que po de mos con se guir isso. Vai de-
pen der do nos so en ten di men to e de mu i to de ba te que 
de ve re mos re a li zar em tor no des se as sun to, cla ra-
men te, aber ta men te, para que a Co mis são Par la men-
tar te nha efe ti va men te um ob je ti vo a cum prir.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – V. Exª me
per mi te, Se na dor Tou ri nho?

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Cla ro!

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – A ma i or
gafe que qual quer um de nós pode co me ter é não per-
ce ber a mo di fi ca ção ab so lu ta da con jun tu ra in ter na ci-
o nal a par tir da re cons tru ção do Mer co sul. Re cons tru-
ção esta que se deu por vá ri os fa to res, não só pela
ele i ção do Pre si den te Lula, mas tam bém pela ele i ção
do pró prio Pre si den te Nés tor Kir chner, da Argen ti na,
e uma sé rie de ele men tos que es tão fa vo re cen do a
apro xi ma ção dos pa í ses da Amé ri ca do Sul. Exis te
uma pers pec ti va de con so li da ção do nos so blo co
para que haja um novo pa ta mar de ne go ci a ção in ter-
na ci o nal. Não per ce ber mos isso é re al men te a ma i or
gafe que po de mos co me ter. E o Con gres so Na ci o nal
está fa lhan do nes ta nova con jun tu ra, por que a cons ti-
tu i ção da Co mis são Mis ta do Mer co sul tar dou. Ti ve-
mos di fi cul da de para im ple men tá-la. Eu mes ma fui
uma das que vi e ram à tri bu na so li ci tar aos par ti dos
que ain da não ha vi am in di ca do seus mem bros que o
fi zes sem, a fim de que a Co mis são pu des se ser ins ta-
la da. Ti ve mos vá ri os avan ços nes se úl ti mo pe río do,
in clu si ve a an te ci pa ção da re u nião do Pre si den te Lula 
com o Pre si den te Bush, que es ta va pre vis ta para se -
tem bro e foi an te ci pa da para a sex ta-fe i ra úl ti ma. Uma 
re u nião iné di ta, em que o nos so Emba i xa dor em
Was hing ton – que nem se quer foi in di ca do pelo Pre si-
den te Lula, e sim pelo Go ver no an te ri or –, re co nhe-
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ceu o en con tro como uma re u nião his tó ri ca, por que,
pela pri me i ra vez, um Pre si den te da Re pú bli ca era re -
ce bi do em uma re u nião de cú pu la, ou seja, em uma
re u nião de go ver no para go ver no, e não ape nas de
pre si den te para pre si den te. Indis cu ti vel men te, isso só 
pôde acon te cer por que o Mer co sul aca bou ten do im -
por tân cia po lí ti ca nes sa ne go ci a ção. Os Esta dos Uni -
dos, ob vi a men te te me ro sos, por que que rem im ple-
men tar a Alca, per ce be ram todo o mo vi men to, as ar ti-
cu la ções que es tão sen do fe i tas na Amé ri ca do Sul
en tre o Mer co sul e o Mer ca do Co mum Eu ro peu, en tre
o Mer co sul e o Bra sil, com a Chi na, com a Rús sia,
com os pa í ses afri ca nos. Aliás, essa mo vi men ta ção
foi ape li da da de “G Ou tros”, ou seja, aque les ou tros
pa í ses em de sen vol vi men to que não con se guem se
sen tar à mesa de ne go ci a ções em pé de igual da de
com as gran des po tên ci as eco nô mi cas. Cre io que
isso só está sen do pos sí vel exa ta men te pela re cons-
tru ção do Mer co sul. Por isso é im por tan te tra zer este
as sun to à tri bu na. Essas ques tões in ter na ci o na is, de
for ma mu i to es pe ci al a ques tão do Mer co sul, de ve ri-
am me re cer des ta que. De ve ri am ser te mas per ma-
nen tes de de ba te em nos so ple ná rio, para que pu dés-
se mos dar o apo io, o am pa ro e a com ple men ta ção
que o Con gres so tem que dar à po lí ti ca ex ter na, que
foi ex tre ma men te bem-su ce di da nes ses qua se seis
me ses de Go ver no Lula. Mu i to obri ga da.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Mu i to obri ga do, Se na do ra Ide li Sal vat ti.

Fico mu i to sa tis fe i to com a po si ção de V. Exª,
pois ela co in ci de com o meu pon to de vis ta, in clu si ve
com essa di men são da nova po lí ti ca do Mer co sul.

Eu des ta co al guns pon tos dos vá ri os te mas de -
ba ti dos na re u nião.

A pri o ri da de para as ne go ci a ções com a Alca
tem que pas sar por tra ta ti vas con jun tas. Não po de-
mos ne go ci ar so zi nhos. Não te mos dú vi da dis so.
Esse as sun to foi tra ta do lá, cla ra men te, pelo Pre si-
den te Lula.

O re la ci o na men to com a Co mu ni da de Andi na:
os pa í ses do Mer co sul vão fe char nos pró xi mos me -
ses um acor do de li vre co mér cio com o Peru.

Des ta que tam bém para as ne go ci a ções do Mer -
co sul com a Áfri ca do Sul e com a Índia. Du ran te o en -
con tro, a Índia as si nou com os pa í ses do Mer co sul um 
acor do-qua dro para ini ci ar as ne go ci a ções de uma
área de li vre co mér cio.

A har mo ni za ção de po lí ti cas co mer ci a is. Um
dos ma i o res pro ble mas a ser so lu ci o na do é o das inú -
me ras ex ce ções da Ta ri fa Exter na Co mum (TEC). Os
pa í ses do blo co cri a ram sal va guar das com o ob je ti vo

de me lhor en fren tar as di fi cul da des eco nô mi cas que
se apre sen ta ram nos úl ti mos anos, mas o Go ver no
bra si le i ro con si de ra que já é o mo men to de se ne go ci-
ar a eli mi na ção das li cen ças con ce di das.

Ou tro pon to é a ques tão da pen dên cia do açú -
car, pro du to que, até ago ra, está fora da área de li vre
co mér cio do Mer co sul por pres são dos pro du to res ar -
gen ti nos. A re pre sen ta ção bra si le i ra es pe ra que exis -
ta ma i or fle xi bi li da de por par te do novo go ver no ar -
gen ti no.

A co or de na ção de po lí ti cas ma cro e co nô mi cas
que per mi tam a efe ti va con for ma ção de uma re gião
adu a ne i ra e o es ta be le ci men to de ba ses para um
mer ca do co mum até 2006. 

E, fi nal men te, o for ta le ci men to ins ti tu ci o nal,
com o aper fe i ço a men to dos me ca nis mos de in cor po-
ra ção de nor mas e cri a ção de no vos ór gãos, como um 
fu tu ro par la men to co mum. Tema que foi exa us ti va-
men te de ba ti do na Co mis são Con jun ta (CPCM), ten -
do-se fi xa do um pra zo até o fi nal de 2003 para iní cio
dos es tu dos para sua im ple men ta ção.

Pas sa das as re cen tes cri ses em pa í ses-mem-
bros do blo co, é fun da men tal que su pe re mos as di fi-
cul da des atu a is que, ao lon go dos úl ti mos dois anos,
têm en fra que ci do so bre ma ne i ra as re a is po ten ci a li-
da des do pro ces so de in te gra ção eco nô mi ca no Cone
Sul.

Na ver da de, mi nha prin ci pal con vic ção é que o
Mer co sul fun ci o ne efe ti va men te o quan to an tes. Devo 
res sal tar mi nha po si ção fa vo rá vel ao Par la men to do
Mer co sul, bem como no fu tu ro, após su pe rar mos as
eta pas ne ces sá ri as, ini ci ar mos as ne go ci a ções em
tor no de uma mo e da úni ca.

Mas, re pi to, é es sen ci al que o Mer co sul pro mo-
va os be ne fí ci os eco nô mi cos que po de mos es pe rar
dele. Tra ta-se de uma con quis ta para o País como um
todo. Vis lum bro, por exem plo, avan ços ines ti má ve is
para to das as re giões do País: Nor des te, Nor te e Cen -
tro-Oes te. Esse não é um pro gra ma só do Sul e do
Su des te.

Nes se sen ti do, cre io que os pe que nos con sen-
sos cons tru í dos na re u nião fo ram im por tan tes para
avan çar mos ain da mais para a efe ti va in ser ção do
blo co no ce ná rio in ter na ci o nal.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, não obs tan te re co nhe cer a im por tân cia dos te-
mas tra ta dos, devo re gis trar mi nhas pre o cu pa ções
so bre a me to do lo gia de tra ba lho im ple men ta da, bem
as sim so bre a par ti ci pa ção da Re pre sen ta ção Bra si-
le i ra nes se even to.
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Cre io que há mu i to a ser fe i to para se apri mo rar
e tor nar efe ti va a par ti ci pa ção da Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do Mer co sul no pro ces so de ci só rio.

Como pri me i ro pas so nes sa di re ção, re pi to, é
fun da men tal que o Con gres so Na ci o nal se faça pre -
sen te, de for ma ins ti tu ci o nal, nas dis cus sões em tor -
no do Mer co sul, que en vol vem, além de pro ble mas de 
or dem eco nô mi ca, pro ble mas de ca rá ter po lí ti co.

A apre ci a ção de pro je tos que tra tem das re la-
ções in ter na ci o na is en tre os pa í ses mem bros e as so-
ci a dos, bem como a apre sen ta ção de pro pos tas que
pos sam apri mo rar o mo de lo a ser im ple men ta do, pos -
si bi li ta ria ao Po der Le gis la ti vo par ti ci par, jun ta men te
com o Go ver no Fe de ral, de for ma efe ti va, do pro ces-
so de ela bo ra ção das po lí ti cas para o Mer co sul.

Para al can çar mos esse ob je ti vo, é fun da men tal
uma re vi são na es tru tu ra or gâ ni ca do Mer co sul, ob je-
ti van do eli mi nar a con di ção atu al do Con gres so Na ci-
o nal de mero ho mo lo ga dor de acor dos já as si na dos,
in se rin do-o nas ins tân ci as su pe ri o res.

No en tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, no to can te à par ti ci pa ção bra si le i ra no en con tro,
a im pres são que te nho, la men ta vel men te, é que não
hou ve por par te das au to ri da des do Exe cu ti vo bra si le-
i ro ne nhum in te res se apa ren te na pre sen ça dos
mem bros do Par la men to bra si le i ro na Re u nião dos
Pre si den tes das Na ções Re pre sen ta das com a re fe ri-
da Co mis são.

Aliás, di fe ren te men te do que pude ve ri fi car em
re la ção às de le ga ções de ou tros pa í ses, não hou ve,
por par te de quem de ve ria, a aten ção e a con si de ra-
ção para com os mem bros do Con gres so Na ci o nal
bra si le i ro pre sen tes em Assun ção. Na ver da de, não
fo mos pro cu ra dos por ne nhu ma au to ri da de da Di plo-
ma cia bra si le i ra, con du ta que não con diz com as tra -
di ções do Ita ma raty.

O Con gres so Na ci o nal não pode se omi tir no
mo men to em que o for ta le ci men to do Mer co sul é im -
pres cin dí vel, pois os pra zos para a im ple men ta ção da 
Alca se ex tin guem. Acre di to que é im por tan te para o
Bra sil, bem como para os de ma is mem bros do Mer co-
sul, que o blo co es te ja for te no mo men to em que se
con clu í rem as ne go ci a ções em tor no da Alca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os tem -
pos são ou tros; as re cen tes ele i ções, ocor ri das em
três pa í ses mem bros do blo co, evi den ci a ram o com -
pro me ti men to dos ven ce do res nos ple i tos com o fu tu-
ro do Mer co sul.

Che ga de enal te cer ape nas as de ci sões me ra-
men te téc ni cas; é hora de en xer gar mos o Mer co sul
sob o pon to de vis ta po lí ti co. E é sob esse en fo que

que, de ago ra em di an te, o blo co es ta rá sen do fre-
qüen te men te ques ti o na do e dis cu ti do.

Con cluo meu pro nun ci a men to aler tan do que é
fun da men tal que haja in te gra ção en tre os Po de res
Exe cu ti vo e Le gis la ti vo do Bra sil e par ti ci pa ção do
Con gres so Na ci o nal na con so li da ção do Mer co sul e
de ma is acor dos fu tu ros.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro dolp ho
Tou ri nho, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da su ces si va men te pe los Srs. Mão San ta
e José Sar ney, Pre si den te.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Nes ta
par te do Expe di en te, V. Exªs dis po rão de ape nas cin -
co mi nu tos, mas de po is po de rão fa lar por um tem po
ma i or, por até 30 mi nu tos. Como a nos sa pa u ta de
hoje não de man da mu i to tem po, a Pre si dên cia per -
gun ta aos Srs. Lí de res se que rem usar da pa la vra
ago ra ou de po is da Ordem do Dia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pre fi-
ro fa lar ago ra, Sr. Pre si den te. Cin co mi nu tos são su fi-
ci en tes.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, tam bém peço a pa la vra como Lí der. Cin -
co mi nu tos se rão su fi ci en tes.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio, como Lí der, por
cin co mi nu tos. Em se gui da, fa la rão os Se na do res
Efra im Mo ra is e Jef fer son Pé res.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra na con di ção de Vice-Lí der
do Blo co de apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na do ra
Ide li Sal vat ti, a Mesa in for ma que o Lí der Tião Vi a na
já usou da pa la vra pelo Blo co. Por tan to, V. Exª po de rá
fa lar de po is da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio, por cin co mi nu tos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, as de cla ra ções do Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va a res pe i to do Ju di ciá rio e do Con -
gres so Na ci o nal não hon ram a tra di ção de mo crá ti ca
do nos so povo. S. Exª – e isso é po si ti vo – se re tra tou.
À sua moda, mas o fez. Por ou tro lado, a de cla ra ção,
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em si, im pe diu que hoje re a li zás se mos um belo mo -
men to de con vi vên cia de mo crá ti ca, que se ria a re u-
nião de to dos os Lí de res da Base do Go ver no; des sa
fi gu ra in de pen den te e ad mi rá vel, o Lí der do PDT, Se -
na dor Jef fer son Pe res; das Li de ran ças da Opo si ção
pro pri a men te dita, por in ter mé dio dos Se na do res
Efra im Mo ra is e José Agri pi no Maia, e do Lí der do
PSDB.

Não com pa re ce mos ao Pla nal to por en ten der-
mos que não de ve ría mos ser vir de mol du ra para ne -
nhum ato do Pre si den te da Re pú bli ca, no mo men to
em que Sua Exce lên cia ha via agra va do a fi gu ra do
Con gres so e aço i ta do a ima gem do Po der Ju di ciá rio.

Sua Exce lên cia erra quan do ten ta es ta be le cer
um re gi me de luta de clas ses no País. Já não é tem po
dis so. Erra, quan do diz que a pro fes so ra se apo sen ta
com de ter mi na da ida de, a cor ta do ra de cana com ou -
tra e, no fun do, joga a pro fes so ra con tra a cor ta do ra
de cana. Erra Sua Exce lên cia quan do pro cu ra lan çar
a opi nião pú bli ca con tra o Con gres so, que ren do ou
não, ob je ti va ou sub je ti va men te, quan do pro cu ra lan -
çar con tra o Con gres so e con tra o Po der Ju di ciá rio
par te da so ci e da de que, por ven tu ra, em bar que nes sa
ca noa te me rá ria.

Por tan to, Sua Exce lên cia co me teu um ges to in -
fe liz.

Ao mes mo tem po em que lou vo o re cuo e a au -
to crí ti ca, re a fir man do que nada im pe di rá no vos mo-
men tos de con gra ça men to com Sua Exce lên cia, até
por que a de mo cra cia exi ge en ten di men to pré vio, mí -
ni mo e bá si co en tre Go ver no e Opo si ção, não pos so
de i xar de mar car que não bas ta o pe di do de des cul-
pas su til. É fun da men tal que se es ta be le çam, no País, 
al gu mas in ter di ções, como, por exem plo, não fa zer,
de for ma al gu ma, o jogo do au to ri ta ris mo e não ou vir
em si lên cio ata ques que en fra que çam o po der e a
mag ni tu de do Con gres so Na ci o nal.

Sua Exce lên cia dis se que fa lou sen si bi li za do
por uma fre i ra, uma re li gi o sa. Ain da bem que não era
al guém de ma gia ne gra que es ta va à sua fren te, por -
que não sei a que pon to te ria che ga do.

Sua Exce lên cia não tem o di re i to de ar ran car ou
for çar apla u sos. A re u nião não era emo ci o nal, não era 
de apu pos con tra Sua Exce lên cia, não era emo ti va,
não ha via es tres se. Sua Exce lên cia não tem o di re i to
de pro cu rar ar ran car apla u sos e ar ti fi ci a li zar emo-
ções, numa re u nião às cus tas da ima gem do Con-
gres so Na ci o nal, da ima gem do Po der Ju di ciá rio, da
in ter de pen dên cia e in de pen dên cia de cada Po der. O
tri pé é que faz des ta uma de mo cra cia que se con so li-
da.

A Na ção, sem dú vi da, ace i ta o pe di do de des -
cul pas do Pre si den te Lula.

A Opo si ção fez bem, a meu ver, em não ter com -
pa re ci do a esse ato. A Opo si ção não pode par ti ci par
de uma mesa re don da com quem agri da o Con gres so
e ame a ce re a li zar qual quer pro je to na lei, por cima da
lei, na mar ra, por bem ou por mal, por que o nos so
des ti no é fa zer o Bra sil apro fun dar a de mo cra cia.
Essa é a úni ca ma ne i ra lí ci ta e pos sí vel de se re a li zar
o so nho so ci al de um povo. A par tir da con so li da ção
da de mo cra cia, po de mos ima gi nar que esta Na ção
as pi ra rá em ser, em al gum mo men to, me nos in jus ta,
mais jus ta, mais hu ma na, mais fra ter na e, como o
Pre si den te ho me na ge a va uma re li gi o sa, tam bém
mais cris tã.

Por tan to, a Li de ran ça do PSDB agiu em con so-
nân cia com o seu par ce i ro de sem pre, o PFL do Se -
na dor Agri pi no Maia e do Lí der da mi no ria, Se na dor
Efra im Mo ra is, e con tan do com a par ce i ra tó pi ca, des -
ta vez pos sí vel, des sa fi gu ra ad mi rá vel de par la men-
tar in de pen den te que é o Se na dor Jef fer son Pé res.

Na mi nha ca be ça, ca be ria te rem ido ao Pla nal-
to, hoje, os Lí de res do Go ver no e os Pre si den tes das
duas Ca sas, mas o ide al te ria sido uma ma ni fes ta ção
da Insti tu i ção: que ne nhum Par la men tar, de ne nhum
Par ti do, e ne nhum Lí der, de ne nhum Par ti do, ti ves se
ido ren der ho me na gens ao Pre si den te an tes de Sua
Exce lên cia pres tar ex pli ca ções a um Po der que não
está aba i xo do de Sua Exce lên cia, em bo ra não dis po-
nha de po der eco nô mi co e não te nha o po der de re ta-
li ar, o que nem é da vo ca ção do Con gres so Na ci o nal.

Te mos que ven cer essa ima gem me dío cre da
Re pú bli ca bra si le i ra, de que as pes so as, às ve zes,
têm in te res se no Exe cu ti vo, têm medo do Ju di ciá rio e
des pre zam o Le gis la ti vo. Não é a me lhor for ma de se
con so li dar a de mo cra cia.

Sua Exce lên cia não deve ce der a ne nhum viés
au to ri tá rio. Sua Exce lên cia deve, com a hu mil da de
que sem pre foi a mar ca de sua car re i ra, pro cu rar ater -
ris sar, co me çar a go ver nar, ou vir a Na ção e evi tar so -
lu ções sal va ci o nis tas. Sua Exce lên cia não vai sal var o 
Bra sil, por que o País não pre ci sa ser sal vo por nin-
guém. O Bra sil pre ci sa de um es for ço con jun to da so -
ci e da de e não de al guém que o sal ve em nome de
Deus, de um fun da men ta lis mo qual quer, de Alá ou de
qual quer di vin da de. Não pre ci sa mos de nin guém que
ve nha a ima gi nar que pode se so bre por a ins tân ci as
como o Con gres so, o Ju di ciá rio, o Par la men to e a so -
ci e da de, que se or ga ni za, para fa zer im pe rar o pri ma-
do da lei con tra qual quer pes soa, con tra Sua Exce lên-
cia, se er rar, con tra qual quer um de nós e con tra a for -
ça. É essa a nos sa le gis la ção.
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Não tem bom fu tu ro po lí ti co, nes te País, quem
ouse des res pe i tar o equi lí brio da nos sa de mo cra cia.
Não foi bem o Pre si den te Fer nan do Col lor; não foi
bem quem, em al gum mo men to, fa lou em re for ma de
base fe i ta de qual quer je i to, na lei ou na mar ra. Vai
bem, ao con trá rio, quem age com equi lí brio, pon de ra-
ção e hu mil da de, quem sabe se re fa zer dos er ros, so -
bre tu do, quem en ten de...

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – La men to in -
ter rom per o gran de Lí der Arthur Vir gí lio, mas V. Exª já
ul tra pas sou 20% do tem po re gi men tal. Que V. Exª não 
ter mi ne in fe ri o ri za do. O me lhor dis cur so que ouvi foi o
Pai-Nos so – em um mi nu to –, o de Abra ham Lin coln,
em Gettysburg, o de Chur chill e, ago ra, o de V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já
con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que o pe ca di lho de
pas sar um mi nu to do tem po é mu i to me nor do que o
pe ca dão de al guém ima gi nar que po de rá, em ple na
de mo cra cia, con se guir o que a di ta du ra não con se-
guiu pela for ça: que é co lo car de jo e lhos um Con gres-
so que re pre sen ta a Na ção, re pre sen ta o povo, ace i ta
des cul pas, mas não ace i ta o re ba i xa men to da sua
Instân cia, in de pen den te, de fi ni ti va e po pu lar de po-
der.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Arthur Vir gí-
lio, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Lí der da Mi no ria, Se na dor Efra im Mo ra is,
do PFL da Pa ra í ba.

S. Exª, de acor do com o Re gi men to, tem di re i to
a cin co mi nu tos.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, após ou vir mos o bri lhan te dis cur so
do Se na dor Arthur Vir gí lio, que ro di zer que aca ba mos
de to mar co nhe ci men to, por in ter mé dio do no ti ciá rio
em tem po real da Inter net, que o Pre si den te da Re pú-
bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, re cu ou das de cla ra-
ções ofen si vas que on tem fez aos Po de res Le gis la ti vo
e Ju di ciá rio, ao afir mar que não te ri am con di ções de
bar rar as re for mas cons ti tu ci o na is que o Go ver no
está pro pon do ao Con gres so. Se gun do dis se on tem o 
Pre si den te da Re pú bli ca a uma pla téia de em pre sá ri-
os re u ni dos na Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria,
só Deus se ria ca paz de bar rar as re for mas. Dis se
mais: “não tem cara feia, não tem Con gres so, não tem 
Ju di ciá rio que im pe ça as re for mas”.

O Pre si den te diz, ago ra, que foi mal-in ter pre ta-
do. Não foi. Suas pa la vras, pela cla re za e con tun dên-
cia de que se re ves tem, dis pen sam in ter pre ta ções.
São auto-ex pli ca ti vas. O que o Pre si den te pode ale -
gar é que se ex pres sou mal. A de fi ciên cia não é da
pla téia, mas do emis sor. Fre ud ex pli ca. A Psi ca ná li se
fala em “ato fa lho” para de sig nar um es cor re gão ver -
bal, um pen sa men to que se ver ba li za sem pas sar pe -
los ca na is de cen su ra do emis sor. O ato fa lho aca ba
sen do uma es pé cie de con fis são in de se ja da, mas re -
ve la do ra do que vai no ín ti mo de quem o pra ti ca.

No caso do Pre si den te da Re pú bli ca, não é a
pri me i ra vez que diz uma co i sa e de po is a des diz, ale -
gan do ter sido mal-in ter pre ta do. Em uma mis sa co-
me mo ra ti va do Dia do Tra ba lho, em São Ber nar do, há
qua se dois me ses, o Pre si den te dis se que o dó lar não 
po dia cair, que era pre ci so evi tar que isso acon te ces-
se, pois pre ju di ca ria as ex por ta ções. O mer ca do, ato
con tí nuo, pas sou a tra ba lhar com a idéia de in ter ven-
ção no câm bio, o que ge rou al vo ro ço e in qui e ta ção,
qua se uma pane no sis te ma fi nan ce i ro, obri gan do o
Pre si den te a re cu ar pela pri me i ra vez.

Um Pre si den te não pode fa lar im pen sa da men te.
Tem que me dir suas pa la vras, pois elas são pa ra dig-
mas para os go ver na dos. Não pode pen sar em voz
alta, nem fa lar por im pul sos ou emo ções.

As afir ma ções de on tem do Pre si den te Lula, de
que ape nas Deus pode bar rar as re for mas, agri dem o
sen ti men to de mo crá ti co do povo bra si le i ro e fe rem a
Cons ti tu i ção Fe de ral, que afir ma a in de pen dên cia e a
har mo nia en tre os Po de res da Re pú bli ca. De que bra,
fe rem ou tra cons ti tu i ção, mais an ti ga e ve ne rá vel, que 
há cer ca de três mi lê ni os ori en ta a hu ma ni da de: Os
Dez Man da men tos, que de ter mi nam, em seu art. 2º,
não to mar o nome de Deus em vão. O Pre si den te, in -
fe liz men te, o fez. Como cris tão e ca tó li co, só pos so la -
men tar.

Con tras tan do com o am bi en te de so bri e da de e
equi lí brio que o cer ca va na Con fe de ra ção Na ci o nal
da Indús tria, o Pre si den te afron tou si mul ta ne a men te
os Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio – e, por ex ten são,
o Esta do De mo crá ti co de Di re i to.

A fra se que pro fe riu se ajus ta ria per fe i ta men te
na boca de per so na gens que a His tó ria re cor da com
pâ ni co e ab je ção. Hi tler, Sta lin ou Mus so li ni, por
exem plo, a pro fe ri ri am sem ma i o res cons tran gi men-
tos. Nos re gi mes que co man da ram, só mes mo Deus
po de ria va ler os seus in di gi ta dos sú di tos.

Qu an do o re cur so a Deus, no pla no das re la-
ções po lí ti cas e ins ti tu ci o na is de uma so ci e da de, é a
úni ca sa í da – e isso dito pelo pró prio che fe do Go ver-
no –, al gu ma co i sa está er ra da.
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Anti ga men te, quan do não se que ria re co nhe cer
o di re i to de al guém, di zia-se sim ples men te: “Vá se
que i xar ao bis po”. Lula tor nou mais com ple xo esse re -
cur so. Em vez de bis po, man da ago ra os in sa tis fe i tos
que i xa rem-se a Deus. Haja au to ri ta ris mo!

Mas exa mi ne mos ob je ti va men te as pa la vras de
Sua Exce lên cia para que não pa i rem dú vi das so bre
seu con te ú do equi vo ca do. Diz Sua Exce lên cia que
“só Deus pode bar rar as re for mas”.

Nos ter mos do Esta do De mo crá ti co de Di re i to
que, até pro va em con trá rio, vige no Bra sil, tan to o
Con gres so Na ci o nal como o Po der Ju di ciá rio po dem,
sim, bar rar as re for mas. Bas ta que en ten dam que de -
vam fazê-lo, que há las tro le gal para tan to.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Efra im Mo ra is, la men to in for mar que V.Exª já ex ce deu
em 20% o tem po re gi men tal.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Vou con -
clu ir, Sr. Pre si den te.

O Con gres so Na ci o nal, que re pre sen ta a Fe de-
ra ção e a po pu la ção do País, é so be ra no para apro var
ou re je i tar pro po si ções do Po der Exe cu ti vo – e as re -
formas tri bu tá ria e pre vi den ciá ria, em cur so na Câ ma-
ra, são exa ta men te isto: pro pos tas do Po der Exe cu ti vo.

É a ma i o ria des tas duas Ca sas le gis la ti vas
quem de ci de o que fa zer com as re for mas. Deus, cla -
ro, é a fon te ins pi ra do ra de to dos nós, mes mo dos que 
Nele não crê em, mas não pode ser res pon sa bi li za do
pelo des ti no de pro pos tas en ca mi nha das pelo po der
se cu lar, sub me ti das às leis dos ho mens.

O Esta do De mo crá ti co de Di re i to, na sua sa be-
do ria, ain da con ce de a ou tro Po der, o Ju di ciá rio, o di -
re i to de ava li ar a de ci são do Le gis la ti vo. Ain da que
apro va das no Con gres so, as re for mas, se in frin gi rem
al gum dis po si ti vo cons ti tu ci o nal – hi pó te se re mo ta,
mas não im pos sí vel –, po dem (e de vem) ser bar ra das
pelo Ju di ciá rio.

Tudo isso é ele men tar na cul tu ra de mo crá ti ca.
Espan to so é que o Pre si den te da Re pú bli ca, mes mo
sem es tar em am bi en te de co mo ção emo ci o nal ou
sob pres são de va i as ou pro vo ca ções, ig no re es ses
pre ce i tos, agri da a de mo cra cia e in vo que, em vão, o
nome de Deus. E, como se não bas tas se, atri bua a
res pon sa bi li da de à per ple xa pla téia ou vin te, acu san-
do-a de mal in ter pre tá-lo.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, Se na dor pelo
Esta do do Ama zo nas, Lí der do PDT.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, ha via agen da do para hoje mi nha ida
ao Pa lá cio do Pla nal to, a con vi te do Pre si den te José
Sar ney, para ou vir o Pre si den te da Re pú bli ca anun ci-
ar a con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o-
nal. Mas, des de on tem à no i te, a can ce lei, quan do
ouvi, pela te le vi são, ao vivo, o pro nun ci a men to ex tre-
ma men te in fe liz do Pre si den te da Re pú bli ca, ao di zer
que nem o Le gis la ti vo, nem o Ju di ciá rio se ri am ca pa-
zes de im pe dir as mu dan ças que pre ten de fa zer no
País; só Deus.

Um ges to ar ro gan te, um ges to au to ri tá rio, ex tre-
ma men te pre o cu pan te. Não há como co lo car pa nos
quen tes nis so! Não exis te in ter pre ta ção ou tra, não!

Sr. Pre si den te, o Le gis la ti vo pode bar rar, sim! O
Le gis la ti vo pode re je i tar qua is quer pro pos tas que Sua
Exce lên cia man de para cá. E Sua Exce lên cia fará o
quê? Ba i xar um AI-5? E se o Le gis la ti vo apro var e o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral con si de rá-las in cons ti tu ci-
o na is? O que Sua Exce lên cia vai fa zer? Des cum prir a 
de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral? Qual é a ou tra
in ter pre ta ção quan do o Pre si den te da Re pú bli ca diz
que nem o Le gis la ti vo nem o Ju di ciá rio o im pe di rão
de fa zer as mu dan ças? Arro gân cia e mes si a nis mo.
Mes si a nis mo, sim!? O Pre si den te da Re pú bli ca vai
sal var o País? 

Sr. Pre si den te, al guém já dis se: “Ai do povo que
pre ci sa de sal va do res. Esse povo não me re ce ser sal -
vo”. O povo bra si le i ro não pre ci sa de sal va do res, será
sal vo por si mes mo, pelo Le gis la ti vo, pelo Ju di ciá rio,
pelo Exe cu ti vo, por toda a so ci e da de or ga ni za da. O
que o Pre si den te da Re pú bli ca dis se on tem é ex tre-
ma men te pre o cu pan te. Por isso, eu gos ta ria que todo
o Se na do es ti ves se aqui. O meu Par ti do ain da in te gra
a Base do Go ver no, con si de ro-me, pelo me nos, in te-
gran te. Ain da on tem, ar quei com a im po pu la ri da de e
vo tei a fa vor do va lor de R$ 240,00 para o sa lá rio mí ni-
mo, res pon sa vel men te, Sr. Pre si den te. Mas nem eu
nem meu Par ti do va mos nos ca lar nun ca di an te de
uma de cla ra ção tão in fe liz. Gos ta ria – re pi to – que o
Le gis la ti vo em peso es ti ves se aqui pro tes tan do. O
Pre si den te da Re pú bli ca se re tra tou, mas é um re-
men do ape nas, e não o fez de for ma con vin cen te, a
meu ver. Sua Exce lên cia de ve ria ter fe i to uma pro fis-
são de fé, de res pe i to ao Le gis la ti vo e de cla ra do ex pli-
ci ta men te que aca ta ria qual quer que fos se a de ci são
do Con gres so em re la ção às re for mas que está pro -
pon do.

Sr. Pre si den te, sei que o mun do não dá mais lu -
gar a di ta du ras for ma is, con ven ci o na is, mas re ce io
mu i to que o Pre si den te da Re pú bli ca, a con ti nu ar na
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li nha des se dis cur so, ama nhã, se hou ver me di das re -
cu sa das pelo Con gres so, não dê um gol pe de Esta do,
não, por que eu sei que não há con di ções para isso,
mas que ape le para a po pu la ção, jo gan do-a con tra o
Con gres so, di zen do que não pode sal var o País, por -
que o Con gres so e o Ju di ciá rio não de i xam; a en ve re-
dar por um po pu lis mo à Hugo Chá vez, que será um
re tro ces so enor me para este País. 

Sr. Pre si den te, de i xo aqui con sig na do o meu
pro tes to. O Pre si den te foi ex tre ma men te in fe liz. Sua
Exce lên cia deve se cons ci en ti zar de que não pode
con ti nu ar di zen do o que quer. Eu, Se na dor Jef fer son
Pé res, pos so por que sou uma fra ção do Se na do. Eu
não falo por esta Casa, Sr. Pre si den te. Mas o Pre si-
den te da Re pú bli ca é uma ins ti tu i ção. A Pre si dên cia
da Re pú bli ca é uma pes soa. Qu an do Sua Exce lên cia
fala é a ins ti tu i ção que está fa lan do. Sua Exce lên cia
tem que me dir o que diz, sim. Do con trá rio, Sua Exce -
lên cia vai ge rar ain da, mais cedo que se pen sa, uma
cri se ins ti tu ci o nal nes te País. 

Por tan to, fica aqui re gis tra do o meu pro tes to in -
dig na do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Com os
nos sos cum pri men tos e con gra tu la ções por ter cum -
pri do o Re gi men to.

V. Exª re vi veu aqui a in te li gên cia de Rui Bar bo sa
em res pe i to às leis. Foi o pri me i ro que obe de ceu ao
tem po.

Con ce do a pa la vra ago ra ao Lí der José Agri pi-
no, do PFL do Esta do do Rio Gran de do Nor te.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, on tem, à tar di nha, re ce bi o con vi te do 
Pre si den te do Se na do para que o PFL, pela sua Li de-
ran ça no Se na do – e o con vi te es ta va fe i to, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos, ao Lí der Ale lu ia –, par ti ci pas se de
uma re u nião no Pa lá cio do Pla nal to, oca sião em que
se ria dis cu ti da a pa u ta de con vo ca ção ex tra or di ná ria.
Eu já ha via dito, em opor tu ni da des an te ri o res, que,
para fes ta de con fra ter ni za ção, a Opo si ção, pelo PFL, 
não se sen ti ria con for tá vel em ser con vi da da, mas
para re u nião de tra ba lho, quan tas ve zes fos se ne ces-
sá rio, se fa ria pre sen te. E con fir mei a nos sa pre sen ça
para dis cu tir algo que re pu to de in te res se na ci o nal: a
pa u ta de Con vo ca ção Extra or di ná ria.

À no i te, no no ti ciá rio da te le vi são, vi algo que me 
ca u sou es pé cie. Uma ma ni fes ta ção de Sua Exce lên-
cia, o Pre si den te Lula, na CNI, fa zen do ob ser va ções
áci das em re la ção aos Po de res Ju di ciá rio e Le gis la ti-
vo no que tan ge, pelo que en ten di, a sua re la ção
como Pre si den te da Re pú bli ca.

Eu, em mi nha boa-fé, ima gi nei que aqui lo pu-
des se ter sido edi ção, pe da ço de pro nun ci a men to,
que não pu des se ou não de ves se ser ana li sa do na
sin gu la ri da de de um con tex to que de ve ria ser glo bal.
Fui dor mir cons ci en te de que, hoje, es ta ria no Pa lá cio
do Pla nal to, mes mo des con fi a do, para dis cu tir a pa u-
ta de con vo ca ção com Sua Exce lên cia, o Pre si den te
da Re pú bli ca. E li os jor na is pela ma nhã, cu jas man -
che tes con fir ma vam o sen ti men to que eu ha via ex pe-
ri men ta do ao ver o no ti ciá rio da te le vi são na no i te an -
te ri or.

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo in ter pre ta o se guin te:
“Para Pre si den te, ne nhum Po der vai atra pa lhá-lo”.

O jor nal O Glo bo, em sua man che te prin ci pal,
es tam pa: “Lula: não tem Con gres so nem Ju di ciá rio
que im pe çam re for mas”.

O Ju di ciá rio e o Con gres so são dois es tor vos no 
ca mi nho do Pre si den te.

No Diá rio de Na tal, da mi nha pro vín cia, man -
che te em le tras gar ra fa is: “Lula diz que só Deus pode
im pe di-lo de fa zer re for mas. Em dis cur so na CNI, o
Pre si den te afir ma que nem Con gres so nem Ju di ciá rio
se rão ca pa zes de evi tar as mu dan ças”.

Per ce bi, Sr. Pre si den te, que eu es ta va cer to, la -
men ta vel men te cer to, ao ter a sen sa ção de que es ta-
va ou vin do o dis cur so, fe i to na CNI, de um ci da dão
que se ar vo ra va o di re i to de ser e de fa lar como o “sal -
va dor da Pá tria”.

Nin guém, Sr. Pre si den te, tem o di re i to de se jul -
gar sal va dor da Pá tria.

O Pre si den te Lula tem todo o di re i to de pen sar
que é um lí der. Cla ro que é um lí der, sim. E de um lí der
se co bram ati tu des fir mes e ca pa ci da de de agre gar.
Não co nhe ço lí der que não te nha ca pa ci da de de
agre gar. E, para agre gar, Sr. Pre si den te, tem-se que
ter três pre di ca dos bá si cos: ser to le ran te, ser ta len to-
so e ser equi li bra do.

Ta len to so, evi den te men te, o Pre si den te Lula é,
pois ga nhou a ele i ção, é Pre si den te da Re pú bli ca.
Sua Exce lên cia vem, com ma es tria, pra ti can do o dis -
cur so por meio de me tá fo ras, para fa zer a boa co mu-
ni ca ção com o povo; e até digo que está exa ge ran do
nas me tá fo ras, por que está co me çan do a pro me ter
de ma is. E quem pro me te de ma is não con se gue atin -
gir o que está pro me ten do. Mas ta len to so Sua Exce -
lên cia é.

To le ran te. Nem pre ci sa ser to le ran te com a Opo -
si ção que fa ze mos, co la bo ra ti va como ela é. Ain da
on tem, apro va mos as me di das pro vi só ri as to das, as
in di ca ções dos Di re to res do Ban co Cen tral, de di ri-
gen tes de Agên ci as. Tra ta-se de uma Opo si ção que
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tem a ati tu de de co la bo ra ção nas ne go ci a ções que
são pos tas nes ta Casa não co lo ca o Pre si den te em
voga ou em ques tão no que si to to le rân cia.

Se na dor Gil ber to Mes tri nho, o úl ti mo pre di ca do
é o equi lí brio. Exi ge-se equi lí brio de um lí der. Tal vez
esse seja o pre di ca do mais for te de um lí der. Ele tem
a obri ga ção de ser equi li bra do e hu mil de. E aí vem a
mi nha pre o cu pa ção com as fa las do Pre si den te que,
como in ter pre tei, com in ter pre ta ram os edi to ri a lis tas,
os edi to res-che fes dos jor na is Fo lha de S.Pa u lo, O
Glo bo, Diá rio de Na tal, Sua Exce lên cia en trou em
rota de co li são com o Ju di ciá rio. Pelo dis cur so pro fe ri-
do, é de se su por que en trou, sim, em rota de co li são
com o Ju di ciá rio, mu i to em bo ra Sua Exce lên cia des -
min ta hoje, di zen do que não teve essa in ten ção. Mas
en trou, sim, em rota de co li são com o Ju di ciá rio, tan to
que o Pre si den te Ma u rí cio Cor rêa, re fe rin do-se à ci ta-
ção de Deus, dis se que está per fe i to, mas que a
Cons ti tu i ção te ria que ser res pe i ta da.

Será que o Pre si den te se re fe ria às ma ni fes ta-
ções do Ju di ciá rio com re la ção à ques tão da Pre vi-
dên cia? Deus me li vre de pen sar que so mos, hoje,
go ver na dos por um Pre si den te que é ima gem de ou -
tros de pa í ses de im por tân cia me nor do que o Bra sil,
que pra ti cam o po pu lis mo, es ti mu lan do a luta de clas -
ses, Deus me li vre de pen sar nis so. A di men são do
Bra sil é mu i to ma i or: aqui não ca bem po pu lis mo e es -
ti mu la ção da luta de clas ses. Um pre si den te não pode 
su ge rir que exis tem bra si le i ros de pri me i ra, de se gun-
da ou de ter ce i ra clas se; to dos são igua is pe ran te a
lei.

E o se gun do pon to, o equi lí brio nas re la ções
com o Con gres so Na ci o nal. Sr. Pre si den te, o Con-
gres so tem, mais do que o di re i to, o de ver de opi nar
se em pa u ta es tão as re for mas. Se o Pre si den te se re -
fe re aos ques ti o na men tos acer ca das re for mas, é di -
re i to e de ver do Con gres so Na ci o nal opi nar, emen dar,
dis cu tir, ques ti o nar e de ba ter, para que, pela via do
de ba te, are je-se o tema para a per fe i ta com pre en são
da so ci e da de, e é o que va mos fa zer. Esta pre o cu pa-
ção me fez, hoje de ma nhã, ar ti cu la do com os Lí de res
Efra im Mo ra is, Arthur Vir gí lio e Jef fer son Pé res, em
re u nião, di zer ao Pre si den te José Sar ney: não vale a
pena ir ao Pa lá cio do Pla nal to, para ter um diá lo go en -
ca bu la do com o Pre si den te, um diá lo go de pes so as
que não olham umas para as ou tras com o olhar da
sin ce ri da de e da con vic ção; não vale a pena ir ao Pa -
lá cio do Pla nal to, para re ce ber a co mu ni ca ção de
uma pa u ta pre es ta be le ci da ou para ou vir um Pre si-
den te que, na vés pe ra, di ri giu ao Ju di ciá rio e a nós
uma pa la vra, no mí ni mo, de ques ti o na men to e des-
con fi an ça.

Mas que ro di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, que sou, por ín do le, um ho mem de con ci li a-
ção. Embo ra o Pre si den te te nha re pe ti do o dis cur so
que ouvi na TV on tem, já que afir mou, a par de re pe tir,
que sua in ten ção não era atin gir o Ju di ciá rio e mu i to
me nos o Con gres so Na ci o nal, pre fi ro acre di tar na sin -
ce ri da de de Sua Exce lên cia. Qu e ro di zer a Sua Exce -
lên cia que não te nho o di re i to de pe dir, como Lí der ou
Par la men tar, a sua re tra ta ção, lon ge dis so. Mas te nho
o di re i to de su ge rir que nos con vo que, se de se ja, re al-
men te, re a tar o cli ma que sem pre ti ve mos e que pre -
ten de mos man ter de bom re la ci o na men to em tor no
do in te res se na ci o nal. Eu irei, não para ser co mu ni ca-
do de uma pa u ta. Se Sua Exce lên cia qui ser dis cu tir
com os Lí de res a pa u ta da con vo ca ção, o PFL, ape -
sar de tudo, es ta rá no Pa lá cio do Pla nal to, até mes mo
hoje à tar de, se for o caso.

Obri ga do, Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Agri pi-
no, o Sr. Mão San ta, de i xa a ca de i ra da pre -
si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. He rá cli to
For tes, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -
ce do a pa la vra ao Lí der do Go ver no, o no bre Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te.

S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –

Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -

ce do a pa la vra a V. Exª.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela

or dem. Sem re vi são da ora do ra) – Sr. Pre si den te,
quan do fo ram fe i tas as ins cri ções, pedi a pa la vra pelo
Blo co de apo io ao Go ver no. A Asses so ria da Mesa
co mu ni cou que o Se na dor Tião Vi a na já ha via fa la do
pelo Blo co no iní cio da ses são.

Pedi ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res para
fa lar em nome do PSB, e S. Exª as sen tiu. Quem pre si-
dia a Mesa era o Pre si den te José Sar ney, que con cor-
dou, mas não ano tou o meu nome. 

Assim, que ro que fi que ga ran ti da a pos si bi li da-
de de fa lar. Ou tros Par la men ta res tam bém ti ve ram a
per cep ção da con cor dân cia do Pre si den te José Sar -
ney.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Ao as -
su mir a Pre si dên cia, fui in for ma do pela Asses so ria da 
Mesa da ga ran tia que lhe foi dada pelo Pre si den te
José Sar ney logo após a Ordem do Dia. 
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A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Não 
era para fa lar logo após a Ordem do Dia, mas nes te
ho rá rio.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Então, 
após os ti tu la res dos Par ti dos, V. Exª usa rá o ho rá rio
con ce di do pelo PSB.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, como a ins cri ção da Se na do ra
an te ce de a mi nha e, além dis so, tra ta-se de uma
dama, pen so que se ria im por tan te res pe i tar a or dem.
Do meu pon to de vis ta, não há ne nhu ma ob je ção a
que a Se na do ra Ide li Sal vat ti fale em pri me i ro lu gar.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Por
par te da Mesa, tam bém não há ne nhum pro ble ma;
ape nas es tá va mos que ren do cum prir a or dem de ins -
cri ção.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Agra de ço à Mesa. Pen so que é uma gen ti le za
que esta Casa deve man ter.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Pela
Li de ran ça do PSB, por ces são do Lí der do Go ver no,
Alo i zio Mer ca dan te, con ce do a pa la vra à Se na do ra
Ide li Sal vat ti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Agra de ço ao Pre si den te e tam bém ao Lí der do Go-
ver no.

Con si de ro de fun da men tal im por tân cia, nes te
de ba te, não as in ter pre ta ções, não os jul ga men tos,
mas aqui lo que foi efe ti va men te dito pelo Pre si den te
da Re pú bli ca. Estou aqui com a ín te gra do dis cur so
de Lula, fe i to on tem na CNI. Não há, em ne nhum pa -
rá gra fo, qual quer re fe rên cia às re for mas.

Para que não pa i re dú vi da, vou fa zer a le i tu ra do
tre cho com o qual se cria toda a po lê mi ca. Não era de
re for mas que o Pre si den te Lula es ta va fa lan do, mas
do cres ci men to des te País.

E isso, Arman do, co me ça a par tir de
ago ra. Você está lem bra do do que eu dis se,
há um mês, de que nós iría mos co me çar um 
es pe tá cu lo de cres ci men to nes te País. Nós
sa be mos o que isso re pre sen ta, sa be mos
as di fi cul da des, mas sa be mos, tam bém,
que, se não hou ver de ter mi na ção, eu di ria
qua se que um tra ba lho de ab ne ga ção de to -
das as pes so as, a gen te não con se gue o in -
ten to.

E eu, irmã, es tou com a se nho ra,
quan do diz: “A gen te não pode nun ca de i xar
de cres cer”. Eu, a cada dia que pas sa, a
cada di fi cul da de, me sin to o bra si le i ro mais
oti mis ta que este País já teve. Nada, po dem

fi car cer tos que não tem chu va, não tem ge -
a da, não tem ter re mo to, não tem cara feia,
não tem o Con gres so Na ci o nal, não tem o
Po der Ju di ciá rio, só Deus será ca paz de im -
pe dir que a gen te faça este País ocu par o
lu gar de des ta que que ele nun ca de ve ria ter
de i xa do de ocu par.

O Pre si den te Lula, no dis cur so da CNI, re fe-
riu-se ao cres ci men to, e não às re for mas. E fa lou
com a com pre en são que to dos os bra si le i ros de vem
ter de que não exis te nada ou nin guém que é ma i or
ou su pe ri or ao in te res se na ci o nal, ao de sen vol vi-
men to des te País.

Por isso, in ter pre tar e jul gar mal essa de cla ra-
ção de que os in te res ses do nos so País e do nos so
povo são so be ra nos a qua is quer po de res, ins ti tu i ções
ou per so na li da des é, re al men te, que rer cri ar a cri se, o 
caos a que o Bra sil, fe liz men te, não foi sub me ti do.
Este País ia en trar no caos ab so lu to pelo des con tro le
das con tas, da eco no mia, e está re cu pe ran do-se, su -
pe ran do as di fi cul da des, en tran do em um pa ta mar
dig no e so be ra no nas ne go ci a ções in ter na ci o na is.
Tal vez isso tudo es te ja cri an do di fi cul da des; quem
sabe, uma par te dos que es tão in ter pre tan do, jul gan-
do, es ta va apos tan do no caos, que não se con su mou,
não se con cre ti zou.

Ago ra, por que di zer que o Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va é au to ri tá rio – um pre si den te que,
logo após a ele i ção, fez uma vi si ta ao Po der Ju di ciá rio
e ao Po der Le gis la ti vo, an tes mes mo de to mar pos se;
que trou xe a men sa gem pre si den ci al a esta Casa;
que trou xe, pes so al men te, as men sa gens de re for-
ma? Qual é o au to ri ta ris mo em al guém que che ga a
este Con gres so e diz “Da qui para fren te as re for mas
são res pon sa bi li da de do Po der Le gis la ti vo”? Está co -
nos co, é des te Po der a de ci são do que vai acon te cer
ou não.

Por isso, esta cri se, que ca u sa tan ta in dig na ção
e tão in fla ma dos dis cur sos, do meu pon to de vis ta,
está sen do cri a da, por que este País vai ter o es pe tá-
cu lo do cres ci men to. Este País, com a co la bo ra ção de 
to dos os bra si le i ros, de to das as ins ti tu i ções, só dará
cer to quan do to dos es ti ve rem com pro me ti dos com o
seu su ces so.

Por isso, Sr. Pre si den te, não há re tra ta ção do
Pre si den te, nem pe di do de des cul pas. A ma té ria é
cla ra e é cor re ta. Hou ve efe ti va men te má in ter pre ta-
ção, e ti ve mos opor tu ni da de de ver na tri bu na Se na-
do res re pe tin do que o Pre si den te Lula afir mou que
nem o Ju di ciá rio nem o Le gis la ti vo vão bar rar as re for-
mas, quan do em ne nhum mo men to a pa la vra re for-
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ma, o as sun to re for ma es te ve no seu pro nun ci a men to
na CNI. O que o Pre si den te es ta va fa lan do – e que to -
dos de vía mos es tar elo gi an do – é que este País vai
cres cer; este País vai se de sen vol ver. E to dos te rão
que con tri bu ir para isso.

Sr. Pre si den te, agra de ço a con ces são do tem po
para que eu pu des se me pro nun ci ar e a gen ti le za,
mais uma vez, do Lí der do Go ver no, de me per mi tir fa -
lar an tes dele.

Du ran te o dis cur so da Srª Ide li Sal vat ti,
O Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio, de i xa a 
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, à Se na do ra Serys Slhes sa ren-
ko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, por ces são do Se -
na dor Mag no Mal ta, pe di mos a pa la vra pela Li de ran-
ça do PL, por cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con vi do
o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, como Lí der do Go ver-
no, a fa zer uso da pa la vra por cin co mi nu tos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR ALOIZIO MERCADANTE QUE,
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra à no bre Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, pela 
Li de ran ça.

Em se gui da, da re mos iní cio à Ordem do Dia,
que já está atra sa da.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, agra -
de ço ao Se na dor Mag no Mal ta, Lí der do PL, por me
ter ce di do este tem po.

Qu an to às pa la vras do nos so Pre si den te Lula, já 
can ta das e de can ta das pela Opo si ção e por nós da
Si tu a ção, está ex plí ci to que não ha ve ria ne ces si da de
de se vir fa zer de fe sa.

Sua Exce lên cia diz: “Po dem fi car cer tos de que
não tem chu va, não tem ge a da, não tem ter re mo to,
não tem cara feia, não tem Con gres so Na ci o nal, não
tem Po der Ju di ciá rio; só Deus será ca paz de im pe dir
que a gen te faça este País ocu par o lu gar de des ta-
que que ele nun ca de ve ria ter de i xa do de ocu par”.

Em ne nhum mo men to, Sua Exce lên cia se re fe-
riu com des res pe i to às re for mas ou to cou nes se as -
sun to. Isso tem de fi car mu i to cla ro. Isso já foi dito pelo
Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, e eu
o re pi to aqui. Eu ja ma is vi ria a esta tri bu na se eu não
ti ves se cer te za dis so.

Estou aqui, nes te Po der, por que acre di to nele.
De fen do este Po der, que faz par te do tri pé da de mo-
cra cia, obri ga to ri a men te, e tem de ser res pe i ta do. Se
es tou aqui é por que te nho a cren ça ab so lu ta de que,
em ne nhum mo men to, o Pre si den te Lula dis se isso
para mi ni mi zar o Par la men to do nos so País. Caso
con trá rio, Sua Exce lên cia não te ria su bi do a ram pa do 
Con gres so Na ci o nal, jun ta men te com 27 Go ver na do-
res; não te ria par ti ci pa do da ses são do Con gres so
Na ci o nal, ao lado do Pre si den te do Con gres so Na ci o-
nal, Se na dor José Sar ney, e do De pu ta do João Pa u lo
Cu nha, Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, e não
te ria dito, com to das as le tras: “As re for mas ago ra es -
tão nas mãos do Con gres so, são com pe tên cia do
Con gres so. De pen de rá do Con gres so fa zer ou não
mu dan ças”.

O Con gres so Na ci o nal é com pos to pela Câ ma ra
dos De pu ta dos e pelo Se na do Fe de ral. Fo mos ele i tos
pelo voto do povo bra si le i ro, como foi ele i to o com pa-
nhe i ro Lula para Pre si den te da Re pú bli ca. E está pre -
vis ta na Cons ti tu i ção des te País a in de pen dên cia dos
Po de res, a au to no mia dos Po de res. Te nho cer te za
ab so lu ta de que o Pre si den te da Re pú bli ca tem esse
res pe i to para com este Par la men to.

Leio ou tro tre cho do dis cur so, de onde foi pin ça-
da essa de cla ra ção. Sua Exce lên cia diz: “É im por tan-
te lem brar que, de oito fi lhos da mi nha mãe, fui o pri -
me i ro a de i xar de ga nhar o sa lá rio mí ni mo, o pri me i ro
a ter uma casa. E isso eu não que ro só para mim, mas 
tam bém para os 170 mi lhões de bra si le i ros”.

É ób vio que isso está em um con tex to mu i to ma -
i or. O Pre si den te Lula quer, re al men te, o res ga te da
ci da da nia de todo o povo bra si le i ro, dos 170 mi lhões
de bra si le i ros. Sua Exce lên cia dis se que, só se Deus
não qui ser, não será fe i to o res ga te da ci da da nia de
to dos os bra si le i ros. O res ga te da ci da da nia in de pen-
de des te ou da que le se tor, des ta ou da que la ca te go-
ria. O res ga te da ci da da nia de 170 mi lhões de bra si le-
i ros é mu i to ma i or do que o Par la men to bra si le i ro, do
que o Ju di ciá rio bra si le i ro, do que to das as en ti da des
or ga ni za das. A so ci e da de como um todo é res pon sá-
vel pelo res ga te da ci da da nia do povo bra si le i ro, para
que to dos te nham casa, co mi da e tra ba lho – e isso
vale tan to para o ho mem do cam po como para o da ci -
da de, para ho mens, mu lhe res, cri an ças, jo vens e pes -
so as da ter ce i ra ida de.
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Há pou co, saí da CPI que in ves ti ga a ex plo ra ção
se xu al de cri an ças e jo vens des te País, in fe liz men te
uma ver go nha que está di an te de nós e que pre ci sa-
mos su pe rar. Para so lu ci o nar es ses pro ble mas, pre ci-
sa mos de to das as for ças bra si le i ras, com cer te za, e,
em es pe ci al, da de ter mi na ção de Deus. E acre di to
que o nos so Pre si den te te nha dito isto: so men te com
a von ta de dos bra si le i ros, va mos res ga tar a ci da da nia
para to dos.

Mu i to obri ga da.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra a V. Exª por cin co mi nu tos, pe din do que seja
bre ve, por fa vor, por que pre ci sa mos dar iní cio à
Ordem do Dia.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho a esta tri bu na para abor dar o tema
pal pi tan te que hoje está sen do ob je to de um es tré pi to
nun ca dan tes acon te ci do nes ta Casa. Fe liz men te, Sr.
Pre si den te, es ta mos di an te de uma cri se que eu di ria
mais ver na cu lar do que ins ti tu ci o nal. Não há ne nhum
pe ri go às ins ti tu i ções de mo crá ti cas bra si le i ras, Sr.
Pre si den te, so bre tu do em face da de cla ra ção do Pre -
si den te Lula. É pre ci so que to dos nós ana li se mos o
tex to e o con tex to, de que for ma se re fe riu o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca em uma so le ni da de, em
meio a um dis cur so de im pro vi so, quan do, às ve zes,
as pa la vras, pelo en tu si as mo, saem além do pro je to
men tal men te es ta be le ci do. Dis se o Se nhor Pre si den-
te da Re pú bli ca, re fe rin do-se a de ter mi na da pes soa,
a uma fre i ra: “E eu, irmã, es tou com a se nho ra, quan -
do diz que a gen te não pode nun ca de i xar de cres cer.”
To dos nós que re mos o de sen vol vi men to eco nô mi co e 
so ci al. To dos nós que re mos o cres ci men to.

E quan do o Pre si den te da Re pú bli ca afir ma,
com to das as le tras, aqui lo que é um an se io e um de -
se jo da so ci e da de, tam bém se en tu si as ma, as sim
como toda a so ci e da de bra si le i ra, exa ta men te tra tan-
do des te tema, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res:
“A gen te não pode nun ca de i xar de cres cer. Eu, a
cada dia que pas sa, a cada di fi cul da de, me sin to o
bra si le i ro mais oti mis ta que este País já teve”.

Ora, Sr. Pre si den te, é em meio exa ta men te des -
te con tex to de en tu si as mo que o Pre si den te da Re pú-
bli ca afir ma que nada ha ve rá de pro i bir esse cres ci-
men to, que “nada, po dem fi car cer tos de que não tem
chu va, não tem ge a da, não tem ter re mo to, não tem
cara feia, não tem o Con gres so, não tem o Po der Ju di-
ciá rio, só Deus é ca paz de im pe dir que a gen te faça

este País ocu par o lu gar de des ta que que ele nun ca
de ve ria ter de i xa do de ocu par”.

Ora, Sr. Pre si den te, fa zer des sa de cla ra ção uma 
cri se ins ti tu ci o nal é ocu par-se de tema mu i to sé rio,
por uma de cla ra ção no meio des se con tex to. Esse
tex to re al men te tem de ser re la ti vi za do. Tem de se
olhá-lo no dis cur so, que é mo vi men to. A pa la vra vai
to man do um sen ti do di fe ren te do sen ti do ab so lu to
que se que i ra dar. 

Nes se pon to, te mos de re fle tir que não há cri se
ins ti tu ci o nal e ne nhu ma ofen sa ma i or. O Pre si den te
Lula hoje afir mou, com to das as le tras, que “em ne -
nhum mo men to pas sou pela ca be ça do Pre si den te da 
Re pú bli ca de pas sar por cima do Con gres so Na ci o-
nal. Ja ma is me pas sou pela ca be ça qual quer ofen sa
a um Po der nes te País”.

Ora, isso fica de vi da men te es cla re ci do. É da ín -
do le de mo crá ti ca do Pre si den te Lula. Nun ca se viu,
nes te País, um Pre si den te da Re pú bli ca que, an tes
mes mo de as su mir o car go, vi si ta ins ti tu ci o nal men te
esta Casa, como tam bém a Câ ma ra dos De pu ta dos.
Com a sua pre sen ça, fez aqui um elo, uma pon te de
co mu ni ca ção sem pre ce den tes. Ao as su mir, no seu
dis cur so de pos se, Sua Exce lên cia dis se: “Sob mi nha
li de ran ça, o Po der Exe cu ti vo man te rá uma re la ção
cons tru ti va e fra ter na com os ou tros Po de res da Re -
pú bli ca, res pe i tan do exem plar men te a sua in de pen-
dên cia e o exer cí cio de suas al tas fun ções cons ti tu ci-
o na is. E eu, que tive a hon ra de ser Par la men tar des ta
Casa, es pe ro con tar com a cons tru ção do Con gres so
Na ci o nal no de ba te cri te ri o so e na vi a bi li za ção das re -
for mas es tru tu ra is que o País de man da de to dos nós.”

De ou tra fe i ta, o Pre si den te da Re pú bli ca, aqui
no Con gres so Na ci o nal, na Câ ma ra dos De pu ta dos
es pe ci al men te, afir mou: “Qu e ro di zer a vo cês que
esta Casa tem o tem po que qui ser para de ba ter qual -
quer pro je to”. Dis se com to das as le tras que afir ma va
a so be ra nia e a in de pen dên cia des te Po der: “Vo cês
se rão so be ra nos e li vres para apre sen tar à Na ção
bra si le i ra o re sul ta do fi nal da cara que o Con gres so
Na ci o nal quer dar às re for mas nes te País”.

Sr. Pre si den te, o Pre si den te da Re pú bli ca sem -
pre afir mou a so be ra nia, sem pre afir mou a in de pen-
dên cia, o re la ci o na men to fra ter no, so bre tu do com o
Po der Le gis la ti vo. E é nes sas cir cuns tân ci as que não
te mos por que es ta be le cer no ce ná rio na ci o nal um te -
mor. Não po de mos aqui es ta be le cer para toda a Na -
ção bra si le i ra que as ins ti tu i ções de mo crá ti cas cor -
rem pe ri go. Não! Sob a li de ran ça do Pre si den te Lula,
a de mo cra cia terá cur so, e, so bre tu do, devo di zer da
sua afir ma ção de prin cí pio cons tan te men te a fa vor da 
so be ra nia dos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio.
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Não va mos fa zer da qui lo que eu po de ria di zer
até um ar rou bo no meio de um dis cur so, da qui lo que é 
tal vez uma im pro pri e da de no con tex to do dis cur so.
Não, Sr. Pre si den te. Va mos cre di tar ao en tu si as mo e
di zer, com ab so lu ta cer te za, que o Pre si den te Lula
sem pre foi um de fen sor das ins ti tu i ções de mo crá ti cas
e lu tou con tra a di ta du ra para a afir ma ção de seus
prin cí pi os. E será sob a li de ran ça de Sua Exce lên cia
que o Con gres so Na ci o nal ha ve rá de cres cer, ha ve rá
de mos trar ao País não ape nas sua in de pen dên cia,
na ape nas o con ví vio har mô ni co, mas so bre tu do o
com pro mis so com a cons tru ção de um pro je to de sal -
va ção na ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Peço a

aten ção dos Srs. Se na do res e, prin ci pal men te, a dos
Srs. Lí de res para uma co mu ni ca ção.

A Pre si dên cia in for ma ao Ple ná rio que, nes ta
ses são, foi con ce di da a pa la vra a Se na do res pela Li -
de ran ça de Par ti dos di fe ren tes, o que não tem am pa-
ro re gi men tal. Des sa for ma, não mais será con ce di da
a pa la vra, uma vez que o art. 15 do Re gi men to Inter no
se quer per mi te o acrés ci mo de tem po des ti na do a ou -
tro Se na dor.

Por tan to, so li ci to, com todo o res pe i to, que os
Srs. Se na do res co la bo rem com a Mesa para o cum -
pri men to do Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção será lida
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to
For tes.

É lida a se guin te

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2003

Mo di fi ca a Cons ti tu i ção Fe de ral,
para de no mi nar como de sem bar ga do res
fe de ra is os mem bros dos Tri bu na is Re gi-
o na is Fe de ra is.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
Tex to Cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Os arts. 104 e 107 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção.

“Art. 104 ................................................
Pa rá gra fo úni co. ....................................
I — um ter ço den tre de sem bar ga do res

dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is e um ter ço
den tre de sem bar ga do res dos Tri bu na is de

Jus ti ça, in di ca dos em lis ta trí pli ce ela bo ra da
pelo pró prio Tri bu nal;

................................................... (NR)”

“Art. 107. Os Tri bu na is Re gi o na is Fe-
de ra is com põem-se de, no mí ni mo, sete de -
sem bar ga do res fe de ra is, re cru ta dos, quan-
do pos sí vel, na res pec ti va re gião e no me a-
dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca den tre
bra si le i ros com mais de trin ta e me nos de
ses sen ta e cin co anos, sen do:

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A lei dis ci pli na rá a re -

mo ção ou a per mu ta de de sem bar ga do res
dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is e de ter mi-
na rá sua ju ris di ção e sua sede. (NR)”

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção
tem o ob je ti vo de con fe rir aos ju í zes dos Tri bu na is Re -
gi o na is Fe de ra is (TRF) o tí tu lo de de sem bar ga dor fe -
de ral.

Isso em ra zão da di fi cul da de con cer nen te à di fe-
ren ci a ção das ati vi da des, de um lado, dos Ju í zes dos
TRF e, de ou tro lado, dos Ju í zes fe de ra is de pri me i ra
ins tân cia. Ocor re que, em bo ra as atri bu i ções exer ci-
das por uns e ou tros se jam fun ci o nal men te dis tin tas,
essa di fe ren ci a ção não se apre sen ta com a de vi da
cla re za, ca u san do, mu i tas ve zes, er ros e con fu sões,
es pe ci al men te para o ci da dão co mum.

Como é sa bi do, os TRFs fun ci o nam na com pe-
tên cia re cur sal (se gun da ins tân cia) da Jus ti ça Fe de-
ral, da mes ma for ma que os Tri bu na is de Jus ti ça fun -
ci o nam na com pe tên cia re cur sal da Jus ti ça dos Esta -
dos. E, na Jus ti ça es ta du al, a dis tin ção no mi nal en tre
os ju í zes da pri me i ra e da se gun da ins tân ci as se faz
in ti tu lan do-se os mem bros dos Tri bu na is de Jus ti ça
como de sem bar ga do res (v.g. art. 105, I, a, da CF), o
que evi ta con fu sões. Assim, da mes ma for ma, ao
dar-se o tí tu lo de de sem bar ga dor fe de ral aos ma gis-
tra dos dos TRFs, se rão evi ta dos equí vo cos e er ros
des ne ces sá ri os que hoje ocor rem no âm bi to da Jus ti-
ça Fe de ral, se jam de na tu re za fun ci o nal, hi e rár qui ca,
pro to co lar ou so ci al.

Por ou tro lado, res sal ve-se que a mo di fi ca ção,
ora apre sen ta da, não diz res pe i to à mera ques tão de
se ter um tí tu lo mais ou me nos im por tan te. Ape nas vai 
no sen ti do de dis tin ção que deve pre va le cer, no in te-
res se do bom de sem pe nho dos tra ba lhos ju di can tes
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e da exa ta com pre en são do mis ter cons ti tu ci o nal afe -
to aos mem bros dos TRFs.

A pro pó si to, diga-se aqui, que tal me di da vem
sen do aco lhi da pe los TREs (v.g. os da 2ª e 3ª Re-
giões), nos res pec ti vos re gi men tos in ter nos, o que
tem evi ta do os in con ve ni en tes já aci ma re la ta dos. Tra -
ta-se, ago ra, de dar es ta bi li da de a essa no men cla tu ra
ins cre ven do-a no Tex to Cons ti tu ci o nal, até mes mo
para afas tar ques ti o na men tos quan to à le ga li da de de
fazê-lo por nor ma re gi men tal.

Como con clu são, so li ci ta mos o apo io dos no-
bres co le gas para a apro va ção da pre sen te pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Ro me ro Jucá – Re nan Ca lhe i ros – Amir Lan do
– Arthur Vir gí lio – Ney Su as su na – Le o nel Pa van –
Eu rí pe des Ca mar go – Au gus to Bo te lho – Alme i da
Lima – Íris de Ara ú jo – Gil ber to Mes tri nho – Val dir
Ra upp – José Jor ge – Ro ber to Sa tur ni no – Ge ral-
do Mes qui ta – He rá cli to For te – Mão San ta – Edu -
ar do Su plicy – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Edu ar do
Aze re do – Hé lio Cos ta – Sér gio Ca bral – Ro meu
Tuma – José Agri pi no – Osmar Dias – Álva ro Dias
– Ide li Sal va ti – Pa pa léo Paes – Ga ri bal di Alves –
De mós te nes Tor res – Efra im Mo ra is – Antô nio
Car los Va la da res.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

SEÇÃO III
Do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça

Art. 104. O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça com-
põe-se de, no mí ni mo, trin ta e três Mi nis tros.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros do Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça se rão no me a dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca, den tre bra si le i ros com mais de trin ta e cin -
co e me nos de ses sen ta e cin co anos, de no tá vel sa -
ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, de po is de apro va da a
es co lha pelo Se na do Fe de ral, sen do:

I – um ter ço den tre ju í zes dos Tri bu na is Re gi o-
na is Fe de ra is e um ter ço den tre de sem bar ga do res
dos Tri bu na is de Jus ti ça, in di ca dos em lis ta trí pli ce
ela bo ra da pelo pró prio Tri bu nal;

II – um ter ço, em par tes igua is, den tre ad vo ga-
dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, Esta-
du al, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, al ter na da-
men te, in di ca dos na for ma do art. 94.

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

SEÇÃO IV
Dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is

e dos Ju í zes Fe de ra is

Art. 107. Os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is com-
põem-se de, no mí ni mo, sete ju í zes, re cru ta dos, quan-
do pos sí vel, na res pec ti va re gião e no me a dos pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca den tre bra si le i ros com mais de
trin ta e me nos de ses sen ta e cin co anos, sen do:

I – um quin to den tre ad vo ga dos com mais de
dez anos de efe ti va ati vi da de pro fis si o nal e mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral com mais de dez anos
de car re i ra;

II – os de ma is, me di an te pro mo ção de ju í zes fe -
de ra is com mais de cin co anos de exer cí cio, por an ti-
gui da de e me re ci men to, al ter na da men te.

Pa rá gra fo úni co. A lei dis ci pli na rá a re mo ção ou
a per mu ta de ju í zes dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is
e de ter mi na rá sua ju ris di ção e sede.
........................................ ............................................

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan-
tes dos ar ti gos 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 250, DE 2003

Acres cen ta ar ti go à Lei nº 8.069, de
13 de ju lho de 1990 – Esta tu to da Cri an ça
e do Ado les cen te –, para dis por so bre o
fun ci o na men to de ca sas de jo gos em
com pu ta do res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990 –

Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te – pas sa a vi go-
rar acres ci da do se guin te dis po si ti vo:

“Art. 80-A. Os res pon sá ve is por es ta-
be le ci men tos de jo gos em com pu ta do res ou 
equi pa men tos si mi la res cu i da rão para que
não se jam per mi ti das a en tra da e a per ma-
nên cia de cri an ças e ado les cen tes no lo cal
em de sa cor do com de ter mi na ção da Jus ti ça
da Infân cia e da Ju ven tu de, afi xan do avi so
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para ori en ta ção do pú bli co e ado tan do ou-
tras me di das que fa ci li tem o cum pri men to
da de ci são ju di ci al.”

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

Jus ti fi ca ção

Em anos re cen tes, uma nova mo da li da de de di -
ver são sur giu em nos sas ci da des. Tra ta-se das ca sas
de jo gos em rede, que ofe re cem com pu ta do res para a 
prá ti ca de jo gos lo cal men te e via Inter net.

Pa ra le la men te, vêm ocor ren do ca sos de cri an-
ças e ado les cen tes que se tor nam vi ci a dos nes ses jo -
gos e, em ra zão do ví cio, so frem sé ri os pro ble mas em 
suas vi das. Faz-se mis ter que o Po der Pú bli co aja de
for ma se gu ra, con tro lan do e su per vi si o nan do a di ver-
são para evi tar ex ces sos que pre ju di cam os jo vens,
le van do-os ao ócio e à ne gli gên cia no cum pri men to
dos seus de ve res.

Nes se sen ti do, con to com o apo io de meus pa -
res para a apro va ção des te pro je to, que in clui no
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te nor ma de ter mi-
nan do que os res pon sá ve is por es ta be le ci men tos
onde se re a li zam os re fe ri dos jo gos ado tem pro vi dên-
ci as que im pe çam a en tra da e per ma nên cia de cri an-
ças e ado les cen tes nes ses lo ca is.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Val mir Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 –
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Art. 80. Os res pon sá ve is por es ta be le ci men tos
que ex plo rem co mer ci al men te bi lhar, si nu ca ou con -
gê ne re ou por ca sas de jo gos, as sim en ten di das as
que re a li zem apos tas, ain da que even tu al men te, cu i-
da rão para que não seja per mi ti da a en tra da e a
per ma nên cia de cri an ças e ado les cen tes no lo cal,
afi xan do avi so para ori en ta ção do pú bli co.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For-
tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 485, DE 2003

Nos ter mos dos arts. 336, II, com bi na do com o
338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PLC nº
14, de 2003, que “Esta be le ce mul ta em ope ra ções de
im por ta ção, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Sala das Co mis sões, 27 de maio de 2003. –
Mão San ta – Jo nas Pi nhe i ro – Ca ri bal di Alves Fi -
lho – Alme i da Lima – Val dir Ra upp – Pa u lo Octá vio
– João Alber to Sou za – Ante ro Paes de Bar ros –
Ney Su as su na – Tas so Je re is sa ti – Ana Jú lia Ca re-
pa – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Edu ar do Su plicy –
Ro me ro Jucá – Anto nio Car los Va la da res – Edu ar-
do Aze re do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O re-
que ri men to que aca ba de ser 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, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For-
tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 486, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti-
vo, do Re que ri men to nº 456, de 2003.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Pa pa léo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com
base no art. 256, § 2º, in ci so I, do Re gi men to Inter -
no, de fi ro a re ti ra da 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 em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For-
tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 487, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 222 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em
ata de voto de ho me na gem pela pas sa gem do 950
ani ver sá rio na ta lí cio do Dr. Sal va dor Allen de, Pre si-
den te Cons ti tu ci o nal do Chi le, ele i to por voto po pu-
lar em 4 de se tem bro de 1970, que se imo lou em 11
de se tem bro de 1973, re cu san do-se a re nun ci ar
quan do há 30 anos ocor reu um gol pe mi li tar na que-
le país ir mão.
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Jus ti fi ca ção

Sal va dor Allen de nas ceu em 26 de Ju nho de
1908 em Val pa ra í so, foi um dos fun da do res do Par ti-
do So ci a lis ta de Chi le e, sem dú vi da al gu ma, um dos
po lí ti cos mais im por tan tes da His tó ria das Amé ri cas.
Em 1936, logo após vol tar do exí lio, cri ou a Fren te Po -
pu lar, uma ali an ça de es quer da que veio a se con fi gu-
rar como um im por tan te mar co his tó ri co para a ca u sa
po pu lar e para o de sen vol vi men to da na ção chi le na.
Em 1937 foi ele i to de pu ta do e em 1945, se na dor, ten -
do sido re e le i to 1961. Allen de foi tam bém Mi nis tro de
Sa ú de, no go ver no de Pe dro Aquir re Cer da e, na épo -
ca, já de fen dia um aces so à sa ú de para as pes so as
me nos fa vo re ci das.

Em 1966, após vá ri as re e le i ções, che gou a ocu -
par o car go de pre si den te do Se na do. Mé di co de pro -
fis são, Allen de se des ta cou por de fen der a so be ra nia
dos po vos. Foi o pri me i ro a res pal dar o Ma re chal Tito,
no con fli to com a ex União So vié ti ca, ma ni fes tan do
que “cada povo é li vre para es co lher seu pró prio ca mi-
nho ao so ci a lis mo”. Da mes ma for ma con de nou a in -
ter ven ção das tro pas do Pac to de Var só via na ex-Re -
pú bli ca da Tche cos lo vá quia.

Como Pre si den te foi ho me na ge a do em vá ri os
pa í ses e ain da é lem bra do pela ova ção re ce bi da no
ple ná rio das Na ções Uni das, quan do ma ni fes tou que
“os pro fun dos va lo res da hu ma ni da de não po de rão
ser des tru í dos”.

Nas suas úl ti mas pa la vras de i xou cla ro que a
luta so ci a lis ta es ta va ape nas co me çan do e não ter mi-
na va com sua mor te fí si ca:

“Ten go fe en Chi le y su des ti no. Su pe ra-
rán otros hom bres ei mo men to gris y amar go,
don de Ia tra i ción pre ten de im po ner se. Si gan
us te des sa bi en do que, mu cho más tem pra no
que tar de, se abri rán Ias gran des ala me das
por don de pase ei hom bre ii bre, para cons tru ir
una so ci e dad me i or.”

Sua fi lha, de pu ta da Isa bel Allen de Bus si, man -
tém sem pre viva a alma de seu pai. De di cou a ele sua
ele i ção ao car go de Pre si den te da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, ocor ri da em mar ço des te ano e, em seu pri me i-
ro dis cur so, lem brou que sua vi tó ria co in ci dia com os
30 anos do Gol pe de Esta do que der ro tou o go ver no
do Pre si den te Sal va dor Allen de.

Os 30 anos de sua mor te se rão com ple ta dos em 
11 de Se tem bro de 2003 e, até os dias de hoje, a fi gu-
ra de Sal va dor Allen de está pre sen te no mun do in te i-
ro atra vés das pes so as que acre di tam numa so ci e da-
de mais jus ta.

Te nho a con vic ção de que a ele i ção do Pre si-
den te Luiz lná cio Lula da Sil va tem uma enor me re la-
ção com toda a tra je tó ria de luta de Sal va dor Allen de
e com as gran des as pi ra ções de li ber da de e jus ti ça
dos po vos chi le no, bra si le i ro e de toda as Amé ri cas.
Trans mi to aqui a mi nha ho me na gem es pe ci al a Pre si-
den ta da Câ ma ra dos De pu ta dos do Chi le, Isa bel
Allen de Bus si, con ten te de sa ber que a me mó ria de
seu pai con ti nua a ge rar fru tos po si ti vos para a cons -
tru ção de uma Amé ri ca cada vez mais à al tu ra dos
pro pó si tos de de mo cra cia, igual da de e fra ter ni da de.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Edu ar do Su plicy.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A ma té-
ria será pu bli ca da e des pa cha da para a Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
per gun to se se ria pos sí vel fa zer bre ve men te a jus ti fi-
ca ti va do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Já está
jus ti fi ca do aqui, será dis tri bu í do aos Srs. Se na do res,
in clu si ve será dis cu ti do na Co mis são que V. Exª pre si-
de. Cre io que ga nha ría mos tem po des sa for ma.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Tra ta-se de uma ho me na gem es pe ci al, por que ama -
nhã o ex-Pre si den te Sal va dor Allen de com ple ta ria 95
anos, e nes te ano de 2003 com ple tam-se trin ta anos
des de o fa tí di co gol pe mi li tar que fez com que S. Exª
se imo las se no Pa lá cio do Go ver no, em San ti a go do
Chi le. Cer ta men te, a Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, ain da ama nhã, exa mi na rá
este re que ri men to, que de po is virá ao ple ná rio do Se -
na do Fe de ral, oca sião em que po de rei me pro nun ci ar.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Per fe i to.
Mu i to obri ga do pela com pre en são de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo 1.º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 488, DE 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor José Sar ney,

Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, com base no dis -
pos to na alí nea b, do art. 218, do Re gi men to Inter no
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do Se na do Fe de ral, a in ser ção em ata de voto de pe -
sar pelo fa le ci men to do ín cli to De sem bar ga dor Anto -
nio Goes, ocor ri do sá ba do, dia 21 de ju nho, na ci da de
de Ara ca ju-SE, para ser en vi a do à fa mí lia en lu ta da e
ao Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de Ser gi pe.

Jus ti fi ca ção

O fa le ci men to do De sem bar ga dor Anto nio
Góes, aos 60 anos de ida de, ocor ri do sá ba do pas sa-
do, dia 21 de ju nho, em Ara ca ju, cons ter nou a so ci e-
da de ser gi pa na, que per de um fi lho no tá vel.

Ho mem de con du ta im po lu ta, opi niões se gu ras
e ati tu des co ra jo sas, sem pre man ten do o equi lí brio
in te lec tu al na luta, a fir me za nos re ve ses e a mag na-
ni mi da de no tri un fo, o ilus tre Ma gis tra do nas ceu no
Mu ni cí pio de Frei Pa u lo. Ini ci ou sua bri lhan te car re i ra
no ano de 1970, como Juiz da Co mar ca de To bi as
Bar re to e, des de en tão, se des ta cou não ape nas por
seu in ques ti o ná vel sa ber ju rí di co, mas tam bém por
sua hon ra dez e gran de ca pa ci da de de agre mi ar ami -
gos e ad mi ra do res.

Como Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do
Esta do de Ser gi pe no bi li tou o Po der Ju di ciá rio, im-
pon do um tra ba lho van guar de i ro, sem pre em de fe sa
dos prin cí pi os de mo crá ti cos e de uma jus ti ça vol ta da
para o so ci al, que fi cou so be ja men te evi den ci a do
com a in tro du ção da jus ti ça vo lan te no es ta do, que
em mu i to me lho rou as con di ções de pres ta ção de
ser vi ços à co mu ni da de.

Sen do as sim,sub me to à alta con si de ra ção dos
de ma is Se nho res Se na do res o pre sen te Re que ri-
men to de Pe sar pelo fa le ci men to do De sem bar ga dor
Anto nio Góes, um ser gi pa no que ser vi rá de exem plo
para as ge ra ções pós te ras.

Sala das ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Este re -
que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi-
nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se -
na do res que o de se ja rem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra
pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Eu gos ta ria de pe dir
a V. Exª para fa zer o en ca mi nha men to de vo ta ção
logo após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Per fe i to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Agra de ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, co mu ni ca ção que pas so a ler.

É lida a se guin te

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral

Ten do as si na la do mi nha pre sen ça na ses são
ple ná ria, re que i ro que seja con si de ra da como li cen-
ça, au to ri za da nos ter mos do art. 13, pa rá gra fo 1º, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, mi nha au sên-
cia das vo ta ções no mi na is das ma té ri as cons tan tes
da Ordem do Dia, do dia de hoje, 25 de ju nho de 2003
(quar ta-fe i ra), ten do em vis ta mi nha pre sen ça na so -
le ni da de de pos se do Exmo Sr. Mi nis tro Car los Au-
gus to Ayres de Bri to, no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2003. – Se na dor Anto-
nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O ex pe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O Sr. Ro meu Tuma, 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. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 119, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 119, de 2003, que abre cré di to ex tra or di ná rio,
em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, no va lor de oi -
ten ta e nove mi lhões, cen to e vin te e oito mil re a is,
para os fins que es pe ci fi ca.

À Me di da Pro vi só ria fo ram apre sen ta das 40
emen das pe ran te a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O De pu ta do José Ro cha (PFL – BA) e o Se na-
dor Luiz Otá vio (PMDB – PA) fo ram de sig na dos, res -
pec ti va men te, Re la tor e Re la tor Re vi sor da ma té ria,
na re fe ri da Co mis são.

O Pa re cer nº 32, de 2003, da Co mis são Mis ta de 
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, con clui
pre li mi nar men te pelo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade-
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao mé ri-
to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, e con trá rio às
emen das apre sen ta das pe ran te aque la Co mis são.
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A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
apre ci a ção trans fe ri da para hoje.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 29 de maio,
ten do sido apre ci a da na que la Casa no úl ti-
mo dia 04;

– o pra zo de 45 dias para tra mi ta ção da
ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tar-se-á
no pró xi mo dia 29;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no dia 11 do 
cor ren te.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o Pa re cer nº 32, de 2003, da Co mis-
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li-
za ção, pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia, e pela ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -
ma ne çam como se en con tram. (Pa u sa.)

Apro va dos.
Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, da me di da pro vi só ria e

das emen das, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a

dis cus são.
Vo ta ção da Me di da Pro vi só ria nº 119, de 2003,

apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos, sem pre ju í zo
das emen das. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
Vo ta ção, em glo bo, das Emen das nºs 1 a 40,

apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, de pa re cer con -
trá rio. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa)

Re je i ta das.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 119, DE 2003

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa-
vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, no va -
lor de R$89.128.000,00, para os fins que
es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio, em fa -

vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, no va lor de
R$89.128,000,00 (oi ten ta e nove miL hões, cen to e
vin te e oito mil re a is), para aten der à pro gra ma ção
Cons tan te do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ção or ça men tá ria do pró prio Órgão, con for me in -
di ca do no Ane xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 23, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 23, de 2003 (nº 331/2003, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
au to ri za a União a con ce der in de ni za ção a José Pe re-
i ra Fer re i ra, ten do

Pa re ce res sob nºs 693 e 694, de 2003, das Co -
mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio, fa vo rá vel; e

– de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor ad hoc: Se -
na dor Val dir Ra upp, fa vo rá vel, com a Emen da nº
1-CAE, que apre sen ta.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que du-
ran te o pra zo úni co pre vis to no art. 122, II, “b”, com -
bi na do com o art. 375, I, do Re gi men to Inter no, não
fo ram ofe re ci das emen das à pro po si ção.

Em dis cus são o pro je to e a emen da, em tur no
úni co. (Pa u sa)

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa la vra.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria de cha mar a
aten ção das Srªs e dos Srs. Se na do res, pois se tra ta
de ini ci a ti va iné di ta a que o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va apre sen ta nes te pro je to que diz res pe i to
ao pa ga men to de in de ni za ção pela con di ção de tra-
ba lho es cra vo. A de nún cia ocor reu em 1989. O tra ba-
lha dor foi sub me ti do à con di ção aná lo ga de tra ba lho
es cra vo em uma fa zen da lo ca li za da no sul de meu
Esta do, o Pará, que, in fe liz men te, ain da os ten ta o tí tu-
lo de cam peão do tra ba lho es cra vo. Mas não te nho a
me nor dú vi da de que esse é um tí tu lo que per de re-
mos mu i to em bre ve, e com mu i to or gu lho.

E cito al guns nú me ros: du ran te todo o ano pas -
sa do, fo ram li ber ta dos 1.468 tra ba lha do res em con di-
ção aná lo ga à de tra ba lho es cra vo. Este ano, de ja ne i-
ro a maio, fo ram li ber ta dos 1.982 tra ba lha do res.
Assim, acre di to que o pro je to de lei que pre vê essa in -
de ni za ção jun to com as ações do nos so Go ver no – e
não te nho a me nor dú vi da de que o Se na do vai apro -
var – é uma de mons tra ção cla ra de que que re mos er -
ra di cá-lo. Não que re mos di mi nu ir, que re mos er ra di-

car, pôr fim, aca bar com o tra ba lho em con di ções
aná lo gas ao tra ba lho es cra vo no nos so País em ple no
Sé cu lo XXI. Infe liz men te, isso ain da é re a li da de. Não
cabe ape nas di mi nuí-lo, cabe er ra di cá-lo.

Por isso, que ro fa zer um ape lo às Srªs e aos Srs. 
Se na do res, para vo tar mos a fa vor e con ti nu ar mos
apo i an do o tra ba lho de er ra di ca ção ao tra ba lho es-
cra vo no Bra sil. Infe liz men te, o Esta do do Pará é o de
ma i or in ci dên cia, mas já per ce be mos uma mu dan ça
de com por ta men to até nos em pre sá ri os, in clu si ve do
se tor agrí co la. Já se per ce be uma mu dan ça de pos tu-
ra no sen ti do de que os pró pri os em pre sá ri os, os pró -
pri os fa zen de i ros da re gião já que rem sen tar para dis -
cu tir, exa ta men te por que não que rem mais ser co-
nhe ci dos no Bra sil in te i ro como pra ti can tes de tra ba-
lho es cra vo. Tem mu i ta gen te sé ria na que la re gião.

Por tan to, Sr. Pre si den te, acho que será uma
ação que en tra rá para a his tó ria. Não te nho dú vi das
de que o Se na do da Re pú bli ca con tri bu i rá, en tran do
para a his tó ria, com a in de ni za ção, para fa zer jus ti ça a 
esse ci da dão que foi sub me ti do à con di ção aná lo ga
de tra ba lho es cra vo. Ao lon go des ses anos, er ra di ca-
re mos, po re mos fim, to tal men te, no Sé cu lo XXI, a
essa con di ção tão tris te, fa zen do in clu si ve com que a
OIT se pro nun ci as se di ver sas ve zes so bre isso, para
que po nha mos um fim de uma vez ao tra ba lho es cra-
vo no Bra sil.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra a Se na do ra Ide li Sal vat ti. (Pa u sa.)
Con ce do-a ao Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. 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 ape nas com ple men tar as pa la-
vras sá bi as, sen sí ve is da Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa
so bre essa ma té ria.

Essa ação do Go ver no do Pre si den te Lula ex -
pres sa uma res pon sa bi li da de ele va da com o Esta do
de Di re i to, o Esta do de mo crá ti co, com os di re i tos hu -
ma nos, com a dí vi da so ci al tão ele va da, que está con -
so li da da ao lon go dos sé cu los na his tó ria bra si le i ra;
ex pres sa o com pro mis so as su mi do du ran te a cam pa-
nha do Pre si den te da Re pú bli ca com aque les que não 
têm, nes te País, hoje, o di re i to a um café da ma nhã, a
um al mo ço, a um jan tar; e ex pres sa a res pon sa bi li da-
de efe ti va com a pro te ção e com a dig ni da de com a
pes soa hu ma na.

É um com pro mis so atu al do Go ver no bra si le i ro
com os or ga nis mos in ter na ci o na is que atu am na prá -
ti ca e na de fe sa dos di re i tos hu ma nos, como a Orga -
ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho, a Orga ni za ção dos 
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Esta dos Ame ri ca nos, como to das as or ga ni za ções
não-go ver na men ta is que têm ten ta do de fen der a vida 
e a dig ni da de hu ma nas.

Essa é uma ho me na gem à his tó ria de Jo a quim
Nabu co, quan do aler ta va so bre o ris co de um pro ces-
so de li ber ta ção dos es cra vos que não ti ves se o pa pel
da pro te ção do Esta do àque le novo ci da dão, àque le
novo mem bro da so ci e da de bra si le i ra, à for ma ção
dos qui lom bos, à mar gi na li za ção das pes so as hu mil-
des des te País, que tem se ar ras ta do ao lon go dos
anos até os dias atu a is.

Pen so ser uma ma té ria de gran de mé ri to que
sim bo li za um novo Go ver no. Vale lem brar que é uma
ma té ria iné di ta e que con fi gu ra uma res pon sa bi li da de
ab so lu ta da Pre si dên cia da Re pú bli ca com a ca u sa
dos di re i tos hu ma nos, com o Esta do de mo crá ti co e
com o Bra sil à al tu ra de seu tem po.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, falo como Re la tor da ma té ria.

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra dos De pu ta-
dos nº 23, de 2003, que au to ri za a União a con ce der
in de ni za ção a José Pe re i ra Fer re i ra, fo ram di tas al gu-
mas co i sas im por tan tes nes ta tar de. Tan to a Se na do-
ra Ana Jú lia Ca re pa como o Se na dor Tião Vi a na fa la-
ram do va lor que o Go ver no do Pre si den te Lula dá a
ca u sa do tra ba lha dor, em es pe ci al em nos so Esta do
do Pará, onde acon te ceu esse caso. Hoje, o Go ver no
Fe de ral, o Go ver no do Pre si den te Lula, re pa ra um
erro, de vol ven do opor tu ni da des a esse ci da dão e sua
fa mí lia e pro ce den do con for me in di ca ções da Co mis-
são Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos.

Essa au to ri za ção le gis la ti va vai dar con di ções
para que pos sa mos re cons ti tu ir a ci da da nia e a dig ni-
da de de ou tras fa mí li as que fo ram pre ju di ca das por
essa con di ção. Eu não di ria que o Esta do do Pará
deva ser co nhe ci do por ser re cor dis ta ou lí der do tra -
ba lho es cra vo. Ao con trá rio, o Esta do do Pará re ce be
uma gran de quan ti da de de bra si le i ros de to dos os
Esta dos, de to das as lo ca li da des, de to dos os rin cões
do Bra sil. São mi lha res de bra si le i ros que se di ri gem
ao novo el do ra do do ramo da pes qui sa e da mi ne ra-
ção. Nos so Esta do é co nhe ci do pelo gran de nú me ro
de ga rim pe i ros que lá se en con tram. O Se na dor Edi -
son Lo bão é pro fun do co nhe ce dor da ca u sa. Já es ti-
ve mos lá aten den do às re i vin di ca ções dos ga rim pe i-
ros do sul do Pará.

E o Esta do do Pará re ce be as pes so as de bra -
ços aber tos, exi bin do sua com pe tên cia e sua ca pa ci-
da de em ge rar em pre gos e ren da. E, re al men te, uma
par te dos bra si le i ros que lá vive é ex plo ra da no tra ba-

lho es cra vo. É um pro ble ma gra ve. O Go ver no Fe de-
ral, os Go ver nos Esta du a is e os Go ver nos Mu ni ci pa is
têm dado so lu ção a es ses pro ble mas. O Go ver no Fe -
de ral fis ca li za a ex plo ra ção do tra ba lho pela De le ga-
cia do Tra ba lho. São tam bém res pon sá ve is pela fis ca-
li za ção a Po lí cia Fe de ral, a Po lí cia Mi li tar, a Se cre ta ria
Esta du al de Tra ba lho e Pro mo ção So ci al e as Se cre-
ta ri as de Pro mo ção das Pre fe i tu ras, que fa zem um
tra ba lho de acom pa nha men to da ques tão, para er ra-
di car esse sé rio pro ble ma.

No en tan to, não me ale gro – e nin guém se ale -
gra por isso – fa zer re fe rên cia a essa li de ran ça. O
Pará é um Esta do que dá or gu lho aos bra si le i ros, pois 
é su pe ra vi tá rio na ba lan ça co mer ci al. Par ti ci pa, na
ba lan ça de pa ga men tos, com mais de US$2 bi lhões
há mais de 11 anos. Nos úl ti mos 11 anos, dos US$24
bi lhões de re sul ta dos po si ti vos na ba lan ça co mer ci al,
par ti ci pou com US$17 bi lhões, pe las ex por ta ções do
mi né rio, prin ci pal men te o mi né rio de fer ro. Isso tudo
gra ças ao po ten ci al do Pará, à gana e à gar ra da sua
po pu la ção e à se ri e da de dos seus Go ver nan tes, so -
bre tu do o ex-Go ver na dor Almir Ga bri el e o Go ver na-
dor Si mão Ja te ne. Foi uma enor me sa tis fa ção re la tar
este pro je to tan to na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia quan to na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

Meu pa re cer é fa vo rá vel, ten do em vis ta a im -
por tân cia de re cons ti tu ir o ci da dão José Pe re i ra Fer -
re i ra – e ou tros que, com cer te za, ain da se rão be ne fi-
ci a dos pelo pro je to – e dar-lhe um fu tu ro dig no. Isso
tam bém é uma hon ra e sa tis fa ção para o Pre si den te
da Re pú bli ca, que pôde dar essa con di ção para esse
bra si le i ro.

O pa re cer é fa vo rá vel e te nho cer te za de que
esta Casa apro va rá este pro je to por una ni mi da de das 
Srªs e Srs. Se na do res, como sem pre apro vou pro je-
tos im por tan tes. Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Ape nas que ria fa zer um re -
gis tro para a His tó ria.

Sr. Pre si den te, Se na dor José Sar ney, es tou-me
di ri gin do a V. Exª, para fa zer-lhe uma ho me na gem por 
este pro je to. Com mu i to or gu lho, eu era che fe da Po lí-
cia Fe de ral quan do V. Exª exer ceu, com dig ni da de, o
car go de Pre si den te da Re pú bli ca. Por mais de uma
vez, V. Exª de ter mi nou que com ba tês se mos o tra ba-
lho es cra vo onde ele se fi zes se pre sen te. Vá ri as di li-

16282 Qu in ta-fe i ra  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003    43ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



gên ci as, in qué ri tos e pro ce di men tos fo ram efe ti va dos
du ran te o Go ver no de V. Exª.

O Pre si den te Lula cum pre uma me di da im por-
tan tís si ma, que é o res sar ci men to à pes soa pre ju di-
ca da por ser ex plo ra da em tra ba lho aná lo go ao de es -
cra vo. E o art. 3º dá a pos si bi li da de de a União se res -
sar cir des sa des pe sa com pro ce di men tos ju di ci a is.

Inqué ri tos es tão em an da men to des de o Go ver-
no de V. Exª, quan do de ter mi nou di li gên ci as para que
se ex ter mi nas se por com ple to a pos si bi li da de da con -
ti nu i da de de tra ba lhos es cra vos.

Era o re gis tro, Sr. Pre si den te, que eu que ria de i-
xar para a His tó ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Obri ga do
a V. Exª, Se na dor Ro meu Tuma.

Con ti nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-
ro a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 23,
de 2003, sem pre ju í zo da emen da.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, da CAE.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e a emen da
apro va dos
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal da emen da do Se na do ao pro je to, que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

PARECER Nº 701, DE 2003
(Da Comissão Diretora)

Re da ção fi nal da Emen da do Se na-
do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 23, de
2003 (nº 331, de 2003, na Casa de ori-
gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
da Emen da do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 23, de 2003 (nº 331, de 2003, na Casa de ori gem),
que au to ri za a União a con ce der in de ni za ção a José
Pe re i ra Fer re i ra.

Sala de Re u niões da Co mis são, em 25 de Ju -
nho 2003.– José Sar ney, Pre si den te, Pa u lo Paim,
Ro meu, He rá cli to For tes, Re la tor.

ANEXO AO PARECER Nº 701, DE 2003

Re da ção fi nal da Emen da do Se na-
do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 23, de
2003 (nº 331, de 2003, na Casa de ori-
gem).

Au to ri za a União a con ce der in de ni za-
ção a José Pe re i ra Fer re i ra.

EMENDA ÚNICA
(Cor res pon de à Emen da nº 1 – CAE)

Su pri ma-se o art. 4º do Pro je to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis-
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-

dên cia, nos ter mos do art. 175 do Re gi men to Inter no,
adia ex of fi cio as ma té ri as re fe ren tes aos itens nos 3
a 6 da Ordem do Dia.

São os se guin tes os itens adi a dos

3
PARECER Nº 692, DE 2003

(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 692,
de 2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re -
la to ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, so bre a
Men sa gem nº 75, de 2003 (nº 112/2003, na ori gem),
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 da Dou to ra Ma ria Pa u-
la Dal la ri Buc ci para exer cer o car go de Pro cu ra-
dor-Ge ral do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco -
nô mi ca – CADE do Mi nis té rio da Jus ti ça, com man da-
to de 2 anos.

4
PARECER Nº 602, DE 2003

(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 602,
de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
so bre a Men sa gem nº 99, de 2003 (nº 193/2003, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à apre ci a ção do Se na do o nome do Dou tor Lé lio
Ben tes Cor rêa, Sub pro cu ra dor-Ge ral do Tra ba lho,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car -
go de Mi nis tro To ga do, em vaga re ser va da a mem bro
do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, de cor ren te da apo -
sen ta do ria do Mi nis tro Wag ner Antô nio Pi men ta.

5
MENSAGEM Nº 118, DE 2003

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 118, de 2003 (nº 219/2003, na ori -
gem), 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 Affon so
Emí lio de Alen cas tro Mas sot, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca Tche ca.

6
MENSAGEM Nº 129, DE 2003

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 129, de 2003 (nº 250/2003, na ori -
gem), 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 Gil ber to
Verg ne Sa bo ia, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra
de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das 
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa-
dor do Bra sil jun to ao Re i no dos Pa í ses Ba i xos.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 38, DE 1999

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que al te ra os ar ti gos 52, 225 e 231 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (re gras para de mar ca ção de ter ras in dí ge-
nas), ten do

Pa re cer sob nº 317, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Amir Lan do, fa vo rá vel, com as Emen das 1 a 4-CCJ,
que apre sen ta.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 07 de maio úl ti mo,
quan do teve sua vo ta ção adi a da para o dia 11 do cor -
ren te, data em que a pa u ta en con tra va-se obs tru í da
em vir tu de da fal ta de acor do de li de ran ças para apre -
ci a ção de me di das pro vi só ri as.

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 He rá cli to
For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 489, DE 2003

Os Li de res Par ti dá ri os aba i xo as si na dos re que-
rem, nos ter mos re gi men ta is, o re e xa me pela Co mis-
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 38, de 1999.

Jus ti fi ca ção

Con si de ran do a nova com po si ção do Se na do
Fe de ral, de cor ren te das ele i ções de 2002, e a im por-
tân cia do pro je to em tela, é ne ces sá rio se pro mo ver
uma ma i or dis cus são da ma té ria para que os Se na-
do res re cém-ele i tos pos sam co nhe cê-la mais de ta-
lha da men te, para isto so li ci ta mos o re e xa me da PEC
nº 38/99 pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, an tes que seja sub me ti da à vo ta ção pelo
Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 25 de Ju nho de 2003. –

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de adi a men to da vo ta ção da pro -
pos ta da emen da cons ti tu ci o nal para re e xa me da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

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 ao re e xa me da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 44, DE 1999

(Tra mi tan do em Con jun to com a Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção Nº 31, de 1999) 

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér gio Ma cha do, que
dá nova re da ção ao art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ins ti tu in do o voto fa cul ta ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel à ma té ria, e pelo ar qui va men-
to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de 03 do cor ren te,
quan do teve sua dis cus são adi a da em vir tu de da fal -
ta de acor do de li de ran ças para apre ci a ção de me di-
das pro vi só ri as.

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,
as ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas, 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, das Pro pos tas.
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 He rá cli to
For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 490, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 279, II, com bi na do
com o ar ti go 372 do Re gi men to Inter no, o adi a men to
da dis cus são da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 44, de 1999, em tra mi ta ção con jun ta com a Pro-
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pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999, a fim
de ser re e xa mi na da pela Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, pe los mo ti vos a se guir ex pos tos.

Jus ti fi ca ção

A ins ti tu i ção do voto fa cul ta ti vo é um dos te mas
mais con tro ver sos no meio po lí ti co e na so ci e da de.
Em to dos os par ti dos po lí ti cos re pre sen ta dos no
Con gres so, po de mos per ce ber que as suas res pec ti-
vas ban ca das en con tram-se di vi di das em re la ção à
ma té ria.

Na le gis la tu ra pas sa da os se na do res ti ve ram a
opor tu ni da de de apro fun dar a aná li se da ma té ria, vis -
to que foi cons ti tu í da uma Co mis são Espe ci al so bre a
re for ma po lí ti ca, onde a ma té ria foi dis cu ti da e, em se -
gun do mo men to, a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti-
ça de ba teu e apro vou as re fe ri das pro po si ções.

Entre tan to, o Se na do pas sou por uma pro fun-
da mu dan ça em sua com po si ção, atu al men te são
cer ca de 50% no vos se na do res, e esta nova com po-
si ção não teve a opor tu ni da de de de ba ter a ma té ria
com a mes ma pro fun di da de ocor ri da na le gis la tu ra
an te ri or.

Qu al quer al te ra ção da Cons ti tu i ção deve ter
como pres su pos to a con fi gu ra ção de um mí ni mo de
uni da de para a apro va ção. E, pelo que pôde-se per -
ce ber dos de ba tes re a li za dos no pri me i ro dia de dis -
cus são da ma té ria, os se na do res des ta le gis la tu ra,
tam bém, en con tram-se di vi di dos.

Sen do as sim, para que os se na do res pos sam
de li be rar so bre a ma té ria com ple no co nhe ci men to e
com ma i or uni da de, é fun da men tal que as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção re tor nem à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para o apro fun da-
men to des te de ba te, en ri que cen do-o com a ex pe riên-
cia e co nhe ci men to dos no vos se na do res.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 vol ta à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia para re e xa me.

É o se guin te o item que tra mi ta em
con jun to

Item 9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 31, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de
 Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que al te ra a re da ção do ca put e do § 1º
do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do fa cul ta ti-
vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, pelo ar qui va men to da ma té ria e fa vo rá-
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 10:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
55, DE 1999

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 55, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os
prin cí pi os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli-
ca, o da ra zo a bi li da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, 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 Jef fer son Pé res.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 3 do cor ren te,quan do
teve sua dis cus são so bres ta da em vir tu de da fal ta de
acor do de li de ran ças para apre ci a ção de me di das
pro vi só ri as.

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 con se cu ti vas, 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 pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 11:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 36, DE 1999

(Inclu í da em or dem do dia nos ter mos do 
Re cur so nº 26, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 36, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la,
que dis põe so bre a in cor po ra ção e a trans -
fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e
Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos
Tribu na is de Con tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor do ven ci do, ad hoc: Se -
na dor Luiz Pon tes, com abs ten ção e voto
ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor José Fo -
ga ça, que se abs te ve em re la ção ao re la tó-
rio ven ce dor.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de 22 de abril úl ti-
mo, quan do teve sua dis cus são adi a da para o dia 3
do cor ren te, data em que a pa u ta en con tra va-se
obs tru í da, em vir tu de da fal ta de acor do de li de ran-
ças para apre ci a ção de me di das pro vi só ri as.

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 con se cu ti vas, em
fase de dis cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão
ser ofe re ci das emen das as si na das por um ter ço, no
mí ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a Pro pos ta.
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 He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 491, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do § 1º do art. 279, do Re -
gi men to Inter no, seja re no va do o adi a men to, para o
dia 14 de agos to de 2003, da dis cus são da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de 1999, de au to ria
do Se na dor Ma gui to Vi le la e ou tros, que “Dis põe so -
bre a in cor po ra ção e a trans fe rên cia das atri bu i ções
dos Tri bu na is e Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os
aos Tri bu na is de Con tas dos Esta dos”.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Se na-
do ra Iris de Ara ú jo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria sai da Ordem do Dia de hoje e re tor na

no dia 14 de agos to, con for me de ci diu o Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 12:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 34, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me-
i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 34, de 1999, ten do como pri me i ro sig-
na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon, que al te ra dis -
po si ti vos dos ar ti gos 165, 166 e 167 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral (cria con di ções or ça men tá ri as
para ga ran tir a con clu são de obras pú bli cas
em an da men to), ten do

Pa re cer sob nº 316, 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 Ro ber to Re quião, fa-
vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 30 de abril úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para o dia 11 do cor ren-
te, data em que a pa u ta en con tra va-se obs tru í da,
em vir tu de da fal ta de acor do de li de ran ças para
apre ci a ção de me di das pro vi só ri as.

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 con se cu ti vas, em
fase de dis cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão
ser ofe re ci das emen das as si na das por um ter ço, no
mí ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
So bre a mesa, emen da que será lida pelo Sr. 1º

Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lida a se guin te

EMENDA (de ple ná rio), OFERECIDA À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 34, DE 1999,
QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 6º DO ART. 165

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

EMENDA Nº 2-PLEN

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 30 do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:
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Art. 1º O § 6º do art. 165 pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art.165. ................................................
§ 6º O pro je to de lei or ça men tá ria será 

acom pa nha do de de mons tra ti vo: (NR)
I – do efe i to, so bre as re ce i tas e as des pe sas, de 

for ma re gi o na li za da, de cor ren te de isen ções, anis ti-
as, re mis sões, sub sí di os e be ne fí ci os de na tu re za fi -
nan ce i ra, tri bu tá ria e cre di tí cia;

II – das obras pú bli cas ini ci a das e in con clu sas
ou cujo iní cio es te ja sen do pro pos to, con ten do as se -
guin tes in for ma ções, sem pre ju í zo de cri té ri os de re -
le vân cia e de ou tras in for ma ções pre vis tas na lei de
di re tri zes or ça men tá ri as ou ins ti tu í das me di an te lei:

a) per cen tu al de exe cu ção e cus to to tal
es ti ma do;

b) cro no gra ma de exe cu ção fí si co-fi-
nan ce i ra, in clu si ve o pra zo pre vis to de con -
clu são; e

c) re la ção das obras cuja exe cu ção se
en con tre in ter rom pi da no exer cí cio em cur so
ou para as qua is não haja pre vi são de do ta-
ção no pro je to de lei or ça men tá ria, in di can-
do as ra zões des sa con di ção.”

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção
O pre sen te subs ti tu ti vo aco lhe a idéia cen tral

que pre si de a am bos a Pro pos ta de Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 34 de 1999 (PEC n° 31/99), e o subs ti tu ti-
vo, de au to ria do Se na dor Re quião, apro va do na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Por isso, 
pre ser va o seu ob je ti vo ma i or, que é tor nar evi den te a
si tu a ção ge ral das obras sob res pon sa bi li da de es ta-
tal, su prin do o pro ces so de ci só rio – no cur so da tra mi-
ta ção do pro je to de lei or ça men tá ria – com os da dos e 
os ele men tos a ele es sen ci a is, bem as sim ga ran tin do
ade qua do ní vel de in for ma ções a fim de que o con tro-
le so ci al seja exer ci do.

Ocor re, to da via, que as in for ma ções a se rem
ve i cu la das so bre as obras pú bli cas apre sen tam-se,
na PEC e no subs ti tu ti vo apro va do pela CCJ, ex ces si-
va men te am plas, ca re cen do de se le ção pré via, sob
pena de inu ti li zar a pró pria in for ma ção.

É, pois, o ob je ti vo da pre sen te emen da subs ti tu-
ti va de li mi tar a abran gên cia das in for ma ções so li ci ta-
das, me di an te a in clu são de cri té rio de re le vân cia no
que res pe i ta à im por tân cia da obra pú bli ca e, con se-
qüen te men te, a sua in clu são no de mons tra ti vo de
que tra ta a PEC sob aná li se.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Dis cus-
são, em con jun to, da pro pos ta e da emen da.(Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 13:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 72, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 72, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Car los Pa tro cí-
nio, que al te ra a Cons ti tu i ção Fe de ral para
de fi nir que os ve tos pre si den ci a is se rão
apre ci a dos em re u niões se pa ra das das
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, ten do

Pa re cer sob nº 29, de 2003, da Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res, fa vo rá vel,
com a Emen da nº 1-CCJ, de re da ção, que
apre sen ta.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 30 de abril úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para o dia 11 do cor ren-
te, data em que a pa u ta en con tra va-se obs tru í da,
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em vir tu de da fal ta de acor do de li de ran ças para
apre ci a ção de me di das pro vi só ri as.

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 con se cu ti vas, em
fase de dis cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão
ser ofe re ci das emen das as si na das por um ter ço, no
mí ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Dis cus são, em con jun to, da Pro pos ta e da

emen da.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

da ma té ria terá pros se gui men to na pró xi ma ses são
de li be ra ti va or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 14:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 21, DE 2003

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 21, de 2003, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Osmar Dias, que 
al te ra a re da ção dos arts. 49, XII, e 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a
com pe tên cia do Con gres so Na ci o nal para
apre ci ar os atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são de ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra e de sons e ima gens, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 384, de
2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de 3 do cor ren te,
quan do teve sua dis cus são so bres ta da em vir tu de
da fal ta de acor do de li de ran ças para apre ci a ção de
me di das pro vi só ri as.

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 con se cu ti vas, em
fase de dis cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão
ser ofe re ci das emen das as si na das por um ter ço, no
mí ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a Pro pos ta.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 15:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 79, de 2001 (nº
2.448/2000, na Casa de ori gem), que al te ra
a re da ção do art. 359 da Lei nº 4.737, de 15 
de ju lho de 1965 – Có di go Ele i to ral (ins ti tui
a obri ga to ri e da de do de po i men to pes so al
no pro ces so pe nal ele i to ral), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 338, de 2003,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, Re la tor: Se na dor Cé sar Bor ges.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Pas sa-se à dis cus são do Pro je to, em tur no úni -
co. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te, para dis cu tir a ma té ria.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si de ro ex tre ma men-
te re le van te a pro po si tu ra ori un da da Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Esta mos to tal men te de acor do com a re la to-
ria, por que, de fato, a le gis la ção ele i to ral tem que ter
um rito de ce le ri da de e ra pi dez de ci só ria em face do
pra zo em que se dá a dis pu ta ele i to ral. Por tan to, é
cor re to que apre sen te tra mi ta ção pró pria, que não é a 
mes ma cons tan te do art. 394 do Có di go de Pro ces so
Pe nal, se gun do o qual a de nún cia, a ci ta ção do réu e
a de sig na ção do in ter ro ga tó rio têm tra mi ta ção mu i to
mais ri go ro sa, len ta, cu i da do sa. Então, a le gis la ção
ele i to ral tem que ser as sim, por de fi ni ção.

Con tu do, a ra pi dez dos fe i tos ele i to ra is não
pode atro pe lar as ga ran ti as fun da men ta is dos ci da-
dãos, que não po dem ser jul ga dos sem te rem o di re i-
to de ser in ter ro ga dos, sem po de rem tes te mu nhar ou
apre sen tar sua de fe sa.

Por isso, es ta mos to tal men te de acor do com o
es pí ri to da lei que as se gu ra essa prer ro ga ti va ao réu
nos pro ces sos ele i to ra is. No en tan to, que re mos fa zer
uma emen da, por que cre io que há um pro ble ma no
tex to da re la to ria fi nal, que diz o se guin te:

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 359. Re ce bi da a de nún cia, o juiz
de sig na rá dia e hora para o de po i men to
pes so al do acu sa do, or de nan do a ci ta ção
des te e a no ti fi ca ção do Mi nis té rio Pú bli co.
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Pa rá gra fo úni co. O réu ou seu de fen sor terá o
pra zo de dez dias para ofe re cer ale ga ções es cri tas ou 
ar ro lar tes te mu nhas.

Não pode ser as sim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res. Não po de mos dar ao réu como op ção a
ale ga ção por es cri to ou o ar ro la men to de tes te mu-
nhas. Aqui te ría mos que ter “e ar ro lar tes te mu nhas”.

Per gun to ao nos so Re la tor se po de ria in cor po-
rar essa mu dan ça por que te nho cer te za de que ela
ex pres sa o ver da de i ro sen ti men to do tex to le gal e te -
nho ab so lu ta con vic ção da pre o cu pa ção do Re la tor
pelo ex ce len te tra ba lho que foi fe i to pelo Se na dor Cé -
sar Bor ges.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Re la tor, Se na dor Cé sar Bor ges.

[PARECER Nº 702, DE 2003-PLENÁRIO]
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Como Re -

la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro, nes te mo men to, agra de cer a
in ter ven ção do no bre Lí der Alo i zio Mer ca dan te, além
de pa ra be ni zá-lo pela acu i da de na ve ri fi ca ção da re -
da ção do tex to que apre sen ta mos como re la to apro -
van do a pro po si ção que veio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos. Sr. Pre si den te, a pró pria re da ção ori gi nal da Lei
nº 4.737, de 1965, diz, no seu art. 359:

Art. 359. Re ce bi da a de nún cia, ci ta do o in fra tor,
terá este o pra zo de dez dias para con tes tá-la, po den-
do jun tar do cu men tos que ili dam a acu sa ção e ar ro lar
as tes te mu nhas que ti ver.

Este é o es pí ri to da lei ori gi nal. É cla ro que este
es pí ri to está sen do man ti do. Então, não po de ria ser
uma op ção en tre fa zer as ale ga ções ou ar ro lar tes te-
mu nhas, mas, sim, “e ar ro lar tes te mu nhas”. Quer di -
zer, além de fa zer as ale ga ções es cri tas, tam bém,no
mes mo pe río do, ar ro lar tes te mu nhas.

Por tan to, a Re la to ria está de ple no acor do com
a emen da de re da ção ofe re ci da em ple ná rio, Sr. Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, peço que V.Exª for mu le a emen da
de re da ção para que ela pos sa ser sub me ti da à Casa.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT – SP) 
– Sr. Pre si den te, ba si ca men te, a cor re ção é para que o 
réu te nha o di re i to de fa zer ale ga ções es cri tas e ar ro lar
tes te mu nhas. Não po de mos co lo car a op ção para a
de fe sa: ale ga ções es cri tas ou ar ro lar tes te mu nhas.

O pa rá gra fo úni co diz: “O réu ou seu de fen sor
terá o pra zo de dez dias para ofe re cer ale ga ções es cri-
tas ou ar ro lar tes te mu nhas”. Na re a li da de, deve ser: “O 
réu ou seu de fen sor terá o pra zo de dez dias para ofe -
re cer ale ga ções es cri tas e ar ro lar tes te mu nhas”. É evi -
den te que, do pon to de vis ta pro ces su al, ele faz ale ga-
ções e ar ro la tes te mu nhas para sua de fe sa.

Por tan to, tem de ser fe i ta uma mu dan ça na re -
da ção. Essa mu dan ça pode ser con si de ra da uma
emen da de re da ção. É evi den te que o sen ti do do tex to
é “ale ga ções es cri tas e ar ro lar tes te mu nhas”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Cé sar Bor ges, sub me to ao pa re cer de V. Exª a emen -
da de re da ção subs ti tu in do “ale ga ções es cri tas ou ar -
ro lar tes te mu nhas” por “ale ga ções es cri tas e ar ro lar
tes te mu nhas”.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, mi nha in ter ven ção an te ri or foi exa ta men te no sen -
ti do de con cor dar com a emen da, agra de cen do e pa ra-
be ni zan do o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te pela acu i da de.
É a cor re ção de um equí vo co co me ti do, pro va vel men te,
no mo men to em que foi re di gi do o re la to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pro ble-

ma do “ou” e do “e” sem pre foi tema do de ba te par la-
men tar. Na dis cus são de Car ne i ro Ri be i ro com Rui
Bar bo sa, na Ré pli ca e na Tré pli ca, mu i tas pá gi nas fo -
ram es cri tas so bre esse as sun to. Rui, de fen den do-se
de abu sar do uso da vír gu la an tes do “ou”, evo cou o
exem plo dos clás si cos, como Vi e i ra e Ale xan dre Her -
cu la no, que as sim pon tu a vam. No caso, bas ta subs ti-
tu ir o “ou” pelo “e” e, en tão, “ar ro lar tes te mu nhas”.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Mas é exa ta men te pela he ran ça de Rui Bar bo-
sa, a sa be do ria da Pre si dên cia e a com pe tên cia do
Re la tor que não pre ci sa mos de tan to tem po para
subs ti tu ir o “ou” pelo “e”. Acre di to que é a evo lu ção da
de mo cra cia e da his tó ria do País essa cul tu ra vas ta
que V. Exª re pre sen ta na vida par la men tar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – E não te -
re mos que dis cu tir a vír gu la.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei Câ ma ra nº 79, de 2001.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro va rem

que ri am per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Sub me to a emen da ao Ple ná rio.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que ri am per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.

É a se guin te a ma té ria apro va da

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 79, DE 2001

(Nº 2.448/ 2000, na Casa de ori gem)

Alte ra a re da ção do art. 359 da Lei
nº 4.737, de 15 de ju lho de 1965 – Có di go
Ele i to ral.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 359 da Lei nº 4.737, de 15 de ju lho

de 1965 – Có di go Ele i to ral, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 359. Re ce bi da a de nún cia, o Juiz
de sig na rá dia e hora para o de po i men to
pes so al do acu sa do, or de nan do a ci ta ção
des te e a no ti fi ca ção do Mi nis té rio Pú bli co.

*Pa rá gra fo úni co. O réu ou seu de fen sor
terá o pra zo de dez dias para ofe re cer ale ga-
ções es cri tas e ar ro lar tes te mu nhas.” (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 16:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 133, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 133, de 2001 (nº
4.162/2001, na Casa de ori gem), que al te ra
o ca put do art. 20 da Lei nº 5.474, de 18 de
ju lho de 1968 (in clui as em pre sas, fun da-
ções e so ci e da des ci vis pres ta do ras de ser -
vi ços de lo ca ção de bens mó ve is en tre as
que po dem emi tir fa tu ra e du pli ca ta), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 381, de
2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, Re la tor Se na dor Edu ar do Aze re do.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, pe -
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
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 He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 492, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 279, I, do Re gi men to
Inter no, o adi a men to da dis cus são do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 133, de 2001, que “al te ra o ca put do art. 20
da Lei nº 5.474, de 18 de ju lho de 1968, (in clui as em -
pre sas, fun da ções e so ci e da des ci vis pres ta do ras de
ser vi ços de lo ca ção de bens mó ve is en tre as que po-
dem emi tir fa tu ra e du pli ca ta) a fim de que a pro po si ção
seja exa mi na da pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, pe los mo ti vos a se guir ex pos tos.

Jus ti fi ca ção

O au tor, ao jus ti fi car a apre sen ta ção da pro po si-
ção ob je to des te re que ri men to, as se ve ra que em vir -
tu de do De cre to-Lei nº 406/88, as em pre sas lo ca do-
ras de bens mó ve is fo ram clas si fi ca das como pres ta-

do ras de ser vi ços, in clu si ve pas san do a con tri bu ir
com ISS.

Em de cor rên cia da ci ta da clas si fi ca ção, es tas
em pre sas en ten de ram ser pos sí vel a emis são de fa -
tu ras e du pli ca tas, pro ce di men to que acar re tou di ver-
sos ques ti o na men tos na es fe ra do Po der Ju di ciá rio.

Estas dis cus sões, no âm bi to do ju di ciá rio, evo lu-
í ram para um po si ci o na men to do Su pre mo tri bu nal
Fe de ral que con cluí pela in cons ti tu ci o na li da de da ex -
pres são “lo ca ção de bens mó ve is”, cons tan te da lis ta
de ser vi ço ane xa ao De cre to-Lei nº 406/68 e Lei Com -
ple men tar nº 56/97, con for me de ci são:

“Clas se / Ori gem
RE – 116121/SP
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Pu bli ca ção
DJ DATA – 25-5-01 PP– 00017 EMENT VOL-02
2032-04
Re la tor (a)
Min. OCTÁVIO GALLOTTI
Rel. Acór dão
Min. MARCO AURÉLIO
Jul ga men to
11-10-2000 – Tri bu nal Ple no
Emen ta
TRIBUTO – FIGURINO CONSTITUCIONAL. A su-
pre ma cia da Car ta Fe de ral é con du cen te a glo sar-se
a co bran ça de tri bu to dis cre pan te da que le nela pre-
vis to.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – CONTRATO DE
LOCAÇÃO. A ter mi no lo gia cons ti tu ci o nal do Impos to
so bre ser vi ços re ve la o ob je to da tri bu ta ção. Con fli ta
com a Lei Ma i or dis po si ti vo que im po nha o tri bu to
con si de ra do con tra to de lo ca ção de bem mó vel. Em
di re i to, os ins ti tu tos, as ex pres sões e os vo cá bu los
têm sen ti do pró prio, des ca ben do con fun dir a lo ca-
ção de ser vi ços com a de mó ve is, prá ti cas di ver sas
re gi das pelo Có di go Ci vil, cu jas de fi ni ções são de
ob ser vân cia ina fas tá vel – ar ti go 110 do Có di go Tri-
bu tá rio Na ci o nal.
Vo ta ção: Unâ ni me, quan to ao co nhe ci men to e por
ma i o ria quan to ao re sul ta do, ven ci dos os Mi nis tros
Octá vio Gal lot ti, Car los Vel lo so, Ilmar Gal vão, Nel-
son Jo bim e Ma u rí cio Cor rêa.”

Vis to que a de fi ni ção de lo ca ção como ser vi ço
não é pa cí fi ca, in clu si ve em fun ção de de ci sões ju di-
ci a is, cabe, nes te mo men to, di ri mir as dú vi das exis-
ten tes. Nes te sen ti do, por se rem as dú vi das de as-
pec tos da com pe tên cia es pe cí fi ca da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Re da ção, tor na-se ne ces sá-
ria a ma ni fes ta ção des ta Co mis são.
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Sala das Co mis sões, 25 de ju nho de 2003. – Se -
na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 ao exa me da Co mis são de Cons ti-

tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 17:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 97, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 97, de 2002 (nº
379/99, na Casa de ori gem), que al te ra a
Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992, que
“dis põe so bre as san ções apli cá ve is aos
agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri que ci-
men to ilí ci to no exer cí cio de man da to, car go,
em pre go ou fun ção na ad mi nis tra ção pú bli-
ca di re ta, in di re ta ou fun da ci o nal e dá ou tras
pro vi dên ci as”, ten do

Pa re cer sob nº 207, de 2003, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca,
fa vo rá vel, com Emen da nº 1-CCJ, que apre -
sen ta.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 de maio úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para o dia 18 do cor ren-
te, data em que a pa u ta en con tra va-se obs tru í da,
em vir tu de da fal ta de acor do de li de ran ças para
apre ci a ção de me di das pro vi só ri as.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, pe -
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da emen -
da, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Peço aos ilus tres Se na do res que se ma ni fes tem
de ime di a to sem pre que de se ja rem par ti ci par da dis -
cus são, para que a Mesa não a en cer re ha ven do ain -
da Par la men ta res que que i ram dis cu tir a ma té ria.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, como Re la tor do pro je to,
dei pa re cer fa vo rá vel com a emen da de re da ção. No
en tan to, apre sen to uma se gun da emen da de re da-
ção, vis to que há uma pa la vra, no § 1º do art. 20, que
deve ser mo di fi ca da.

Art. 20....................................................
§ 1º Os pro ces sos de que tra ta esta lei 

te rão pri o ri da de so bre to dos os de ma is, cor -
ren do, in clu si ve, nos pe río dos de fé ri as e re -
ces sos fo ren ses, bem como ne les de ven do
se ini ci ar.

Não pode ha ver uma pa la vra im pe ra ti va, mas,
sim, fa cul ta ti va. A mo di fi ca ção pro pos ta é: “po den do
ini ci ar”. Por essa ra zão, há uma emen da de re da ção
fi nal de mi nha au to ria para que haja o aper fe i ço a-
men to do tex to des se ar ti go.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
ia cha mar a aten ção dos Srs. Se na do res para esse
ar ti go ex tre ma men te mal re di gi do. Em pri me i ro lu gar,
fal ta cla re za na fra se: “... ne les de ven do se ini ci ar”. O
que se quer di zer, no re ces so ou nas fé ri as? Em se -
gun do lu gar, é im pe ra ti vo, como ob ser vou o Re la tor.
Em ter ce i ro lu gar, con tém um erro de por tu guês: o
pro no me está sol to en tre dois ver bos. V. Exª, Sr. Pre si-
den te, que é um ho mem de le tras, sabe ava li ar a
ques tão. Nós, Se na do res, te mos o de ver de ze lar pelo 
ver ná cu lo, tão mal tra ta do nes te País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de
con ti nu ar a dis cus são da ma té ria, es cla re ço à Casa
que, na vo ta ção an te ri or, a emen da apro va da subs ti-
tui uma con jun ção pela con jun ção al ter na ti va “ou”.
Nes te caso, mu da mos um ver bo, al te ran do to tal men-
te o sen ti do do pro je to. Então, não po de mos re ce ber a 
emen da como sen do de re da ção. Se o Ple ná rio as sim
de se jar, a ma té ria vol ta rá à Co mis são, para que se
pro ce da a uma nova re da ção.

Espe ra re mos a for ma li za ção do re que ri men to
para votá-lo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, es ta mos de acor do com que o
pro je to seja no va men te en ca mi nha do à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estou es -
pe ran do que seja for ma li za do o pe di do. (Pa u sa.)

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 493, DE 2003
Nos ter mos do art. 279, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
PLC 97/2002,a fim de que a re fe ri da pro po si ção seja
re e xa mi na da pela Co mis são de CCJ.
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Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Tião
Vi a na, Alo í zio Mer ca dan te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Srªs
e Srs. Se na do res que es ti ve rem de acor do que i ram
per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vol ta à Co mis são de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia.
Agra de ço aos Se na do res Jef fer son Pé res e Ju -

vên cio da Fon se ca pela vi gi lân cia da re da ção do pro -
je to, o que, sem dú vi da, aju da a Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 18:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 8, de 2003 (nº
5.063/2001, na Casa de ori gem), que de no-
mi na “Ro do via Jor ge Ama do” o tre cho da
Ro do via BR-415 que in ter li ga as ci da des de
Ita bu na e Ilhéus, no Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 311, de 2003,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na-
do ra Fá ti ma Cle i de.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de 3 do cor ren te,
quan do teve sua dis cus são so bres ta da, em vir tu de
da fal ta de acor do de li de ran ças para apre ci a ção de
me di das pro vi só ri as.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, pe -
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 8, DE 2003

(Nº 5.063/2001, na Casa de ori gem)

De no mi na “Ro do via Jor ge Ama do”
o tre cho da Ro do via BR-415 que in ter li ga
as ci da des de Ita bu na e Ilhéus, no Esta do
de Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Ro do via Jor ge Ama do”

o tre cho da Ro do via BR-415 que in ter li ga as ci da des
de Ita bu na e Ilhéus, no Esta do da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 19:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 

Re cur so nº 25, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 152, de 2001, de au to-
ria do Se na dor Wal deck Orné las, que al te ra
o art. 15 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro
de 1997, para re gu la men tar a iden ti fi ca ção
nu mé ri ca dos can di da tos aos car gos ma jo ri-
tá ri os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.276, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor Bel lo
Par ga, com vo tos con trá ri os dos Se na do res
Iris Re zen de, Se bas tião Ro cha, José Edu ar-
do Du tra e Ro ber to Re quião.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 23 de abril úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para o dia 4 do cor ren te,
data em que a pa u ta en con tra va-se obs tru í da, em
vir tu de da fal ta de acor do de li de ran ças para apre ci-
a ção de me di das pro vi só ri as.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, pe -
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Alme i da Lima para dis cu tir.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, a Li de ran ça do nos so Par ti do, da for ma mais
acer ta da pos sí vel, ori en ta a Ban ca da pela re je i ção des -
te pro je to. E ou tra não po de ria ser a ori en ta ção. Tra ta-se
da pre ten são de se es ta be le cer mais um ab sur do na le -
gis la ção ele i to ral pela con fu são que se pre ten de es ta-
be le cer jun to ao ele i tor com esta pro pos ta.

Hoje, para de ter mi na do seg men to dos nos sos
ele i to res, já é di fí cil me mo ri zar os dois al ga ris mos que 
re pre sen tam o par ti do na vo ta ção de um can di da to a
car go ma jo ri tá rio. Nos pro gra mas de rá dio e te le vi são,
des de o pri me i ro ins tan te do pro ces so ele i to ral, pre o-
cu pa-se com a ve i cu la ção per ma nen te, re i te ra da, in -
sis ten te do nú me ro que re pre sen ta aque le can di da to.
Ima gi nem se uma co li ga ção com cin co par ti dos ti ver
que di vul gar os cin co nú me ros que re pre sen tam os
in te gran tes da co li ga ção.
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Cre io até e te nho ve ri fi ca do isto ba si ca men te
em toda a le gis la ção ele i to ral que a clas se po lí ti ca, o
Con gres so Na ci o nal, quan to a este as pec to, só tem
pro cu ra do cri ar di fi cul da des, cada vez ma i o res, para
a pró pria clas se po lí ti ca. E ou tro ab sur do, na se gun da
par te des sa pro po si tu ra, é pro cu rar vin cu lar o ter ce i ro
nú me ro a ser adi ci o na do aos dois que ca rac te ri zam a
le gen da par ti dá ria. Pela le gis la ção atu al, é dado o di -
re i to ao par ti do e ao can di da to de es co lhe rem esse
nú me ro. O nú me ro do meu par ti do, por exem plo, é o
12. Ao meu par ti do e ao can di da to ao Se na do Fe de ral
é dado o di re i to de es co lher o ter ce i ro nú me ro, se gun-
do nos sa con ve niên cia. Ago ra, vem um pro je to de lei
para al te rar, fi xan do, li mi tan do, to lhen do o di re i to que
o par ti do e o can di da to têm à es co lha do ter ce i ro al ga-
ris mo para com por o nú me ro do can di da to a Se na dor
quan do da ele i ção cor res pon den te aos dois ter ços!

Fui can di da to no meu Esta do com o nú me ro
123. Sim, por que o nú me ro do meu par ti do é 12. Com
a li ber da de atu al, o can di da to e o par ti do po dem fa zer
a es co lha mais con ve ni en te, que se ajus te me lhor ao
in te res se de les. Mas pa re ce-me que a clas se po lí ti ca
per deu o ju í zo, pois, nes te País, só se cria le gis la ção
ele i to ral para di fi cul tar a clas se po lí ti ca. Nun ca vi se
cri a rem tan tas nor mas ele i to ra is para di fi cul tar, nes te
caso, não ape nas o par ti do e o can di da to, mas o pró -
prio ele i tor.

Srªs e Srs. Se na do res, é da con ve niên cia do
can di da to fa zer a com po si ção do seu nú me ro da for -
ma mais ade qua da pos sí vel e que fa ci li te ao seu ele i-
to ra do con sa grar-lhe na urna. Mas não! O ob je ti vo
des se pro je to é di fi cul tar, uma vez que li mi ta para o
can di da to a Se na dor, quan do da ele i ção dos dois ter -
ços, adi ci o nar ao nú me ro do seu par ti do ape nas o nú -
me ro 1 ou 2. Ele não cria fa ci li da de e não man tém a li -
ber da de que o par ti do tem para es co lher seus al ga ris-
mos. Na ele i ção pro por ci o nal, a de pen der do nú me ro
de can di da tos do par ti do, es tes se jun tam e es co lhem
os me lho res nú me ros, os que fa ci li tam a com pre en-
são do ele i to ra do. É as sim que de ve ria ser. Esse pro -
je to, além de tudo, que bra essa se qüên cia e a cons -
ciên cia que o ele i tor já pos sui di an te de ele i ções an te-
ri o res. Em cada ele i ção, fi ca mos a mu dar re gras. Isso
é um ab sur do!

Esse pro je to de lei vem mo di fi car a si tu a ção sen si-
vel men te. Uma co li ga ção com cin co par ti dos, no caso
de uma ele i ção para Go ver na dor, Pre si den te ou Pre fe i-
to, em seu pro gra ma de te le vi são, em vez de di vul gar
ape nas uma de ze na, de ve rá di vul gar to dos os nú me ros
dos par ti dos que a com põem, por que tem que acu dir
aos in te res ses do par ti do “a”, “b”, “c” e as sim su ces si va-
men te. É mais con ve ni en te a fi xa ção de um nú me ro
ape nas, e não a pos si bi li da de de mais de um.

Por sua vez, o Se na dor não pode adi ci o nar o nú -
me ro que lhe con vém. Di ga mos que o nú me ro seja
13, do Par ti do dos Tra ba lha do res. Atu al men te, se en -
ten der por bem, ele pode acres cen tar o zero como úl -
ti mo al ga ris mo. Cen to e trin ta será um nú me ro re don-
do, que fa ci li ta rá a me mo ri za ção pelo ele i tor. E as sim
su ces si va men te. Se o nú me ro do par ti do for 23, sal vo
en ga no é o PPS, o can di da to a Se na dor pode que rer
co lo car o nú me ro 4. No en tan to, por esse pro je to de
lei, es ta rá obri ga do a in clu ir exa ta men te aque le nú-
me ro, o que será uma ca mi sa-de-for ça. Pa re ce-me
que não nos acos tu ma mos com a li ber da de que te-
mos. Se te mos li ber da de para es co lher, por que a vin -
cu la ção?

Sen do as sim, peço a aten ção, a com pre en são
das Srªs e dos Srs. Se na do res para re je i tar esse
pro je to, que em nada con tri bui para o pro ces so ele i-
to ral. Cria ape nas mais uma di fi cul da de para a clas -
se po lí ti ca.

Du ran te o dis cur so do Sr. Alme i da Lima,
o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ti nua
a dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Octá vio.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o pro je to
do Se na dor Wal deck Orné las, na mi nha vi são, vai
com pli car mu i to o en ten di men to dos ele i to res acer ca
da nu me ra ção dos can di da tos. Nos úl ti mos ple i tos, te -
mos con se gui do que as ele i ções ocor ram com pres -
te za. A apu ra ção tem sido rá pi da, e o ele i tor tem tido
fa ci li da de para as si mi lar os nú me ros pro pos tos, que
são os nú me ros dos par ti dos. Enten do que esse pro -
je to vai com pli car de ma is o sis te ma ele i to ral.

Por isso, ma ni fes to-me to tal men te con trá rio à
apro va ção do pro je to do ilus tre Se na dor Wal deck
Orné las.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Gos ta ria
de ser bem ob je ti vo e rá pi do. Para vo tar, o ele i tor pre -
ci sa me mo ri zar 19 al ga ris mos para todo o con jun to
da vo ta ção. Espe ci al men te quan do se tra ta de uma
ele i ção ca sa da. Para sim pli fi car o pro ces so ele i to ral,
a pro pa gan da tem que se con cen trar em um úni co nú -
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me ro. O ele i tor tem que trans for mar o can di da to em
um nú me ro. Então, fa ze mos um es for ço bru tal na
cam pa nha para fa zer com que o ele i tor me mo ri ze um
nú me ro e o as so cie ao can di da to. Não faz sen ti do
para uma co li ga ção de qua tro ou cin co par ti dos tra ba-
lhar com mais qua tro ou cin co nú me ros. Isso di fi cul ta
o pro ces so ele i to ral, pre ju di ca o ele i tor e o can di da to.
Te nho cer te za de que o es pí ri to era ou tro. No en tan to,
o re sul ta do é exa ta men te esse. Ima gi nem, por exem -
plo, a Co li ga ção PSDB, PFL, PPB e PTB, cujo nú me-
ro era 45. Ela te ria que tra ba lhar com o nú me ro de to -
dos os Par ti dos. Isso não tem sen ti do.

Assim, pro po nho que re je i te mos o pro je to e que
pos sa mos dis cu tir a re for ma po lí ti ca. Na con cep ção
atu al, se gu ra men te, o pro je to não traz ne nhum be ne-
fí cio ao pro ces so de mo crá ti co, aos ele i to res e aos
can di da tos. So li ci to que en ca mi nhe mos pela re je i ção
do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ti nua
a dis cus são. (Pa u sa.) Con ce do a pa la vra ao Se na dor
José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro fa -
zer um re gis tro so bre a au to ria do pro je to, mais es pe-
ci fi ca men te so bre a qua li da de do au tor. O Se na dor
Wal deck Orné las é um dos ex po en tes do nos so Par ti-
do. Foi au tor de gran des e bons pro je tos. Apre sen ta,
na me lhor das in ten ções, mais esse pro je to, que pos -
sui van ta gens e gran des des van ta gens. Ele pode con -
fun dir o ele i tor, é uma ma té ria con tro ver sa. Na pró pria
Ban ca da do PFL, há di ver gên ci as de opi niões por ra -
zões res pe i tá ve is.

Ma ni fes to-me pes so al men te fa vo rá vel ao pro je to
até pelo apre ço que de di co ao au tor, mas, na Ban ca da,
pe las di ver gên ci as, há opi niões fa vo rá ve is e con trá ri as.
Por isso, no PFL, a ma té ria está em aber to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao 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, gos ta ria de
dar uma ex pli ca ção so bre esse pro je to ape sar de não
ser de mi nha au to ria, mas do ex-Se na dor Wal deck
Orné las, um com pa nhe i ro nos so que não está mais
no Se na do. Para não dar im pres são de que S. Exª, de
cer ta ma ne i ra, pro pôs algo ab sur do, gos ta ria de di zer
que a idéia ori gi nal do pro je to foi exa ta men te per mi tir
que, quan do hou ves se uma co li ga ção, o ele i tor pu-
des se vo tar em qual quer nú me ro re fe ren te aos Par ti-

dos que dela par ti ci pas sem. Por exem plo, numa co li-
ga ção PFL/PSDB, com um can di da to do PSDB para
Pre si den te, o ele i tor do PFL que vo tas se no nú me ro
25 para Pre si den te es ta ria vo tan do tam bém no nú me-
ro 45 para Pre si den te. Essa era a idéia ori gi nal do pro -
je to. Qu an do isso pas sa para o caso de Se na dor, em
que há pos si bi li da de real de ha ver dois can di da tos na
mes ma co li ga ção, re al men te essa al ter na ti va gera
mais con fu são que be ne fí cio.

Na re a li da de, pro nun cio-me tam bém con trá rio
ao pro je to, na for ma como está apre sen ta do. Ape nas
gos ta ria de dar ex pli ca ção de como o pro je to foi ori gi-
nal men te es que ma ti za do no Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, em
re la ção à ma té ria, o PSDB, que li be ra cada um dos
seus Se na do res para to mar a ati tu de que lhes me lhor
ve nha à ca be ça, apro ve i ta, pela sua Li de ran ça, para
di zer que de for ma al gu ma nos pas sa ria pelo cé re bro
o pen sa men to de que fos se es ta pa fúr dia uma idéia
do Se na dor Wal deck Orné las, gran de Mi nis tro da Pre -
vi dên cia, ho mem pú bli co que se por tou com sin gu la ri-
da de nes ta Casa.É hora de ho me na geá-lo e de di zer
que o PSDB li be ra seus mem bros para op ta rem ou
não, da ma ne i ra mais li vre que pu de rem, con for me é
o por te do nos so Par ti do, em re la ção à ma té ria do Se -
na dor Wal deck Orné las, pela Ba hia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, te nho cer te za,
ape sar de não me ter fa la do de for ma es pe cí fi ca, pon tu al
so bre esse pro je to, de que o Se na dor Wal deck Orné las o
fez com as me lhor das in ten ções, para tor nar as ele i ções
sem pre mais trans pa ren tes, para que o ele i tor te nha as in -
for ma ções de que ne ces si ta para a sua de ci são e en ten da
a exis tên cia de uma co li ga ção par ti dá ria, sa ben do qua is
Par ti dos es tão a apo i ar aque le de ter mi na do can di da to.
Inclu si ve, Sr. Pre si den te, pre ten deu tam bém o Se na dor
Wal deck Orné las que to dos os Par ti dos que com pu ses-
sem uma co li ga ção ti ves sem a opor tu ni da de de, ao re ce-
ber o voto no can di da to ma jo ri tá rio, se rem con tem pla dos
com a pre fe rên cia do ele i tor no voto par ti dá rio.
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Se o Par ti do faz par te de uma co li ga ção, en ten-
de o Se na dor Wal deck Orné las – leio na jus ti fi ca ti va
do seu pro je to – que ele de ve ria par ti ci par tam bém da 
sua nu me ra ção, in clu in do o nú me ro re fe ren te ao Par -
ti do e per mi tin do que ele pos sa tam bém usu fru ir da
prefe rên cia do ele i tor e não ape nas o Par ti do a que o
can di da to ao car go ma jo ri tá rio está fi li a do. Sem som -
bra de dú vi da, em re la ção aos vo tos do ele i tor, o Par ti-
do que es ta ria sen do pri vi le gi a do, por cons tar da nu -
me ra ção da co li ga ção ape nas o seu nú me ro, se ria o
do can di da to ao car go ma jo ri tá rio.

Re pi to isso, por que te nho cer te za ab so lu ta,
Sr. Pre si den te, de que o Sr. Wal deck Orné las ela bo-
rou esse pro je to com es pí ri to de mo crá ti co, para fa -
zer com que o ele i tor seja in for ma do. Efe ti va men te,
pode um pro je to des ses tra zer mais in for ma ções
que per tur bem a ca be ça do ele i tor na de ci são do
seu voto, vis to que o pro ces so ele i to ral se tor nou
com ple xo, por ser pre ci so di gi tar o nú me ro para que 
seja su fra ga do o can di da to ao car go ma jo ri tá rio.
Infe liz men te, é uma ver da de. Com cer te za, nos so
ele i tor vai-se de pa rar e so frer com a mul ti pli ci da de
de nú me ros no mo men to de uma co li ga ção, prin ci-
pal men te am pla.

Aqui falo para de fen der o mé ri to do pro je to, por
sua qua li da de, pela au to ria do Se na dor Wal deck
Orné las, pela sua com pe tên cia e pela sua in ten ção
em aten der a de mo cra cia bra si le i ra. No en tan to, re co-
nhe ço tam bém que o pro je to po de rá efe ti va men te,
quan do da sua apli ca ção, tra zer al gum tipo de di fi cul-
da de ao ele i tor no mo men to de dar o seu voto, quan -
do es ti ver de fron te à urna ele trô ni ca.

Por tan to, essa é nos sa po si ção, aca tan do o en -
ten di men to dos Lí de res do meu Par ti do, o PFL, Se na-
dor José Agri pi no, e do PSDB, Se na dor Arthur Vir gí lio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Cé sar Bor-
ges, o Sr. Ro meu Tuma, 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. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-
ro a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei do Se na do nº 152,
de 2001.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta do.

É o se guin te o pro je to re je i ta do

PROJETO DE LEI NO SENADO 
Nº 152, DE 2001

Alte ra o art. 15 da Lei nº 9.504, de 30 
de se tem bro de 1997, para re gu la men tar
a iden ti fi ca ção nu mé ri ca dos can di da tos
aos car gos ma jo ri tá ri os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art.1º O in ci so I e o § 3º do art. 15 da Lei nº

9.504, de 30 de se tem bro de 1997, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

Art.15. ...................................................
I – Os can di da tos aos car gos ma jo ri tá-

ri os con cor re rão com o nú me ro do par ti do
pelo qual fo ram re gis tra dos ou, no caso de
co li ga ções, com to dos os nú me ros dos par -
ti dos que dela par ti ci pem, acres ci dos, nas
ele i ções para a re no va ção de dois ter ços do 
Se na do, do nú me ro um ou dois à di re i ta:

§ 3º Os can di da tos de co li ga ção, nas
ele i ções ma jo ri tá ri as, se rão re gis tra dos com 
to dos os nú me ros dos par ti dos que dela
par ti ci pem, acres ci dos, nas ele i ções para a
re no va ção de dois ter ços do Se na do, do nú -
me ro um ou dois e, nas ele i ções pro por ci o-
na is, com o nú me ro de le gen da do res pec ti-
vo par ti do acres ci do do nú me ro que lhes
cou ber, ob ser va do o dis pos to no pa rá gra fo
an te ri or. (NR)

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, lem -
bro que, após a Ordem do Dia, fi ca mos de re a li zar a
re u nião ina u gu ral da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to que in ves ti ga rá o, vis to como es cân da lo, Ba -
nes ta do.

Lem bro tam bém que, no acor do fe i to, te mos
como se gun do vice-pre si den te um nome do PFL da
Câ ma ra, De pu ta do Ro dri go Maia; o Re la tor é o De pu-
ta do José Men tor, do PT da Câ ma ra; e o Pre si den te é
do Blo co da Mi no ria, o Se na dor, pelo PSDB, Ante ro
Paes de Bar ros.

Gos ta ria que a Mesa nos aju das se com essa
con vo ca ção, por que co me ça ría mos logo esse tra ba-
lho tão es pe ra do pela Na ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, a Co mis são já está con vo ca da, ten do
ha vi do adi a men to da re u nião para hoje. Assim, cre io
que os mem bros da Co mis são es ta rão pre sen tes.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Esta mos
to tal men te de acor do com a pre o cu pa ção acer ca da
ins ta la ção da CPI ain da hoje, o que é mu i to im por tan-
te para o Con gres so, mas tí nha mos a in di ca ção de al -
guns no mes para se rem vo ta dos. Pen so que o Pre si-
den te to mou uma ati tu de bas tan te res pon sá vel com a 
ins ti tu i ção, re ti ran do de ofí cio essa vo ta ção, mas per -
gun to aos Lí de res dos di ver sos Par ti dos se há ob je-
ção a al gum nome. Qu an do há ob je ção, Sr. Pre si den-
te, re a li za mos uma ses são se cre ta para dis cu tir os ar -
gu men tos com trans pa rên cia e para po li ti zar as de ci-
sões, como é da na tu re za des ta Casa.

Então, sem essa me di a ção, será mu i to di fí cil vo -
tar mos no mes, em fun ção do que tem ocor ri do em vo -
ta ções an te ri o res. Assim, so li ci to aos Lí de res que,
caso não haja ne nhu ma ob je ção aos no mes que es -
tão sen do apre sen ta dos, que vo te mos hoje e, se hou -
ver ob je ção, que re a li ze mos uma ses são se cre ta para 
re a li zar o de ba te po lí ti co, como é da na tu re za do Par -
la men to. Como to das as ma té ri as po lê mi cas que vo -
ta mos, a in di ca ção e a ho mo lo ga ção de no mes não
po dem ser tra ta das de for ma di fe ren te.

So li ci to à Mesa um re que ri men to para re co lo car o
ofí cio na pa u ta e para vo tar mos ain da hoje essa ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se os Srs. 
Lí de res con cor da rem, a Mesa in clu i rá na pa u ta as
pro po si ções dela re ti ra das.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, já
pude ex ter nar a mi nha opi nião na que la tri bu na a fa vor
do voto se cre to, que é uma ins ti tu i ção de mo crá ti ca e
so fis ti ca da do Par la men to oci den tal. Por tan to, eu não
que re ria, na prá ti ca, abo lir esse que nas ceu para pro -
te ger os sú di tos do rei even tu al men te abu si vo e que
me re ce uma dis cus são mu i to pro lon ga da, para che -
gar mos a uma con clu são so bre o con ven ci men to de
quem por ven tu ra pas se ou não a ado tá-lo no seu
elen co de idéi as.

Mas, des ta vez, até para mos trar – acer ca des se
epi só dio ca nhes tro e abu si vo re gis tra do pe los jor na is
re fe ren te à ob ser va ção equi vo ca da do Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca em des fa vor do Con gres so Na ci o-
nal e do Po der Ju di ciá rio – que não há von ta de ne-
nhu ma de atra pa lhar a Na ção. Des ta vez, abro ex ce-
ção, di zen do que, até o mo men to, não te mos nada
con tra ne nhum dos in di ca dos. Pode ser que, na úl ti ma
hora, apa re ça algo. Se me dis se rem que al guém está, 
na ver da de, des me re cen do o car go para o qual foi in -
di ca do, não te mos por que não exer cer, no voto se cre-
to, a nos sa prer ro ga ti va. Mas pa re ce que isso não vai
ocor rer.

Por tan to, na tese, sou a fa vor de que se res pe i te
o voto se cre to como ins ti tu i ção se cu lar do Par la men-
to. No gê ne ro, na es pé cie, hoje, en ten do que po de-
mos me lhor apro ve i tar os tra ba lhos, an tes da aber tu-
ra da CPI, por que te mos ma té ri as, de fato, re le van tes
a vo tar, al gu mas por voto se cre to, no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
aten de rá à so li ci ta ção de V. Exª e re in clu i rá na pa u ta
as ma té ri as.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape nas gos -
ta ria de co mu ni car que, ama nhã, às dez ho ras, a Co -
mis são de Edu ca ção terá de se re u nir, pois exis tem
mu i tas ma té ri as que de vem ser vo ta das. Como te mos
que vo tar an tes do re ces so, es tou con vo can do, por -
tan to, os Mem bros da Co mis são de Edu ca ção, para
ama nhã, às dez ho ras.

Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o PFL apro -
va a re in ser ção das ma té ri as na pa u ta e ma ni fes ta-se
in te i ra men te de acor do com a po si ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Após o
item 20, in clu i re mos os Itens de 3 a 6 para se rem
apre ci a dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 20:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 52, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos dos
 Re cur sos nºs 10 e 11, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 52, de 2002, de au to ria
do Se na dor Ade mir Andra de, que mo di fi ca a 
Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, es ta-
be le cen do cri té ri os para a dis tri bu i ção dos
re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha-
dor, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 534, de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 06 de maio úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para o dia 17 do cor ren-
te, data em que a pa u ta en con tra va-se obs tru í da,
em vir tu de da fal ta de acor do de Li de ran ças para
apre ci a ção de me di das pro vi só ri as.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, pe -
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, em -
bo ra des ne ces sá rio, se ria im por tan te que pu dés se-
mos avan çar na pa u ta, in clu si ve apre ci an do to das as
in di ca ções que es tão para ser vo ta das. Esta mos sin -
ce ra men te dis pos tos a co la bo rar, apro van do cada um 
des ses no mes.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Le o nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, eu gos ta ria de so li ci tar mi nha ins cri ção para
que, em nome da Li de ran ça do PSDB, eu pos sa fa zer
um pro nun ci a men to de ho me na gem ao 15 anos do
PSDB no dia de hoje

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª po -
de rá fazê-lo após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 494, DE 2003

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei do Se na do nº 52/2002 a fim de ser fe i ta na ses -
são de 4 de se tem bro do cor ren te.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Se -
na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PARECER Nº 692, DE 2003
(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 692, de 2003, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la to ra: Se na do ra Pa trí cia
Sa bo ya Go mes, so bre a Men sa gem nº 75,
de 2003 (nº 112/2003, na ori gem), 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 da Dou to ra
Ma ria Pa u la Dal la ri Buc ci para exer cer o
car go de Pro cu ra dor-Ge ral do Con se lho
Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca –
CADE do Mi nis té rio da Jus ti ça, com man da-
to de dois anos.

O pa re cer é fa vo rá vel.
Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral
da Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção.(Pa-
u sa)

Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en -
con tram em ou tras de pen dên ci as da Casa para que 
com pa re çam ao ple ná rio. Esta mos em pro ces so de
vo ta ção se cre ta para es co lha de au to ri da des.

As Srªs. e os Srs. Se na do res já po dem vo-
tar.(Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo pa i nel ele trô ni co.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 39 Srs. Se na do res; e NÃO 8.

Hou ve 01 abs ten ção.
To tal: 48 vo tos.
O nome da Drª. Ma ria Pa u la Dal la ri Buc ci foi

apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pelo Re -

gi men to Inter no, há ma i o ria sim ples para apro va ção
do nome.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

PARECER Nº 602, DE 2003
(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 602, de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, so bre a Men sa-
gem nº 99, de 2003 (nº 193/2003, na ori-
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca

sub me te à apre ci a ção do Se na do o nome
do Dou tor Lé lio Ben tes Cor rêa, Sub pro cu ra-
dor-Ge ral do Tra ba lho, para com por o Tri bu-
nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car go de Mi nis-
tro To ga do, em vaga re ser va da a mem bro
do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, de cor ren-
te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Wag ner
Antô nio Pi men ta.

O pa re cer é fa vo rá vel.
Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

As Srªs. e os Srs. Se na do res já po dem vo-
tar.(Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo sis te ma ele trô ni co.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM, 44 Srs. Se na do res; e NÃO 09. 

Hou ve 02 abs ten ções.
To tal: 55 vo tos.
O nome do Dr. Lé lio Ben tes Cor rêa foi apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

MENSAGEM Nº 118, DE 2003
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

Men sa gem nº 118, de 2003 (nº
219/2003, na ori gem), 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 Sr. Affon so Emí lio de
Alen cas tro Mas sot, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i-
xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Tche ca.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na-
dor Ro meu Tuma, para a le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 703, DE 2003 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa re cer:) –
Sr. Pre si den te, o Sr. Affon so Emí lio de Alen cas tro
Mas sot, in di ca do para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca Tche ca, ob te ve a apro va-
ção da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa
Na ci o nal com de zo i to vo tos fa vo rá ve is.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis -
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com a de li-
be ra ção do Se na do do dia 06 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-

cre ta pelo sis te ma ele trô ni co.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 44 Srs. Se na do res; e NÃO, 12 Srs. Se na do res.

Não hou ve abs ten ção.

To tal: 56 vo tos.

Apro va do o nome do Sr. Affon so Emí lio de Alen -
cas tro Mas sot.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

MENSAGEM Nº 129, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 129, de 2003 (nº
250/2003, na ori gem), 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 Gil ber to Verg ne
Sa bo ia, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re-
i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer -
cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao
Re i no dos Pa í ses Ba i xos.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tuma, para a le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 704, DE 2003 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa re cer.) –
Sr. Pre si den te, o Sr. Gil ber to Verg ne Sa bo ia, in di ca do
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao 
Re i no dos Pa í ses Ba i xos, ob te ve a apro va ção da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal
com doze vo tos fa vo rá ve is.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
é fa vo rá vel.

Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com a de li-

be ra ção do Se na do do dia 06 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
Infor mo ao Ple ná rio que esta é a úl ti ma pro po si-

ção cuja vo ta ção é se cre ta. Em se gui da, con ti nu a re-
mos a vo ta ção das ma té ri as da Ordem do Dia.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo pa i nel ele trô ni co.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 44 Srs. Se na do res; e NÃO, 10 Srs. Se na do res.

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 55 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. Gil ber to Verg ne Sa bo ia.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 21:

MENSAGEM Nº 76, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa-
gem nº 76, de 2003 (nº 114/2003, na ori-
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca
so li ci ta a re ti ra da do Pro je to de Lei da Câ-
ma ra nº 4, de 2003, que au to ri za o Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al a doar imó vel
que es pe ci fi ca à União Bra si le i ra de Escri to-
res.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 30 de abril úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para o dia 12 do cor ren-
te, data em que a pa u ta en con tra va-se obs tru í da,
em vir tu de da fal ta de acor do de li de ran ças para
apre ci a ção de me di das pro vi só ri as.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1.º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 495, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 315, com bi na do
com o art. 279 § 1º do Re gi men to Inter no, adi a men to
por 28 (vin te e oito) dias, da vo ta ção da men sa gem nº
76, de 2003.

Jus ti fi ca ção

Obje ti va o pre sen te re que ri men to as se gu rar o
tem po ne ces sá rio para que a re ti ra da pelo Po der Exe -
cu ti vo do Pro je to de Lei nº 4, de 2003, seja pre ce di da
pelo diá lo go en tre a União Bra si le i ra de Escri to res –
en ti da de in te res sa da – e Go ver no Fe de ral.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. –
Ro meu Tuma. 

REQUERIMENTO Nº 496, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 315, com bi na do
com o dis pos to no art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, o adi a men to da vo ta ção da Men sa gem nº
76/2003, pela qual o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
so li ci ta re ti ra da do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
4/2003, que au to ri za o Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro
So ci al a doar imó vel que es pe ci fi ca à União Bra si le i ra

de Escri to res, a fim de que seja fe i ta na Ses são de 4
de se tem bro vin dou ro.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. –
Edu ar do Su plicy.

REQUERIMENTO Nº 497, DE 2003

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro adi a men to da
dis cus são por 30 dias da MSF nº 76, de 2003, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca so li ci ta a re ti ra da do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de 2003, que “au to ri za
o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al a doar imó vel
que es pe ci fi ca à União Bra si le i ra de Escri to res.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ção,
em glo bo, dos re que ri men tos que têm a mes ma fi-
na li da de.

As Srªs e Srs. Se na do res que os apro vam que i-
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
A Men sa gem nº 76, de 2003, cons ta rá da

Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria de 04
de se tem bro vin dou ro.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 22:

MENSAGEM Nº 97, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa gem nº 97,
de 2003 (nº 173/2003, na ori gem), pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca so li ci ta a re ti ra da do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 12, de 2001 (nº 2.282/99, na Casa
ori gem), que au to ri za o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al a doar imó vel que es pe ci fi ca ao Mu ni cí pio de
Anto ni na, Esta do do Pa ra ná.

Em vo ta ção a Men sa gem.
As Srªs e Srs. Se na do res que a apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2001, vai

de fi ni ti va men te ao Arqui vo.
Se rão fe i tas as de vi das co mu ni ca ções ao Se-

nhor Pre si den te da Re pú bli ca e à Câ ma ra dos De pu-
ta dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 23:

MENSAGEM Nº 107, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa-
gem nº 107, de 2003 (nº 215/2003, na ori-
gem), de 26 do cor ren te, pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca so li ci ta a re ti ra da da
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Men sa gem nº 5, de 2003, que sub me te à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral a es co lha do
Se nhor To mas Ma u rí cio Gug ge nhe im, 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, cu mu la ti va-
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à Re pú bli ca Ga bo ne sa, exer cer o de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca De -
mo crá ti ca de São Tomé e Prín ci pe.

Em vo ta ção a Men sa gem, em tur no úni co.
As Srªs e Srs. Se na do res que a apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A Men sa gem nº 5, de 2003, vai ao Arqui vo.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Pre si den te da

Re pú bli ca e ao Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 24:

REQUERIMENTO Nº 325, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 325, de 2003, do Se na dor Arthur
Vir gí lio, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 136 e
155, de 2000, por re gu la rem a mes ma ma -
té ria.

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.
As ma té ri as pas sam a tra mi tar em con jun to, vão 

à Co mis são de Assun tos So ci a is, e, pos te ri or men te,
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em
de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Re que ri men to nº
488, de 2003, de au to ria do Sr. Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res será vo ta do na ses são de li be ra ti va or di-
ná ria de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sus pen do
a ses são por cin co mi nu tos, a fim de que a Casa pos -
sa re ce ber os atle tas que a vi si tam.

(A ses são é sus pen sa às 17 ho ras e
55 mi nu tos e re a ber ta às 18 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está re a-
ber ta a ses são.

Cha mo a aten ção da Casa para a vi si ta que fa -
zem ao Se na do os in te gran tes da Co mis são Na ci o nal

de Atle tas, ho mens e mu lhe res que or gu lham nos so
País nos di ver sos se to res em que pra ti cam e hon ram
o es por te na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o Re que ri men to nº 485, de 2003, de ur gên cia,
lido no Expe di en te, para o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 14, de 2003.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. que o apro vam que i ram per ma-

ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 498, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 17, de 2003 (nº 6.871/2002, na Casa de
ori gem), que ins ti tui o ano de 2003 como Ano Na ci o-
nal Cân di do Por ti na ri.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Jef-
fer son Pe res – Artur Vir gí lio – Ga ri bal di Alves –
De mós te nes Tor res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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.
Ten do em vis ta ser a úl ti ma ses são de li be ra ti va

or di ná ria ama nhã e não ha ven do ob je ção do Ple ná-
rio, as ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia da ses -
são de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o Re que ri men to nº 482, de 2003, lido no Expe di-
en te, des ti nan do a Hora do Expe di en te da ses são do
Se na do do dia 20 de agos to para ho me na ge ar a Ma -
ço na ria bra si le i ra pela pas sa gem do Dia do Ma çom.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-

ção o Re que ri men to nº 483, de 2003, lido no Expe di-
en te, so li ci tan do a re a li za ção de ses são so le ne para
co me mo rar o cen te ná rio do ex-Se na dor Di nar te Ma -
riz, no dia 22 de agos to pró xi mo.
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Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-

ção o Re que ri men to nº 484, de 2003, lido no Expe di-
en te, so li ci tan do a re a li za ção de ses são es pe ci al dia
11 de se tem bro em ho me na gem à me mó ria de Sal va-
dor Allen de, ex-Pre si den te do Chi le.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Flá vio Arns.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.
O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR. Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ti ve-
mos, como V. Exª men ci o nou, a hon ra de re ce ber a
Co mis são Na ci o nal de Atle tas, com pos ta por vá ri os
cam peões olím pi cos e pára-olím pi cos. Para o Se na do
Fe de ral, sem dú vi da al gu ma, é uma gran de hon ra.
Essas pes so as vêm fa zen do com que o nome do Bra -
sil se des ta que pelo mun do in te i ro por meio da prá ti ca
des por ti va olím pi ca e pára-olím pi ca.

Con tu do, que ro aler tar as Srªs, aos Srs. Se na-
do res e à pró pria Mesa que vá ri as das pes so as que
es ti ve ram no Se na do como mem bros da co mis são de 
atle tas, in fe liz men te, não ti ve ram aces so às de pen-
dên ci as do Se na do sem con ta rem com a aju da de ou -
tras pes so as. O Se na do Fe de ral, as sim como a Câ -
ma ra dos De pu ta dos, apre sen ta ain da inú me ras bar -
re i ras ar qui te tô ni cas que im pe dem o aces so do ci da-
dão por ta dor de ne ces si da des es pe ci a is a ga bi ne tes,
a ple ná ri os, à Mesa, aos ba nhe i ros etc. Há uma idéia
já an ti ga no Se na do Fe de ral – e se ria um exem plo
para o Bra sil in te i ro, para as as sem bléi as le gis la ti vas
e para as câ ma ras mu ni ci pa is – e há um ple i to na
Sub co mis são de Pes so as Porta do ras de De fi ciên cia
da Co mis são de Assun tos So ci a is. O Se na dor Edu ar-
do Aze re do, Re la tor da Sub co mis são, está aqui ao
meu lado. É um ple i to de toda a so ci e da de bra si le i ra
tor nar-se o am bi en te do Se na do da Re pú bli ca aces sí-
vel a to dos.

Sei do gran de apre ço que tem V. Exª, Se na dor
José Sar ney, para com as pes so as por ta do ras de de -
fi ciên cia. Fa ze mos um ape lo nes se sen ti do. Sa be mos
da exis tên cia de es tu dos, no Se na do da Re pú bli ca,
para vá ri as trans for ma ções em seu con tex to fí si co. O

ape lo que faço é no sen ti do de que es ses es tu dos te -
nham an da men to e se con cre ti zem; só as sim, da pró -
xi ma vez, os mem bros da Co mis são Na ci o nal de Atle -
tas e ou tras pes so as por ta do ras de ne ces si da des es -
pe ci a is te rão aces so li vre a to dos os am bi en tes fí si-
cos do Se na do da Re pú bli ca. Isso tam bém se re fle ti rá
nas as sem bléi as le gis la ti vas e câ ma ras mu ni ci pa is.
Tor na re mos as sim o am bi en te do Se na do ain da mais
de mo crá ti co com essa pos si bi li da de de aces so. É o
ape lo que faço à Mesa – em par ti cu lar, a V. Exª, gran -
de de fen sor da área – com a par ti ci pa ção do Se na dor
Edu ar do Aze re do, um ba ta lha dor nes sa área e Re la-
tor des sa sub co mis são no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
sabe o quan to me sen si bi li za a ca u sa dos de fi ci en tes.
Sem pre es ti ve li ga do a ela ao lon go da mi nha vida pú -
bli ca, ten do opor tu ni da de de, como Pre si den te da Re -
pú bli ca, edi tar a Cor de e as leis que até hoje aí es tão
e que fo ram me lho ra das de po is, sem dú vi da, em fa vor
da ca u sa dos de fi ci en tes.

Há al gum tem po, o Se na do Fe de ral está pro ce-
den do a pe que nas adap ta ções, mas, sem dú vi da, de -
ter mi na rei que se jam re e xa mi na das to das es sas
obras de modo que pos sa mos con cluí-las mu i to em
bre ve.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se na-
dor Tião Vi a na pe diu a pa la vra para uma ques tão de
or dem. Em se gui da, usa rá da pa la vra o Se na dor Le o-
nel Pa van.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para uma
ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, ini ci al men te, tam bém gos ta ria de ex pres sar
mi nha so li da ri e da de ao Se na dor Flá vio Arns. Em
1999, apre sen tei um re que ri men to à Pre si dên cia do
Se na do Fe de ral, tra tan do do tema dos por ta do res de
ne ces si da des es pe ci a is e pe din do aco mo da ções na
es tru tu ra fí si ca do Se na do ao flu xo des sas pes so as.
Infe liz men te, até hoje não ob ti ve res pos ta – qua tro
anos já se pas sa ram – a res pe i to des sa ma té ria. Sei
que V. Exª tem ex tre ma sen si bi li da de com o tema e irá 
agir a res pe i to.

Mi nha ques tão de or dem aten de a um pe di do da
Ban ca da do PT na re u nião de hoje. Sei que V. Exª já
de ter mi nou um es tu do so bre a ma té ria en tre os mem-
bros da Mesa. Espe ro que se con si ga fa zer com que
haja o cum pri men to pre ci so do Re gi men to no que diz
res pe i to ao tem po dos ora do res quan do do uso da tri-
bu na. Te mos um pre ju í zo de cla ra do e ob ser va do por
to dos no cum pri men to do tem po pelo fato de que os Lí -
de res in fe liz men te têm ex tra po la do o pe río do de fala
dado pelo Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o
que tem ca u sa do sé ri os pre ju í zos aos Par la men ta res.
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Su gi ro à Mesa que não seja di la ta do o pra zo de
três mi nu tos além dos 20 mi nu tos re gi men ta is an tes da 
Ordem do Dia e dos 50 – re du zi dos para 20 ou 30 –,
que não fos sem da dos mais três mi nu tos. Com isso
ga nham o Par la men to e a so ci e da de, que quer ou vir
esse com por ta men to plu ral do Se na do Fe de ral. Qu e ro
pres tar, na ver da de, mi nha so li da ri e da de a que a Mesa 
ob te nha êxi to pre ci so no cum pri men to da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
agra de ce a in ter ven ção de V. Exª por que sabe como
tem sido di fí cil o con tro le do tem po na Casa. Evi den-
te men te, a nos sa po si ção tem sido a de pe dir aos Srs.
Se na do res a co la bo ra ção para que te nham to dos
opor tu ni da de de usar da pa la vra e que o Re gi men to
seja cum pri do.

Ain da hoje re me ti aos Lí de res um pro je to de re -
for ma do Re gi men to, de modo a que a Casa pos sa ter 
ins tru men tos ca pa zes de evi tar o que V. Exª aca ba de
de nun ci ar.

A Pre si dên cia tem que in for mar ao Ple ná rio que
nes ta ses são foi con ce di da a pa la vra a Se na do res
pela Li de ran ça de Par ti do que não era o de les, o que
não tem am pa ro re gi men tal. Eu não es ta va pre si din do
nes se mo men to a ses são, mas co mu ni co à Casa que
não con ce de rei a pa la vra em ne nhu ma hi pó te se, uma 
vez que isso fere o art. 15 do nos so Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB, pri me i ro ora dor ins cri to. Em se gui da, con ce-
de rei a pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o tu ris mo no Bra sil vem cres cen do
nos úl ti mos anos, con tri bu in do de ci si va men te para o
in cre men to da eco no mia na ci o nal. Mas, sem dú vi da
ne nhu ma, pre ci sa cres cer mu i to mais. O se tor é de
im por tân cia es tra té gi ca em todo o pla ne ta. Se gun do
es tu dos do Con se lho Mun di al de Vi a gens e Tu ris mo,
no ano 2000, a ati vi da de tu rís ti ca ge rou mais de cin co
mi lhões de em pre gos. Os in ves ti men tos es tran ge i ros
di re tos na ati vi da de tu rís ti ca al can ça ram a mé dia de
US$6 bi lhões, e cres cem a uma taxa mé dia de 5% ao
ano, se gun do da dos da mes ma fon te.

O cres ci men to do ape lo tu rís ti co ba se a do na
pre ser va ção e con ser va ção da na tu re za, além do pa -
tri mô nio his tó ri co e cul tu ral, co lo cam o Bra sil na van -
guar da como um dos prin ci pa is des ti nos nos pró xi-
mos dez anos. Daí sur ge a ne ces si da de de nos pre -
pa rar mos des de já, in ves tin do mais em ca pa ci ta ção
da mão-de-obra e in fra-es tru tu ra para com pe tir mos
no mer ca do in ter na ci o nal.

A Orga ni za ção Mun di al do Tu ris mo pre vê que
para cada dó lar in ves ti do em tu ris mo por um país, ele
re ce be US$6,00 como re tor no. Te mos de con so li dar
as pré-con di ções para um de sen vol vi men to har mô ni-
co en tre o tu ris mo e as be le zas na tu ra is exis ten tes.
Os im pac tos eco nô mi cos de cor ren tes des se avan ço
pre ci sam ser men su ra dos e apre sen ta dos aos ges to-
res pú bli cos e pri va dos, ob je ti van do nor te ar as ações
que le vem o Bra sil a fi gu rar en tre os vin te pri me i ros
des ti nos do tu ris mo re cep ti vo in ter na ci o nal. Esti-
ma-se, hoje, em nos so País, o gas to mé dio anu al per
ca pi ta com o tu ris mo em R$261,30. O ba i xo va lor
apre sen ta do de cor re, cer ta men te, da má dis tri bu i ção
de ren da e da ex clu são de 50 mi lhões de bra si le i ros
que vi vem em con di ções de mi sé ria, se gun do da dos
do Ipea.

A des va lo ri za ção cam bi al, sem dú vi da, in cen ti-
va a pro cu ra de des ti nos tu rís ti cos bra si le i ros pe los
es tran ge i ros. So men te os ar gen ti nos re pre sen ta vam
até pou co tem po, cer ca de 30% des ses tu ris tas e os
ame ri ca nos, 10%. Hoje, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, essa re a li da de é bem di fe ren te, mas a
Amé ri ca do Sul re pre sen ta ain da 57% do flu xo tu rís ti-
co in ter na ci o nal.

O in te res se do tu ris ta es tran ge i ro pelo Bra sil é
evi den te. Re ce bi em meu ga bi ne te, na úl ti ma se ma-
na, a vi si ta do Emba i xa dor da Espa nha, José Cor-
dech, que con fir mou: seu país está dis pos to a tra zer
mais in ves ti men tos, prin ci pal men te na área do tu ris-
mo. O di plo ma ta es pa nhol me dis se que de ve rá, nos
pró xi mos dias, fa zer uma vi si ta a Ala go as “para co-
nhe cer de per to as be le zas na tu ra is” de nos so Esta -
do. A Espa nha tem mu i to a nos en si nar.É um dos des -
ti nos mais pro cu ra dos do mun do. A Espa nha con se-
guiu im plan tar um tu ris mo sus ten tá vel, como bra ço
for te da ati vi da de eco nô mi ca. Os es pa nhóis po de ri am
nos pas sar, sem dú vi da ne nhu ma, ex pe riên ci as, re a li-
zar um in ter câm bio que tra ria fru tos re le van tes para o
Bra sil e para Ala go as.

Em nos so País, se gun do o IBGE, o tu ris mo
como ati vi da de im pac ta 52 seg men tos di fe ren tes da
eco no mia, em pre gan do em sua ca de ia, des de
mão-de-obra mais qua li fi ca da em áre as que uti li zam
tec no lo gia, até as de me nor qua li fi ca ção, tan to no em -
pre go for mal quan to no in for mal. So men te os 10 mil
me i os de hos pe da gens exis ten tes no País são res-
pon sá ve is pela ge ra ção de 720 mil em pre gos, sen do
180 mil em pre gos di re tos. Um quar to de ho tel cons -
tru í do gera até dois em pre gos di re tos.

Para que o Bra sil se cons ti tua em gran de des ti-
no tu rís ti co mun di al, é ne ces sá rio que ele con so li de,
pri me i ro, um tu ris mo in ter no for te, de qua li da de e
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com pe ti ti vo, de po is, um tu ris mo in tra-re gi o nal sig ni fi-
ca ti vo, para con sa grar-se como des ti no in ter na ci o nal.
O bra si le i ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao
vi a jar pelo País, apre sen ta uma ten dên cia a per ma-
ne cer em sua re gião em 72% dos ca sos, se gun do
pes qui sa da pró pria Embra tur.

Em 2000, um to tal de 40 mi lhões de bra si le i ros
vi a ja ram pelo País, ge ran do re ce i tas di re tas de
US$13,3 bi lhões. O Bra sil apre sen ta-se como o quar -
to des ti no mais pro cu ra do das Amé ri cas. São va ri a-
das nos sas po ten ci a li da des nos di ver sos ti pos de tu -
ris mo pra ti ca dos no mun do: ne gó ci os, sol e pra ia,
eco ló gi co, aven tu ra, sa ú de, vi si ta a pa ren tes e ami -
gos, en tre ou tros. Os in ves ti men tos di re tos de em pre-
sas es tran ge i ras no se tor de tu ris mo no Bra sil pas sa-
ram de um pa ta mar equi va len te a US$2 bi lhões na
dé ca da de 80 para US$7 bi lhões na dé ca da de 90.

Ape sar de tan tos nú me ros im pres si o nan tes, o
Bra sil, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu pa
ape nas o 39º lu gar no ran king mun di al de in gres so
de tu ris tas es tran ge i ros, per den do para pa í ses vi zi-
nhos, como a Argen ti na e o Uru guai. No en tan to,
con ta mos com gran des po ten ci a li da des nes se ne gó-
cio, como os re cur sos na tu ra is, que con ti nu am sen do
fa to res de ci si vos em ter mos de van ta gens com pe ti ti-
vas.

O Nor des te tem, sem dú vi da ne nhu ma, seu ape lo
tu rís ti co e re pre sen ta as ori gens do Bra sil, com uma
ma triz cul tu ral bem di ver si fi ca da. Ala go as, Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, é um ver da de i ro es pe tá cu lo
de mag ní fi ca be le za de co que i ra is, man gues e mar,
onde sur gem inú me ras la go as que pro du zem um to que
todo es pe ci al. São 230 Km de pra i as. E o ala go a no é
ca lo ro so, hos pi ta le i ro e re ce be de bra ços aber tos quem 
vem de fora. Entre nos sas be le zas na tu ra is, está o rio
São Fran cis co, um ver da de i ro pa ra í so. Do lago do Xin-
gó e seu can yon, em Pi ra nhas, des cen do pela ci da de
his tó ri ca de Pe ne do até a foz do rio São Fran cis co, em
Pi a ça bu çu, vis lum bram-se ce ná ri os de ra rís si ma be le-
za. Te mos a ma i or área con tí nua de Mata Atlân ti ca do
Nor des te. O Par que Na ci o nal de Zum bi, na ser ra da
Bar ri ga, é, sem dú vi da, um mar co vivo da re sis tên cia
ne gra pela li ber da de.

Ma ce ió, a Ca pi tal do nos so Esta do é um dos
pó los tu rís ti cos mais sig ni fi ca ti vos do Bra sil, do ta da
de ex ce len te rede ho te le i ra e uma orla que in ter li ga
as pra i as fa mo sas e bo ni tas de Pa ju ça ra, Pon ta
Ver de, Ja ti ú ca, en tre ou tras. No en tan to, toda essa
re a li da de po de ria, sem dú vi da ne nhu ma, ser bem
me lhor se des ti nás se mos ma i or vo lu me de re cur sos
para a in fra-es tru tu ra tu rís ti ca, já que o se tor ocu pa
po si ção de des ta que na ge ra ção de em pre go. Em

Ala go as, o tu ris mo fun ci o na como a mais rá pi da al -
ter na ti va para in cre men tar a ge ra ção de pos tos de
tra ba lho e ren da. Por isso, pre ci sa, sem dú vi da ne-
nhu ma, tam bém, ser pri o ri za do. Te mos tra ba lha do
para que o nos so Esta do con ti nue a ser con si de ra-
do um pólo de atra ção tu rís ti ca dos mais im por tan-
tes do Nor des te.

Con se gui mos re cur sos or ça men tá ri os para co -
me çar a cons tru ção do novo ae ro por to de Ma ce ió,
Ae ro por to Zum bi dos Pal ma res. E mais, Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res: ob ti ve mos tam bém as ver -
bas ne ces sá ri as para o iní cio da cons tru ção do Ter mi-
nal Ma rí ti mo de Pas sa ge i ros do Por to de Ma ce ió.
Além dis so, ga ran ti mos re cur sos para re cu pe ra ção
da ma lha ro do viá ria do Esta do, uma das prin ci pa is
por tas de en tra da do tu ris ta que che ga a Ala go as. Por
sua vez, o Go ver na dor Ro nal do Les sa está cons tru in-
do um mo der no cen tro de con ven ções – ou tro pas so
im por tan tís si mo na di re ção de ga ran tir mos a in fra-es-
tru tu ra ne ces sá ria para o tu ris mo.

É pre ci so, Sr. Pre si den te, de sen vol ver o tu ris mo
em ba ses sus ten tá ve is. O tu ris ta, hoje em dia, está
mais bem in for ma do e exi gen te. Não quer ape nas fé -
ri as pas si vas sob o sol, mas ex pe riên ci as que o en ri-
que çam cul tu ral men te. É ne ces sá rio es ti mu lar a par -
ce ria en tre os go ver nos, os em pre sá ri os e a co mu ni-
da de para al can çar mos es ses ob je ti vos. Ações com -
par ti lha das com a so ci e da de ci vil são fun da men ta is
nes se ramo de ati vi da de. Esti mu lar pro gra mas de en -
tre te ni men to, edu ca ção am bi en tal e re a li zar a re cu-
pe ra ção de pa i sa gens de gra da das tam bém são ini ci-
a ti vas de se ja das.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Per mi-
te-me V. Exª. um apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Eu
ce de ria um apar te a V. Exª com mu i ta hon ra, mas as -
su mi com o Se na dor Le o nel Pa van o com pro mis so de 
não ce der apar tes, para não de lon gar o meu dis cur so.
V. Exª, como sem pre, hon ra ria mu i to a mi nha ora ção.
Só por isso peço des cul pas, Se na dor Mag no Mal ta.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Está des -
cul pa do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Di -
an te de toda essa re a li da de, que ro des ta car a im por-
tân cia da apro va ção de leis que be ne fi ci em o tu ris mo,
bem como da ur gen te ne ces si da de de re or ga ni za ção
e mo der ni za ção da área de in fra-es tru tu ra. Além dis -
so, te mos de es tar aten tos para este im por tan te mo -
men to de mu dan ças, que pode de ter mi nar o fu tu ro da 
ati vi da de tu rís ti ca na ci o nal nos pró xi mos anos, com a
de fi ni ção de uma po lí ti ca de tu ris mo que es ta be le ça
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nor mas des ti na das a pro mo ver e a in cen ti var esse se -
tor como fa tor de de sen vol vi men to so ci al. Espe ra-se
que seja in cre men ta da a qua li da de e a pro du ti vi da de
dos ser vi ços tu rís ti cos.

É fun da men tal, Sr. Pre si den te, re al çar a ques tão
do co nhe ci men to, da pes qui sa e da tec no lo gia e da
edu ca ção pro fis si o nal. Re si de aí exa ta men te um dos
fa to res de di fe ren ci a ção en tre o Bra sil e seus prin ci-
pa is con cor ren tes. De igual modo, é im pres cin dí vel
iden ti fi car me i os e ins tru men tos que, em áre as como
o trans por te, pos sam re mo ver obs tá cu los ao im pul si-
o na men to do tu ris mo in ter no e ex ter no no País.

Era o que ti nha a co mu ni car a esta Casa, nes te
mo men to.

Mu i to obri ga do, Se na do ra Ana Jú lia.

Du ran te o dis cur so do Sr. Re nan Ca-
lhe i ros, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da su -
ces si va men te pelo Sr. Anto nio Car los Va la-
da res e pela Sra. Ana Jú lia Ca re pa.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) – Eu
que ria di zer ao Se na dor Le o nel Pa van que a Mesa
ha via de ci di do in ter ca lar os ora do res. V. Exª terá a pa -
la vra ga ran ti da.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Peço a
pa la vra pela or dem. Como Lí der, sou o se gun do ins -
cri to, e hoje é um dia mu i to im por tan te para o PSDB
na ci o nal, pois co me mo ra mos 15 anos como Par ti do
po lí ti co.

A SRª PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) – Um
mo men to, Se na dor Le o nel Pa van. O Se na dor Pa pa-
léo Paes, que es ta va ins cri to, vai ce der-lhe a vez. 

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Tam bém
sou o pri me i ro ins cri to para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRª PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) – Nes -
se caso, a co mu ni ca ção ina diá vel fi cou pre ju di ca da,
por que de ve ria ter sido fe i ta an tes da Ordem do Dia.
Se V. Exª me per mi tir, se me der chan ce, que ro, en tão,
con ce der a pa la vra a V. Exª pela Li de ran ça. Em se gui-
da, ao Se na dor Pa pa léo Paes.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Lí -
der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – No bre Srª Pre si den te, Se na do ra Ana Jú lia
Ca re pa, pri me i ra men te, agra de ço a sen si bi li da de, o
ca ri nho e a aten ção de V. Exª para que o PSDB pos sa
ser ho me na ge a do na tri bu na do Se na do. Agra de ço
tam bém ao meu que ri do ami go, Se na dor Pa pa léo
Paes, a ce dên cia do seu tem po.

Des de já, so li ci to à Srª Pre si den te, caso eu ex -
ce da o tem po, que me con ce da mais al guns mi nu tos
para ter mi nar a ho me na gem ao PSDB.

Infe liz men te, não pude in ter vir no pro nun ci a-
men to so bre tu ris mo do Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
que fa lou tão bem de Ala go as. Cer ta men te, San ta Ca -
ta ri na me re ce ser lem bra da, como Ala go as e tan tos
ou tros Esta dos do nos so País, pelo seu po ten ci al tu -
rís ti co.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o PSDB
com ple ta hoje, dia 25 de ju nho, 15 anos de fun da ção.
Nes se cur to pe río do, o Par ti do ob te ve re sul ta dos ex -
pres si vos. O ma i or de les foi a ele i ção, por duas ve zes,
do Pre si den te da Re pú bli ca – am bas em pri me i ro tur -
no. De sem pe nho igual men te po si ti vo foi ob ti do nos
Esta dos: de po is de ele ger ape nas o Go ver na dor do
Ce a rá, Tas so Je re is sa ti, na pri me i ra ele i ção es ta du al
de que par ti ci pou, em 1990, o PSDB saiu vi to ri o so em 
seis Uni da des da Fe de ra ção qua tro anos de po is; con -
quis tou o Go ver no de sete Esta dos em 1998 e man te-
ve o mes mo de sem pe nho nas ele i ções ge ra is de
2002. Hoje so mos oito Go ver na do res.

Nota-se, a par tir des ses da dos, que o PSDB é
um Par ti do que já nas ceu for te. Isso por que, des de o
ber ço, o Par ti do ca rac te ri zou-se por ter per fil cla ra-
men te de fi ni do: “o de uma cor ren te po lí ti ca que bus ca
cor ri gir as in jus ti ças so ci a is e me lho rar as con di ções
de vida do povo, por meio de re for mas li vre men te con -
sen ti das pela so ci e da de den tro de um re gi me de mo-
crá ti co”, se gun do de fi ni ção do en tão Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, in clu í da numa car ti lha para 
os can di da tos tu ca nos nas ele i ções mu ni ci pa is de
1996:

So mos um Par ti do for te, com uma Ban ca da atu -
an te no Con gres so e par ti ci pa ção sig ni fi ca ti va nas
Assem bléi as Le gis la ti vas e Câ ma ras Mu ni ci pa is em
todo o País. So mos 147 De pu ta dos Esta du a is; 7.242
Ve re a do res. Go ver na mos mais de um quin to das ci -
da des bra si le i ras: são exa ta men te 1.203 Mu ni cí pi os.

Aliás, vale res sal tar que, nes te sá ba do, o PSDB
irá fi li ar no vos Pre fe i tos, Vice-Pre fe i tos, De pu ta dos
Esta du a is e Ve re a do res em San ta Ca ta ri na.

O PSDB con ta hoje com 63 De pu ta dos e 10 Se -
na do res, que re pre sen tam a ma i or for ça de opo si ção
ao Go ver no Lula no Par la men to, exer ci da sem pre em
nome do in te res se do País e não de ra zões mes qui-
nhas como as que mo ve ram mu i tos dos opo si to res
nos oito anos em que o PSDB ad mi nis trou o nos so
Bra sil.

Em seus quin ze anos, o PSDB fez im por tan tes
re a li za ções nas áre as so ci al, eco nô mi ca e po lí ti ca.
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Essa data é im por tan te para que pos sa mos ce le brar
al gum dos nos sos mu i tos fe i tos. So mos o Par ti do res -
pon sá vel pela mais equi li bra da tran si ção de po der
que já se viu em re gi mes de mo crá ti cos. Tam bém fo -
mos os que con se gui ram ani qui lar a in fla ção num
País que até bem pou co tem po atrás con vi via com os
mais al tos ín di ces de ca res tia do Pla ne ta. Fi ze mos,
nos oito anos de Go ver no Fer nan do Hen ri que, uma
re vo lu ção nos se to res de sa ú de e de edu ca ção, no
qual, en tre ou tras ações, fe cha mos a “fá bri ca de anal -
fa be tos” que ain da exis tia em nos so País. 

A se guir, uma sín te se com quin ze das prin ci pa is
re a li za ções do PSDB ao lon go de uma dé ca da e meia 
de his tó ria em prol do Bra sil e dos in te res ses ma i o res
do povo bra si le i ro:

1– O PSDB der ro tou a in fla ção. A eco no mia bra -
si le i ra ha via pas sa do por cin co Pla nos Eco nô mi cos
(Cru za do, Bres ser, Ve rão, Col lor I e Col lor II), sem
con se guir se ver li vre da in fla ção as tro nô mi ca. Em
1994, o IPCA ha via che ga do a 916,4% – de po is de ter 
fe cha do o ano an te ri or em 2.477%. Des de o iní cio do
Go ver no do PSDB, com o su ces so do Pla no Real, a
taxa ja ma is vol tou a fu gir do con tro le: foi de 22,4% no
pri me i ro ano da ad mi nis tra ção Fer nan do Hen ri que
Car do so e de 12,5% no úl ti mo. Che gou a 1,6% – o
que se ria equi va len te a seis ho ras de in fla ção no iní -
cio da dé ca da de 90 – em todo o ano de 1998.

2 – O PSDB fez uma re vo lu ção na edu ca ção. O
PSDB ado tou esta como uma de suas pri o ri da des.
Em oito anos con se gui mos co lo car 97% das cri an ças
com ida de en tre sete e ca tor ze anos ma tri cu la das nas 
es co las. Atin gi mos, des ta for ma e pela pri me i ra vez
na His tó ria bra si le i ra, o ide al re pu bli ca no de aten der a 
to dos sem dis tin ção. O anal fa be tis mo caiu pela me ta-
de, para 4,2%. Ou seja, fe cha mos a “fa bri ca de anal fa-
be tos” que exis tia em nos so País.

3 – O PSDB mon tou a mais vas ta rede de pro te-
ção so ci al da his tó ria do país. Cri a mos 12 pro gra mas
para le var sa ú de, edu ca ção, tra ba lho e me lho res con -
di ções de vida para a par ce la mais po bre de nos sa
po pu la ção. De i xa mos de he ran ça para o atu al Go ver-
no uma es tru tu ra ba se a da em con ce i tos pro fis si o na is
que dis tri bui trin ta e oito mi lhões de be ne fí ci os aos
bra si le i ros mais ne ces si ta dos. Um dos re sul ta dos
mais sig ni fi ca ti vos: re ti ra mos oi to cen tos mil cri an ças
do tra ba lho pe sa do e le va mos de vol ta para os ban -
cos es co la res.

4 – O PSDB ata cou a po bre za e a mi sé ria. O
Bra sil ain da está lon ge de ser um país jus to. Mas mu i-
to foi fe i to para tor nar as con di ções en tre os bra si le i-
ros me nos de si gua is. Entre o iní cio da dé ca da de 90...

A SRA. PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) – Se -
na dor Le o nel Pa van, com li cen ça, ape nas para pror -
ro gar a ses são, uma vez que ul tra pas sa mos seu tem -
po nor mal em mais de dez mi nu tos. Peço a com pre-
en são de V. Exª para que con clua seu pro nun ci a men-
to, de i xan do cin co mi nu tos para o pró xi mo ora dor, Se -
na dor Pa pa léo Paes, que tão gen til men te ce deu a pa -
la vra a V. Exª.

Mu i to obri ga da.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – O

PSDB, que exer ceu um im por tan te pa pel no País em
oito anos – cito os itens re la ti vos à evo lu ção so ci al e
eco nô mi ca do Bra sil –, me re ce ria, tal vez, já que o Re -
gi men to Inter no às ve zes é pou co res pe i ta do, um
tem po ma i or a fim de que pu des se con clu ir o pro nun-
ci a men to. Mas ten ta rei, em dez mi nu tos.

Re a fir mo que o Bra sil ain da está lon ge de ser
um país jus to. Mas mu i to foi fe i to para tor nar as con di-
ções en tre os bra si le i ros me nos de si gua is. Entre o iní -
cio da dé ca da de 90 e o fim do Go ver no de Fer nan do
Hen ri que Car do so, o nú me ro ab so lu to de po bres no
País ba i xou de 65 mi lhões para 55 mi lhões. Ou seja, o 
Go ver no do PSDB re ti rou cer ca de 10 mi lhões de
pes so as da con di ção de po bre za – des tes, 7 mi lhões
de i xa ram de ser con si de ra dos in di gen tes. Ain da é
pou co, di an te do que é pre ci so fa zer, mas já foi um
pas so gi gan tes co.

5 – O PSDB de i xou os bra si le i ros mais sa u dá ve-
is. O Go ver no tu ca no le vou aten di men to de sa ú de de
qua li da de para a po pu la ção mais po bre. A mor ta li da-
de in fan til caiu qua se 40% ao lon go dos anos 90. As
re du ções mais ex pres si vas fo ram al can ça das nos
Esta dos do Nor des te, onde a taxa pas sou de 73 óbi -
tos por mil nas ci men tos para 44 por mil. A ex pec ta ti va
de vida au men tou em mé dia 2,6 anos com a me lho ria
das con di ções de sa ú de da po pu la ção. Por ca u sa
des tes fa to res, o Bra sil me lho rou seus in di ca do res de
de sen vol vi men to hu ma no, com re co nhe ci men to da
ONU.

6 – O PSDB deu aten ção a quem mais pre ci sa. A 
sa ú de no Bra sil é ou tra de po is da ges tão tu ca na. Mu-
dou-se a pri o ri da de nos pro ce di men tos, com vis tas a
le var o aten di men to a quem dele re al men te pre ci sa, es -
pe ci al men te nas pe que nas ci da des do in te ri or e nas
pe ri fe ri as. Com os pro gra mas Sa ú de da Fa mí lia e
Agen tes Co mu ni tá ri os de Sa ú de, os bra si le i ros pu de-
ram pre ve nir do en ças, em vez de ape nas re me dia-las.
Um ter ço da po pu la ção bra si le i ra já é aten di da.

7 – O PSDB ba ra te ou os re mé di os. Na ges tão
tu ca na, a po pu la ção pode pas sar a con tar com me di-
ca men tos mais ba ra tos, os ge né ri cos, uma im por tan-
te con quis ta para a me lho ria do bem-es tar da nos sa
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po pu la ção. Exis tem hoje mais de 800 ge né ri cos re gis-
tra dos, que cus tam até 70% me nos do que os re mé di-
os de mar ca. Entre 2000, quan do co me ça ram a ser
ado ta dos, e o fim do ano pas sa do, já eram 700. Cou -
be ao PSDB trans for mar uma le gis la ção que não vin -
ga ra em uma lei que fa vo re ce to dos os bra si le i ros.

8 – O PSDB tor nou o Bra sil em uma das ma i o res
po tên ci as agrí co las do mun do. A pro du ção de grãos
cres ceu qua se 70% ao lon go dos oito anos de go ver-
no tu ca no. Nes te ano-sa fra, o País está co lhen do 116
mi lhões de to ne la das, um re cor de se me a do na ges -
tão Fer nan do Hen ri que. A ex pan são foi ob ti da sem
que no vas áre as fos sem ocu pa das com as cul tu ras.
Ou seja, to dos os ga nhos fo ram ob ti dos com ma i or
pro du ti vi da de, a cha ve para o de sen vol vi men to eco -
nô mi co de qual quer na ção. Com isso, o Bra sil ain da
tem uma imen sa fron te i ra agrí co la a ser ex plo ra da.

9 – O PSDB fez a ma i or e mais de mo crá ti ca re -
for ma agrá ria. Dar aces so à ter ra a quem quer plan tar
é di re i to sa gra do. Nos oi tos anos da ges tão de Fer -
nan do Hen ri que, mais de se is cen tas mil fa mí li as fo-
ram as sen ta das pelo Go ver no Fe de ral. O re sul ta do
re pre sen ta o tri plo do que foi fe i to em to dos os trin ta
anos an te ri o res, com cus tos mais ba i xos e o ani qui la-
men to da vi o lên cia ru ral – con trá rio do que se vê hoje
no País di an te da fal ta de ini ci a ti va do Go ver no Fe de-
ral. Jun to com os as sen ta men tos, o Go ver no au men-
tou con ti nu a men te os re cur sos para a agri cul tu ra fa -
mi li ar por meio do Pro naf, que con ce deu cré di tos de
cer ca de R$15 bi lhões.

10 – O PSDB mo der ni zou a eco no mia bra si le i ra.
A eco no mia mun di al pas sou por pro fun das trans for-
ma ções des de o fim do sé cu lo pas sa do. O PSDB che -
gou ao Go ver no pron to para im plan tar uma nova
agen da de de sen vol vi men to para o País, ade qua da à
nova re a li da de glo bal. Re a li za mos um dos mais im-
por tan tes pro gra mas de pri va ti za ção. Atra í mos cer ca
de US$150 bi lhões em in ves ti men tos di re tos, es sen-
ci a is para a mo der ni za ção do nos so par que pro du ti vo
e para le var me lho res con di ções de vida à po pu la ção
bra si le i ra.

11 – O PSDB co lo cou as fi nan ças em or dem. O
am bi en te da alta in fla ção le va va a uma bru tal de sor-
ga ni za ção das con tas pú bli cas, com a ge ra ção de de -
se qui lí bri os que com pro me ti am a ca pa ci da de de o
Esta do aten der os an se i os mais bá si cos da po pu la-
ção. Com me di das como a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, União, Esta dos e Mu ni cí pi os pas sa ram a con -
tar com re gras rí gi das que evi tam o des con tro le e as -
se gu ram ho ri zon tes de lon go pra zo para o or ça men to
pú bli co.

12 – O PSDB me lho rou os ser vi ços pú bli cos.
Com as pri va ti za ções, os bra si le i ros pas sa ram a ter
aces so a bens e ser vi ços que an tes eram res tri tos a
ape nas uma par ce la da po pu la ção. O exem plo mais
elo qüen te é o da te le fo nia. O nú me ro de te le fo nes fi -
xos ins ta la dos no país pas sou de 13 mi lhões, em
1994, para 50 mi lhões, no ano pas sa do. O nú me ro de
ce lu la res em ope ra ção já é qua se o mes mo da te le fo-
nia fixa. Sem o sal to que o país deu nes se se tor, até
mes mo o nos so aces so à Inter net e suas mo nu men-
ta is po ten ci a li da des es ta ria com pro me ti dos.

13 – O PSDB, para fi na li zar, Sr. Pre si den te, pre -
pa rou o Bra sil para o mer ca do in ter na ci o nal. Os con -
si de rá ve is su pe rá vits co mer ci a is que vêm sen do ob ti-
dos...

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Le o nel
Pa van, per mi te V. Exª um apar te?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – ...pelo
país são re sul ta dos de po lí ti cas de es tí mu lo às ex por-
ta ções im ple men ta das so bre tu do a par tir de 2001.

Meu que ri do ami go Mão San ta, an tes de con ce-
der-lhe um apar te, con ce de rei ao no bre Se na dor Pa -
pa léo Paes.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – O povo do Bra sil
fez isso tudo...

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – O país
abriu no vos e pro mis so res mer ca dos, como os da
Chi na, da Índia e da Rús sia, e im pul si o nou a ven da de 
ar ti gos de ma i or va lor, como aviões, ce lu la res e au to-
mó ve is. Ao mes mo tem po, man te ve-se como im por-
tan te ex por ta dor de bens agrí co las.

14 – O PSDB co lo cou o Bra sil no gru po das prin -
ci pa is na ções. O go ver no do pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so co lo cou o país em um pa ta mar
mais alto nas ro das di plo má ti cas mun di a is. Nun ca o
país foi tão ou vi do e res pe i ta do quan to no go ver no do
PSDB. Com se re ni da de, a di plo ma cia bra si le i ra ob te-
ve vi tó ri as nas mais im por tan tes me sas de ne go ci a-
ção co mer ci al, pre ser van do sem pre o in te res se so be-
ra no da Na ção.

O PSDB con so li dou a de mo cra cia bra si le i ra.
Nos seus 15 anos de his tó ria, o PSDB foi o Par ti do
que mais es te ve as so ci a do às con quis tas de mo crá ti-
cas do País. Atu a mos com equi lí brio na Cons ti tu in te,
no im pe ach ment de Col lor, nos me ses se guin tes e
ao lon go de oito anos do Go ver no Fer nan do Hen ri-
que. O Par ti do deu pro va ir re fu tá vel de ma tu ri da de e
de com pro me ti men to com os in te res ses ma i o res do
País ao pro mo ver a mais tran qüi la tran si ção de po der
de que se tem no tí cia. Tudo isso por que o PSDB man -
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tém-se cada vez mais fiel ao lema de ser “a fa vor do
Bra sil”.

Ten tei ser o mais rá pi do pos sí vel, ami go Se na-
dor Mão San ta, para que pos sa mos dar tem po ao Se -
na dor Pa pa léo Paes para seu pro nun ci a men to. Agra -
de ço. Pa ra béns ao PSDB pela trans for ma ção.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Ago ra, não se
es que ça de que o PSDB per deu as ele i ções.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Essa é a 
ho me na gem que o Se na dor Mão San ta faz a um Par -
ti do que tem sido tão ca ri nho so e tão re cep ti vo em
suas lu tas de mo crá ti cas.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – V. Exª me per -
mi ta di zer que ele tor nou este País vice-cam peão do
de sem pre go e cam peão de vi o lên cia.

Du ran te o dis cur so do Sr. Le o nel Pa-
van, a Sra. Ana Jú lia Ca re pa, de i xa a ca de i-
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Au gus to Bo te lho.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Pa pa léo Paes.

Pror ro go a ses são por mais cin co mi nu tos para
que S. Exª pos sa con clu ir o seu dis cur so.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.) – Mu i to Obri ga do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, den tre os
ma les que afli gem e com pro me tem a sa ú de pú bli ca
nos dias de hoje, a do en ça car día ca fi gu ra como res -
pon sá vel di re ta por al guns dos mais ele va dos ín di ces
de mor ta li da de e in ca pa ci ta ção em todo o mun do. É
cla ro que, no Bra sil, as co i sas não são di fe ren tes; na
re a li da de, re u ni mos um enor me con tin gen te de pa ci-
en tes com afec ções do co ra ção, e o en far to do mi o-
cár dio res pon de por 8,16% dos óbi tos re gis tra dos,
cons ti tu in do-se em uma das mais im por tan tes ca u sas
de mor te no País.

Em fun ção des se qua dro, mu i tos ci da dãos se
vêem cons tran gi dos a uma vida ab so lu ta men te re gra-
da, sub me ti dos à me di ca ção de uso per ma nen te e,
em mu i tos ca sos, são en ca mi nha dos a pro ce di men-
tos ci rúr gi cos al ta men te in va si vos. Como sa be mos, a
do en ça car día ca pode ter fun do he re di tá rio ou ad qui-
ri do, de cor ren te de há bi tos equi vo ca dos, como o ta-
ba gis mo e o se den ta ris mo, para ci tar os exem plos
mais elo qüen tes. De qual quer sor te, te mos, no en-
fren ta men to dos pro ble mas car di o ló gi cos, um cus to
in di vi du al, so ci al e eco nô mi co con si de rá vel que, fi nal-
men te, é su por ta do por toda a so ci e da de.

Há 20 anos, a par tir de con vê nio fir ma do com a
Fun da ção Zer bi ni, o Incor – Insti tu to do Co ra ção, vin -

cu la do ao Hos pi tal de Clí ni cas da Fa cul da de de Me di-
ci na da Uni ver si da de de São Pa u lo – co me çou a fir -
mar-se como um cen tro de ex ce lên cia no tra to das
car di o pa ti as, no Bra sil. Con si de ra do hoje um dos hos -
pi ta is mais mo der nos do mun do, o Incor man tém seu
cor po clí ni co e suas equi pes mul ti pro fis si o na is em
cons tan te atu a li za ção, va len do-se de um ar ro ja do
pro gra ma de pes qui sa, cu jos re sul ta dos são tam bém
di re ci o na dos para o en si no, com be ne fí cio di re to aos
alu nos de Me di ci na da Uni ver si da de de São Pa u lo. A
cada ano, são pro mo vi dos mais de três cen te nas de
pro gra mas de en si no e aper fe i ço a men to, di ri gi dos à
sua equi pe de pro fis si o na is.

Srªs e Srs. Se na do res, mu i to po de ria ser dito,
mas não é pre ci so in sis tir no ca rá ter mo de lar dos ser vi-
ços pres ta dos pelo Incor, em São Pa u lo, uma re fe rên-
cia na ci o nal e in ter na ci o nal. Bas ta di zer que esta Casa, 
em con jun to com a Câ ma ra dos De pu ta dos, o Mi nis té-
rio da De fe sa e a Fun da ção Zer bi ni, está vi a bi li zan do a
im plan ta ção de um pólo car di o ló gi co nas áre as clí ni ca
e ci rúr gi ca e de di ag nós ti co por ima gem na ca pi tal fe-
de ral. Para esse fim, já está sen do alo ca do todo um
pa vi men to do Hos pi tal das For ças Arma das.

Tra ta-se de uni da de com 41 le i tos de in ter na ção
e qua tro sa las ci rúr gi cas, além de uma Uni da de de
Te ra pia Inten si va com onze le i tos ci rúr gi cos e dez le i-
tos clí ni cos. A uni da de de ve rá agre gar tam bém ser vi-
ços de emer gên cia, con sul tó ri os e le i tos de ob ser va-
ção, bem como am bu la tó rio com 15 con sul tó ri os mé -
di cos e mul ti pro fis si o na is e o mais mo der no cen tro de
di ag nós ti co por ima gem.

Sr. Pre si den te, no dia 11 des te mês, tive a sa tis-
fa ção de vi si tar as ins ta la ções do Incor, em São Pa u-
lo, acom pa nha do por ou tros Co le gas Se na do res – e
cito aqui os Se na do res Mão San ta e Tião Vi a na. O
que vi mos e ou vi mos foi de gran de re le vân cia para
con so li dar nos sa con vic ção so bre a im por tân cia do
Insti tu to do Co ra ção para o Bra sil. Ti ve mos a com pro-
va ção de que nos so País con se gue fa zer Me di ci na de 
pon ta, trans fe rin do à so ci e da de os be ne fí ci os que a
Ciên cia e a Tec no lo gia con tem po râ ne as pro por ci o-
nam de mais avan ça do que exis te em todo o Pla ne ta.

Ao en cer rar meu pro nun ci a men to, que ro res sal-
tar o im por tan te pa pel de sem pe nha do pe los atu a is di -
ri gen tes do Incor, nas pes so as do seu Di re tor-Ge ral,
Pro fes sor Dou tor José Antô nio Fran chi ni Ra mi res, e
dos de ma is di ri gen tes da que la ins ti tu i ção, como o
Pro fes sor Dou tor Sér gio Alme i da de Oli ve i ra, Dou tor
Sér gio Ti mer man, Dou tor Re na to Cor rêa Ba e na e
Dou tor Da vid Uipd. Com seu ta len to, com pe tên cia e
de di ca ção exem pla res, os dou to res ci ta dos con du-
zem um tra ba lho de pri me i rís si ma li nha, res pal da do
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por uma equi pe mul ti pro fis si o nal su per qua li fi ca da,
que tor na o Incor um pa ra dig ma para a car di o lo gia
mun di al e mo ti vo de or gu lho para to dos os bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – So bre
a mesa, Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que pas -
so a ler.

É lida a se guin te

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 51, DE 2003

Dá nova re da ção ao § 4º do art. 225
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para in clu ir o
Cer ra do e a Ca a tin ga en tre os bi o mas
con si de ra dos pa tri mô nio na ci o nal.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O § 4º do art. 225 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 225... .............................................
..............................................................
§ 4º A Flo res ta Ama zô ni ca, a Mata

Atlân ti ca, a Ser ra do Mar, o Pan ta nal
Mato-Gros sen se, o Cer ra do, a Ca a tin ga e a
Zona Cos te i ra são pa tri mô nio na ci o nal, e
sua uti li za ção far-se-á, na for ma da lei, den -
tro de con di ções que as se gu rem a pre ser-
va ção do meio am bi en te e a me lho ria da
qua li da de de vida da po pu la ção. (NR)”

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Su ge ri mos, ain da, que, na jus ti fi ca ção que
acom pa nha a pro po si ção em aná li se, seja ex clu í da a
re fe rên cia ao ar qui va men to da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção (PEC) nº 115, de 1995, bem como de
três ou tras que a ela ha vi am sido apen sa das: PECs nº
150, de 1995, nº 60, de 1999, e nº 131, de 1999. Por
de ci são da Mesa Di re to ra da Câ ma ra dos De pu ta dos,
com base no art. 105 do Re gi men to Inter no da que la
Casa, to das es sas pro pos tas vol ta ram a tra mi tar nor -
mal men te, a par tir de 17 de ju nho do pre sen te ano.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 225, § 4º, es -
ta be le ce que a Flo res ta Ama zô ni ca, a Mata Atlân ti ca, a 
Ser ra do Mar, o Pan ta nal Mato -Gros sen se e a Zona
Cos te i ra são pa tri mô nio na ci o nal e que sua uti li za ção

deve ser fe i ta de modo a ga ran tir a pre ser va ção do
meio am bi en te. O le gis la dor bus cou, por meio des se
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, en fa ti zar a im por tân cia des-
ses bi o mas e as se gu rar tra ta men to di fe ren ci a do no to-
can te a sua uti li za ção, co i bin do prá ti cas pre da tó ri as na
ex plo ra ção dos re cur sos na tu ra is ali pre sen tes.

Faz-se im pres cin dí vel, to da via, a in clu são, no
tex to do re fe ri do dis po si ti vo, dos bi o mas re pre sen ta-
dos pelo cer ra do e pela ca a tin ga, cor ri gin do uma fa -
lha que ca re ce de jus ti fi ca ti va ci en tí fi ca e, cer ta men-
te, re sul ta da res tri ta di vul ga ção da im por tân cia des -
sas for ma ções ve ge ta is.

A im por tân cia do cer ra do de cor re não só do fato
de ocu par cer ca de um quar to do ter ri tó rio na ci o nal
mas, prin ci pal men te, de en glo bar am pla va ri e da de de 
ecos sis te mas e ele va da di ver si da de bi o ló gi ca, que se 
ma ni fes ta tan to na flo ra quan to na fa u na. Deve-se
men ci o nar, ain da, a ri que za de pa i sa gens pre sen tes
nes se bi o ma: a sa va na tí pi ca, que re ce be a de no mi-
na ção ge ral de cer ra do; a sa va na ar bó rea den sa, ou
cer ra dão; a sa va na ar bó rea aber ta, ou cam po cer ra-
do; e a sa va na-par que, for ma ção es sen ci al men te
cam pes tre.

A ba i xa pri o ri da de con ce di da à con ser va ção
des se ecos sis te ma é evi den ci a da pelo in sig ni fi can te
per cen tu al de áre as pro te gi das na for ma de uni da des
de con ser va ção. Não che ga a um por cen to a par ce la
da área do cer ra do ocu pa da por uni da des de uso in di-
re to – par ques na ci o na is, re ser vas bi o ló gi cas e es ta-
ções eco ló gi cas. Pra ti ca men te, não exis tem uni da des
de con ser va ção de uso di re to – flo res tas na ci o na is,
áre as de pro te ção am bi en tal e re ser vas ex tra ti vis tas.

O pro ces so ace le ra do de ocu pa ção agrí co la na
re gião tem pro vo ca do gra ves pro ble mas am bi en ta is,
como com pac ta ção e ero são do solo, po lu i ção das
águas, des ma ta men to em lar ga es ca la, di la pi da ção
do pa tri mô nio ge né ti co. Tor na-se, pois, ur gen te, a
ado ção de am plas me di das vol ta das para a pro te ção
am bi en tal: re for ço na fis ca li za ção, de modo a co i bir o
des ma ta men to e as que i ma das e re du zir o em pre go
de de fen si vos agrí co las; me di das de in cen ti vo à ado -
ção de prá ti cas con ser va ci o nis tas no ma ne jo do solo,
com o pro pó si to de re du zir a ero são; po lí ti cas de es tí-
mu lo ao au men to da pro du ti vi da de por uni da de de
área, di mi nu in do a ocu pa ção de no vas áre as por
meio de des ma ta men to; for ta le ci men to das prá ti cas
de ex plo ra ção flo res tal sus ten tá vel.

Essas me di das são im pres cin dí ve is para pre ve nir
de sas tres am bi en ta is como o que tem com pro me ti do a
so bre vi vên cia do rio Ara gua ia, re sul tan te da uti li za ção
de equi pa men tos pe sa dos no pre pa ro do solo para o
plan tio de soja, es pe ci al men te na re gião do alto Ta qua-
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ri, em Mato Gros so, um pla nal to onde se lo ca li zam as
nas cen tes do rio. Esse pro ces so, as so ci a do à er ra di ca-
ção das ma tas ci li a res, re sul tou na for ma ção de enor -
mes vo ço ro cas, ver da de i ros mini-câ ni ons.

Já a ca a tin ga, que ocu pa cer ca de 850 mil qui lô-
me tros qua dra dos no semi-ári do nor des ti no e in te ra-
ge com o cer ra do, cons ti tui, tal vez, o bi o ma bra si le i ro
mais se ve ra men te de vas ta do pela ação an tró pi ca.
Deve-se res sal tar, ain da, não ser cor re ta a idéia de
que a ca a tin ga cons ti tui for ma ção ho mo gê nea, pois,
de fato, ela se ca rac te ri za por apre sen tar no tá vel di -
ver si da de, em ter mos de flo ra e fa u na.

Os pro ble mas de de gra da ção am bi en tal, nes se
bi o ma, de cor rem, em sua ma i o ria, do pro ces so de
ocu pa ção da re gião. Em ex ten sas áre as, há so los
aban do na dos por fa to res como es go ta men to por uso
in ten si vo e con se qüen te per da de nu tri en tes, pro ces-
sos ero si vos re sul tan tes da re ti ra da da co ber tu ra ve -
ge tal e, fi nal men te, sa li ni za ção.

Res sal te-se que o re la tó rio “O De sa fio do De-
sen vol vi men to Sus ten tá vel”, pu bli ca do pelo Go ver no
bra si le i ro, por oca sião da Con fe rên cia Mun di al Meio
Ambi en te e De sen vol vi men to (Rio-92), ao dis cor rer
so bre a ca a tin ga en fa ti za que 

vá ri os es tu dos cons ta tam a exis tên cia
de nú cle os de de ser ti fi ca ção, onde a de gra-
da ção da co ber tu ra ve ge tal e do solo atin gi-
ram uma con di ção de ir re ver si bi li da de, apre -
sen tan do-se como pe que nos ‘de ser tos’ den -
tro do ecos sis te ma pri mi ti vo (...). Na Ba hia,
já se re gis tram áre as que abran gem 52,5
mil km2, onde a ve ge ta ção está se tor nan do
es cas sa e o solo, des pro te gi do, apre sen ta
in dí ci os de ero são ace le ra da. Em Per nam-
bu co, a área iden ti fi ca da cor res pon de a um
po lí go no de apro xi ma da men te 25 mil km2,
ou seja, 28% da su per fí cie do es ta do (...).

O Pi a uí, em fun ção da re ti ra da de vas ta do ra da
co ber tu ra ve ge tal para im plan ta ção de gran des pro je-
tos agro pe cuá ri os, a par tir da dé ca da de 70, apre sen-
ta-se com in ten sos pro ces sos ero si vos que, por sua
vez, pro vo ca ram re du ção na pro du ti vi da de dos so los,
bem como o as so re a men to dos prin ci pa is cor pos
d’água.

Com re la ção a uni da des de con ser va ção, o qua -
dro atu al, na ca a tin ga, é ain da mais pre o cu pan te que
no cer ra do, pois elas pra ti ca men te não exis tem.

Não po de mos per ma ne cer iner tes fren te à di la-
pi da ção do pa tri mô nio na tu ral re pre sen ta do por es-
sas for ma ções ve ge ta is. Urge su pe rar a con cep ção
fal sa de que a pro te ção da Ama zô nia, da mata atlân ti-

ca e do Pan ta nal re ves te-se de ma i or im por tân cia que 
no caso dos de ma is bi o mas.

Não se pre ten de, po rém, de for ma sim plis ta, im -
pe dir o uso da ter ra nas áre as de cer ra do e ca a tin ga.
O que se per se gue é a ur gen te mo di fi ca ção da for ma
como vem ocor ren do sua ocu pa ção. É es sen ci al que
sua uti li za ção seja pa u ta da pela de fe sa do meio am -
bi en te, com base no ne ces sá rio res pe i to a suas li mi-
ta ções eco ló gi cas e no apro ve i ta men to ra ci o nal de
suas po ten ci a li da des.

Por to das es sas ra zões, con ta mos com o apo io
de nos sos pa res para a apro va ção da pre sen te pro -
pos ta.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. –
De mós te nes Tor res. – Alme i da Lima – Alo i sio
Mer ca dan te – Álva ro Dias – Ana Jú lia Ca re pa –
Ante ro Paes de Bar ros – Arthur Vir gi lio Neto –
Au gus to Bo te lho – Cé sar Bor ges – Edi son Lo bão
– Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go – Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or – Gil ber to Mes tri nho – He rá cli to
For tes – Jef fer son Pé res – João Ca pi be ri be –
José Agri pi no – José Jor ge – José Ma ra nhão –
Le o nel Pa van – Mão San ta – Mar co Ma ci el – Re-
nil do San ta na – Ney Su as su na – Pa pa léo Paes –
Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo Octá vio – Re gi-
nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros – Ro dolp ho Tou -
ri nho – Sibá Ma cha do – Val dir Ra upp.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 225. To dos têm di re i to ao meio am bi en te
eco lo gi ca men te equi li bra do, bem de uso co mum do
povo e es sen ci al à sa dia qua li da de de vida, im pon-
do-se ao po der pú bli co e à co le ti vi da de o de ver de
de fen dê-lo e pre ser vá-lo para as pre sen tes e fu tu ras
ge ra ções.
....................................................................................

§ 4º A Flo res ta Ama zô ni ca bra si le i ra, a Mata
Atlân ti ca, a Ser ra do Mar, o Pan ta nal Mato-Gros sen-
se e a Zona Cos te i ra são pa tri mô nio na ci o nal, e sua 
uti li za ção far-se-á, na for ma da lei, den tro de con di-
ções que as se gu rem a pre ser va ção do meio am bi-
en te, in clu si ve quan to ao uso dos re cur sos na tu ra is.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)
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O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – A
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de
ser lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas
cons tan tes nos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to
Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu os
Re cur sos nºs 13 e 14, de 2003, in ter pos tos no
pra zo re gi men tal, no sen ti do de que seja sub me ti-
do ao Ple ná rio o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
645, de 2002 (nº 2.089/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que ou tor ga a con ces são à Elo Co mu ni-
ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Ma ce ió, no Esta-
do de Ala go as.

Co mu ni co ain da que os Se na do res Re gi nal do
Du ar te e De mós te nes Tor res re que rem a re ti ra da de
suas as si na tu ras no Re cur so nº 13, de 2003; e os Se -
na do res Ney Su as su na e Pa pa léo Paes, do Re cur so
nº 14, de 2003.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, mes -
mo com a re ti ra da das as si na tu ras, os re cur sos con ti-
nu am sa tis fa zen do o re qui si to cons ti tu ci o nal.

A ma té ria con ti nu a rá so bre a mesa du ran te cin -
co dias úte is, para o re ce bi men to de emen das, de
acor do com o dis pos to no art. 235, § 2º, c, do Re gi-
men to Inter no.

São os se guin tes os re cur sos re ce bi dos

RECURSO Nº 13, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 3º do art. 91, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re cur so ao
Ple ná rio da Casa, da de ci são ter mi na ti va da Co mis-
são de Edu ca ção, que apro vou, na Re u nião de 27 de
maio de 2003, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
645, de 2002, que “apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Elo Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Ma -
ce ió, Esta do de Ala go as”.

Sala das Ses sões, – Se na dor Te o to nio Vi le la
Fi lho – Fá ti ma Cle i de – Lú cia Vâ nia – Luiz Otá vio –
Ante ro Paes – Le o nel Pavcan – Re gi nal do Du ar te
– Pa pa léo Paes – Ro me ro Jucá – Artur Vir gí lio –
Fer nan do Be zer ra – Ana Jú lia Ca re pa.

REQUERIMENTOS DE RETIRADA DE
ASSINATURA DO RECURSO Nº 13, DE 2003

REQUERIMENTO Nº , DE 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor José Sar ney
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do Re gi men to Inter no do Se na do

Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce lên cia a re ti ra da de mi -
nha as si na tu ra ao Re cur so para que o PDS nº 645, de 
2002, seja dis cu ti do e vo ta do pelo Ple ná rio. – Re gi-
nal do Du ar te, Se na dor.

REQUERIMENTO Nº , DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 244, Pa rá gra fo úni -
co do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a re ti ra da
de mi nha as si na tu ra no Re cur so in ter pos to ao Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 645, de 2002, “que apro va o
ato que ou tor ga a con ces são à Elo Co mu ni ca ção
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na Ci da de de Ma ce ió, Esta do de Ala go as”.

Sala das Ses sões, – Se na dor De mós te nes
Tor res.

REQUERIMENTOS DE RETIRADA DE
ASSINATURA DO RECURSO Nº 14, DE 2003

REQUERIMENTO Nº , DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do Re gi men to Inter no do Se na do

Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce lên cia a re ti ra da de mi -
nha as si na tu ra ao Re cur so para que o PDS nº 645, de 
2002, seja dis cu ti do e vo ta do pelo Ple ná rio. – Ney Su -
as su na, Se na dor.
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REQUERIMENTO Nº , DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce lên cia a re ti ra da de mi -
nha as si na tu ra ao Re cur so para que o PDS nº 645, de 
2002, seja dis cu ti do e vo ta do pelo Ple ná rio.

Pa pa léo Paes, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Ro me ro Jucá, 
Le o nel Pa van, Sér gio Gu er ra, Pa u lo Paim, Val dir Ra -
upp e a Se na do ra Lú cia Vâ nia 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, como bem na tu ral de do mí nio pú -
bli co, a água vem mo ti van do, cada vez com mais
fre qüên cia, es tu dos que vi sam à pre ser va ção dos
ma nan ci a is e, nes se sen ti do, para que ve nha a se
es ta be le cer, no País, uma Po lí ti ca Na ci o nal de
Água.

O Se cre tá rio de Re cur sos Hí dri cos do Mi nis té-
rio do Meio Ambi en te, João Bos co Sen ra, sus ten-
tou, em re cen te ar ti go na im pren sa, a ne ces si da de
de os es tu dos em cur so se am pli a rem, con tan do
com a ne ces sá ria par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil
bra si le i ra.

Como par la men tar do Ama zo nas, vejo com in te-
res se e tam bém com cer ta pre o cu pa ção to dos os as -
pec tos que en vol vem esse bem, para mim o mais im -
por tan te para a Hu ma ni da de. Já tive oca sião de de -
cla rar, des ta tri bu na, que a água, ain da nes te sé cu lo
21, será o bem de ma i or va lor en tre to dos os de ma is
que mo vi men tam o mer ca do, su pe ran do até mes mo o 
pe tró leo.

Bre ve men te, de ve rá ser ins ta la da, jun to à Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, a
Sub co mis são Per ma nen te da Ama zô nia, cri a da a

meu re que ri men to. Essa será uma co mis são des ti na-
da ao es tu do de to dos os as pec tos que en vol vem a
Ama zô nia, a par tir da tese hoje mu i to de ba ti da no seu 
apro ve i ta men to ra ci o nal, de sor te a pre ser var a gran -
de ri que za que ela re pre sen ta.

Pen so que, en tre ou tros as pec tos a se rem ob je-
to das aten ções da Sub co mis são da Ama zô nia, a
água de ve rá ocu par boa par te de nos sas aten ções,
in clu si ve ten do em vis ta que, nes te mo men to, se pro -
ces sam es tu dos mo ni to ra dos pelo Mi nis té rio do Meio
Ambi en te, em bus ca de uma po lí ti ca bra si le i ra para a
água.

Tais es tu dos ga nham ma i or in te res se di an te
tam bém do su ges ti vo Ano Inter na ci o nal da Água
Doce, já em cur so e ao lon go do qual será re a li za da,
no Bra sil, a I Con fe rên cia Na ci o nal do Meio Ambi en te.

De mi nha par te, des de já, com pro me to-me,
como ama zo nen se e como par la men tar, a de di car to -
dos os meus es for ços para que se pos sa de li ne ar
uma efe ti va e bem de fi ni da Po lí ti ca Na ci o nal de
Águas. E cer ta men te a Sub co mis são da Ama zô nia, o
Se na do e o Con gres so Na ci o nal igual men te ha ve rão
de cer rar fi le i ras em tor no des se gran de ob je ti vo.

De se jo, ain da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, tra tar de um se gun do as sun to na tar de de
hoje.

Qu e ro co men tar a bri lhan te en tre vis ta com o
Se na dor José Agri pi no Maia (PFL – RN), pu bli ca da
na Re vis ta Bra sí lia Em Dia de 21 de ju nho do cor ren-
te ano.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do, des ta ca a atu a ção do no bre par la men-
tar e o seu novo es ti lo de fa zer po lí ti ca na opo si-
ção.

A en tre vis ta, que pas so a ler para que fi que in te-
gran do este pro nun ci a men to, é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO 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 ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o Inesc, Insti tu to de Estu dos So ci o e co nô-
mi cos, teve a gen ti le za de me en vi ar um exem plar de
sua pu bli ca ção re cen te, in ti tu la da O Inesc e a agen -
da bra si le i ra 2003/2006. É um alen ta do vo lu me de
mais de 130 pá gi nas, que tra ça um pa no ra ma do Bra -
sil em vá ri os con tex tos.

Ali en con tram-se de se nha dos os ce ná ri os no
cam po in ter na ci o nal, no cam po da cul tu ra e no cam -
po só cio-am bi en tal. Mais ain da: há ce ná ri os es pe cí fi-
cos para gran des ques tões, como a agrá ria, ra ci al, in -
dí ge na e de gê ne ro. O Inesc, com esse tra ba lho, bus -
ca cons tru ir a ma triz teó ri ca e po lí ti ca que ser vi rá de
base para ori en tar as ações do Insti tu to nos pró xi mos
anos. Cons ti tui, no fun do, uma agen da para o pe río do
de 2003 a 2006. 

É no tó rio que o Inesc é um or ga nis mo que tem
pa u ta do suas ati vi da des à mar gem es quer da do qua -
dro po lí ti co na ci o nal. Assim sen do, é na tu ral que o
novo con tex to po lí ti co ins ta u ra do no País, com a ele i-

ção de um go ver no po pu lar de cla ro com pro mis so
com a es quer da, te nha sus ci ta do a re fle xão des te – e
de mu i tos ou tros or ga nis mos não-go ver na men ta is – a 
res pe i to da atu a ção a ser se gui da da qui para fren te.

Para a cons tru ção de sua agen da, o Insti tu to
con tou com a par ti ci pa ção de gen te de peso. Foi so li-
ci ta do a um gru po de es pe ci a lis tas de di ver sos cam -
pos do co nhe ci men to que pro du zis sem en sa i os em
suas res pec ti vas áre as de con cen tra ção. O ma te ri al
foi dis cu ti do em um se mi ná rio, e des sa re fle xão toda
re sul tou a pu bli ca ção a que es tou fa zen do re fe rên cia
nes te bre ve pro nun ci a men to.

Tomo a ini ci a ti va, Sr. Pre si den te, de men ci o nar
al guns des ses co la bo ra do res, me nos para dar uma
idéia do ní vel in te lec tu al dos par ti ci pan tes, e mais
para tra zer à tona a au to ria dos en sa i os, como for ma
de, ao enun ci ar o nome dos es pe ci a lis tas, ren der a
eles os cum pri men tos des ta Casa, sem pre tão re cep-
ti va a re co nhe cer o mé ri to e o va lor de nos sos es tu di-
o sos e in te lec tu a is.
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Va mos en tão aos no mes: Sér gio Le i te, da Uni -
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro; Ma ri za Ve lo so,
da Uni ver si da de de Bra sí lia, Eli mar Pi nhe i ro do Nas -
ci men to, tam bém da Uni ver si da de de Bra sí lia; Re i nal-
do Gon çal ves e José Au gus to Pá dua, am bos da Uni -
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro; Ha mil ton Fa ria,
do Insti tu to Po lis; Su e li Car ne i ro, do Ge le dés; Gu a ci ra
de Oli ve i ra, do Cfê mea; e Iara Pi e tri covsky, ges to ra do 
Inesc.

O que eu gos ta ria de des ta car a par tir de ago ra,
Sr. Pre si den te, é a atu a ção que o Inesc vem ten do
jun to ao Con gres so Na ci o nal. Aliás, o Insti tu to co me-
çou sua atu a ção vo ca ci o nal como en ti da de vol ta da à
con sul to ria par la men tar. Após três anos de ex pe riên-
cia nes sa ati vi da de, sur giu a ne ces si da de de am pli ar
os ho ri zon tes. O Insti tu to pas sou, en tão, a ter um per -
fil mais ins ti tu ci o nal, as su min do um ca rá ter in de pen-
den te na de fe sa de prin cí pi os éti cos, vol ta da à in for-
ma ção da ati vi da de po lí ti ca.

A his tó ria do Inesc acom pa nha a pró pria his tó ria
da cons ti tu i ção e atu a ção das or ga ni za ções não-go-
ver na men ta is no Bra sil. (...) Nos anos 1986 e 1987, o
Inesc apro fun dou seu tra ba lho no âm bi to do Con gres-
so Na ci o nal. Co me ça va, na que le mo men to, a pre pa-
ra ção para a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. É o
mo men to em que o Inesc se vê obri ga do a di ver si fi car
sua atu a ção, fa zen do-se pre sen te tan to na as ses so-
ria a par la men ta res, quan to pres tan do con sul to ria a
prefe i tos e par ti ci pan do de ações no âm bi to do Exe -
cu ti vo.

Embo ra o Inesc te nha di ver si fi ca do e am pli a-
do suas es tra té gi as de atu a ção, nun ca aban do nou
seus prin cí pi os bá si cos de de fe sa dos di re i tos hu -
ma nos e a luta per ma nen te pela cons tru ção de mo-
crá ti ca. Tam pou co ar re fe ceu sua par ti ci pa ção no
Par la men to, bus can do sem pre tor ná-lo o mais re-
pre sen ta ti vo pos sí vel da di nâ mi ca e da di ver si da de
da so ci e da de. (...) 

Ao lon go de vin te e três anos, o Inesc de sem-
pe nhou uma mis são po lí ti ca de pro fun do sig ni fi ca-
do, pois sua atu a ção, es pe ci al men te no in te ri or do
Par la men to, trans for mou-o em um ator po lí ti co que
am plia a le gi ti mi da de do es pa ço pú bli co no ce ná rio
po lí ti co.

Esses úl ti mos pa rá gra fos, Sr. Pre si den te, fo ram
re ti ra dos da pu bli ca ção do Inesc, de uma se ção de di-
ca da a re cu pe rar a his tó ria do Insti tu to. Para os que
não o co nhe cem, re lem brar pon tos de sua tra je tó ria é

uma for ma de va lo ri zar o pró prio per cur so das or ga ni-
za ções não-go ver na men ta is em nos so País. 

Hoje, o Inesc é um or ga nis mo mu i to mais am plo
e sig ni fi ca ti va men te mais ma du ro da que le pe que no
em brião cri a do em 1979. O Bra sil en cer ra va uma dé -
ca da na qual os an se i os na ci o na is ar ti cu la vam os pri -
me i ros pas sos rumo à nor ma li za ção de mo crá ti ca.
Co me ça vam a vol tar ao País mu i tos in te lec tu a is e po -
lí ti cos. Entre eles, vol ta va Ma ria José Ja i me, a Bi zeh,
uma go i a na do ta da de dis po si ção ím par para lu tar em 
fa vor dos di re i tos hu ma nos e pela me lho ria das con di-
ções so ci a is. É ela que fun da o Inesc e que, jun to com
sua equi pe, pro mo ve a con so li da ção e o de sen vol vi-
men to do Insti tu to du ran te 23 anos. 

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, di ri jo cum pri men-
tos cor di a is a toda a equi pe do Inesc, pa ra be ni zan do
a to dos pela pu bli ca ção do do cu men to O Inesc e a
agen da bra si le i ra 2003/2006. 

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ocu po a tri bu na nes te mo men to para co -
men tar a ma té ria pu bli ca da no jor nal O Glo bo, de 24
de ju nho do cor ren te, que re pro duz par ci al men te re -
por ta gem do jor nal fran cês Le Mon de so bre os pri-
me i ros me ses do go ver no Lula.

A ma té ria, a qual so li ci to a in ser ção nos Ana is
do Se na do, des ta ca a in sa tis fa ção dos mi li tan tes de
es quer da com a in ca pa ci da de do go ver no Lula em
cri ar um mo de lo al ter na ti vo para o País.

Tra to ain da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, nes ta opor tu ni da de, de ou tro as sun to: a en tre vis-
ta do Lí der do PSDB no Se na do, Se na dor Arthur Vir -
gí lio, pu bli ca da na re vis ta Bra sí lia Em Dia, edi ção de
17 de maio do cor ren te.

A en tre vis ta com o no bre se na dor, a qual so li ci to
a in ser ção nos Ana is do Se na do, des ta ca o cum pri-
men to de seu pa pel de opo si ci o nis ta sem pas si o na lis-
mo, ódio ou ran cor, apo i an do ou di zen do não quan do
ne ces sá rio.

São os se guin tes os tex tos que pas so a ler para
que fi quem in te gran do este pro nun ci a men to:

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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RETRATO DA CRISE

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ocu po a Tri bu na nes te mo men to para 
co men tar ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo lha de S.Pa -
u lo, de 15 de ju nho do cor ren te, que tra ta do de sa-
que ci men to do co mér cio no Esta do de São Pa u lo.

A ma té ria, a qual so li ci to seja in se ri da nos Ana is
do Se na do, é um re tra to da cri se im pos ta pela po lí ti ca
eco nô mi ca ado ta da pelo atu al Go ver no.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA 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. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, há 123 anos nas cia em Encru zi lha da do
Sul, en tão dis tri to de Rio Par do, João Cân di do, o
gran de lí der da Re vol ta da Chi ba ta, como fi cou co-
nhe ci da a re vol ta dos ma ri nhe i ros de 1910.

O epi só dio per ma ne ce mar gi nal em nos sa his -
to ri o gra fia ofi ci al, con ta-se nos de dos da mão os au to-
res que se de di ca ram ao tema.

O Bra sil do iní cio do sé cu lo ha via mo der ni za do
sua fro ta na val com os mais avan ça dos cou ra ça dos,
cru za do res, sub ma ri nos. Mas o tra ta men to que a Ma -
ri nha dis pen sa va aos seus ma ri nhe i ros não di fe ria
da que le dis pen sa do aos es cra vos nos en ge nhos e
nas la vou ras de café.

A chi ba ta era o ins tru men to com que se cas ti ga-
vam os ma ri nhe i ros, em sua ma i o ria ne gros. Era co -
mum, en tão, pe nas de 250 chi ba ta das, para pu nir in -
fra ções dis ci pli na res. Con tra esse tra ta men to de su-
ma no, in sur giu-se João Cân di do, lí der da re vol ta dos
ma ri nhe i ros.

João Cân di do e seus com pa nhe i ros, que acre di-
ta ram numa anis tia vo ta da in clu si ve no Con gres so
Na ci o nal, fo ram du ra men te cas ti ga dos, mu i tos de les
bru tal men te as sas si na dos.

Lu ta ram pela dig ni da de de suas vi das hu ma nas
e fo ram ví ti mas de uma fe roz per se gui ção. Nos sa His -
tó ria ain da não lhes fez jus ti ça, por que ain da não con -
se gui mos pen sar a His tó ria sem nos sub me ter mos às 
re pre sen ta ções dis tor ci das de nos sas eli tes.

Em agos to do ano pas sa do, esta Casa apro vou
um pro je to da Se na do ra Ma ri na da Sil va con ce den do
anis tia post mor tem a João Cân di do e aos de ma is
par ti ci pan tes do mo vi men to.

O pro je to está na Câ ma ra dos De pu ta dos, na
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da que la Casa. Já 
pro cu rei o Pre si den te da Co mis são, o De pu ta do Luís
Edu ar do Gre e nhalg, para so li ci tar sua aten ção para
este im por tan te pro je to, que re pa ra uma das ma i o res
in jus ti ças de nos sa his tó ria.

Sr. Pre si den te, fo mos pro cu ra dos por mo ra do-
res de Encru zi lha da do Sul, ter ra na tal de João Cân di-
do, e onde há um ex pres si vo mo vi men to em fa vor de
sua anis tia, para que me em pe nhas se pelo res ga te
da me mó ria da que les que lu ta ram por um Bra sil mais
dig no.

Faço aqui este re gis tro, na data de nas ci men to
de João Cân di do, para ver se os le gis la do res con tem-
po râ ne os re cu pe ram a anis tia que foi vo ta da no Con -
gres so Na ci o nal e de po is des res pe i ta da pe las for ças
da re pres são mais bru tal.

“De po is que saí da ca de ia ain da ten tei tra ba lhar
no mar, mas fui sem pre mu i to per se gui do, até na Ma -
ri nha Mer can te”. Estas são pa la vras de João Cân di-
do, o Almi ran te Ne gro, em 1968, em de po i men to que
pres tou ao Mu seu da Ima gem e do Som, no Rio de
Ja ne i ro.

Pre ci sa mos pôr um fim a essa per se gui ção,
anis ti an do, de po is da mor te, esse gran de he rói bra si-
le i ro.

Não po de ría mos de i xar de ma ni fes tar nos sa
ale gria pela de ci são da Su pre ma Cor te dos Esta dos
Uni dos, on tem, em fa vor da cons ti tu ci o na li da de das
ações afir ma ti vas.

Cin co dos nove ju í zes ma ni fes ta ram-se fa vo rá-
ve is a uma po lí ti ca de ad mis são às uni ver si da des que 
leve em con ta a di men são ra ci al.

Nós sa be mos que as ações afir ma ti vas no Bra -
sil de vem aten der às pe cu li a ri da des de nos sa for ma-
ção so ci al. Mas não po de mos ne gar o im pac to que
essa de ci são da Su pre ma Cor te terá para além das
fron te i ras nor te-ame ri ca nas, com re fle xos po si ti vos
in clu si ve na con jun tu ra bra si le i ra.

Como dis se o his to ri a dor ga ú cho Dé cio Fre i tas,
“te mos pres sa em co pi ar o que há de ruim nos EUA,
mas re sis ti mos a co pi ar o que eles têm de bom”.

As ações afir ma ti vas tam bém es tão sen do con -
tes ta das no Bra sil. Há uma ação de in cons ti tu ci o na li-
da de es pe ran do jul ga men to no Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral.

Enquan to se aguar da a de ci são do Su pre mo, as 
uni ver si da des bra si le i ras vêm exer cen do sua au to no-
mia e de fi nin do cri té ri os para be ne fi ci ar es tu dan tes
afro-bra si le i ros e in dí ge nas.

Duas im por tan tes uni ver si da des pú bli cas, a
Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia e a Uni ver si da de de
Bra sí lia, exer cen do o prin cí pio cons ti tu ci o nal da au to-
no mia, já ado ta ram o sis te ma de co tas.

A Esco la Pa u lis ta de Me di ci na, da Uni ver si da de
Fe de ral de São Pa u lo, de ve rá apre ci ar o tema na pró -
xi ma re u nião do seu con se lho uni ver si tá rio.

São uni ver si da des que es tão pro cu ran do cons -
tru ir um cor po di ver si fi ca do de alu nos, por en ten der
que isto é o me lhor para um país que cos tu ma enal te-
cer sua plu ra li da de, mas cria bar re i ras para o exer cí-
cio ple no de di re i tos de ci da da nia aos não-bran cos.

A dis cus são de co tas no Bra sil rom peu a bar re i-
ra de si lên cio que imo bi li za va a qua se to dos. A dis-
cus são de co tas que ga nhou o país rom peu o si lên cio
e a cum pli ci da de que da vam sus ten ta ção às de si-
gual da des ra ci a is.
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Esta mos fa lan do e es ta mos pro cu ran do re sol-
ver, su pe rar os obs tá cu los, achar o ca mi nho. Há in qui-
e ta ção po si ti va no mo vi men to so ci al e nas uni ver si da-
des.

Hoje re ce bi a vi si ta da Drª Re na ta Mal ta Vi-
las-Boas, que aca ba de pu bli car o li vro Ações afir-
ma ti vas e o prin cí pio da igual da de, pela edi to ra
Amé ri ca Ju rí di ca.

É o re sul ta do da pes qui sa que re a li zou para a
ob ten ção do tí tu lo de Mes tre em Di re i to Pú bli co, na
Fa cul da de de Di re i to de Re ci fe. A au to ra faz uma
abor da gem his tó ri ca do con ce i to de ação afir ma ti va e
de mons tra como a evo lu ção do pen sa men to hu ma no
so bre o con ce i to de igual da de al can ça o prin cí pio da
iso no mia.

A Drª Re na ta não só jus ti fi ca as ações afir ma ti-
vas como uma res pos ta para a efe ti va ção do prin cí pio
da igual da de, como de mons tra que as dis cri mi na ções
po si ti vas têm am pla base cons ti tu ci o nal.

É um tra ba lho mais que opor tu no, que de mons-
tra como um de ba te que tem ori gem no mo vi men to
so ci al vai en ri que cen do a pes qui sa aca dê mi ca. Onde
ha via si lên cio há hoje ela bo ra ção de co nhe ci men to
ne ces sá rio ao for ta le ci men to de nos so pro ces so de -
mo crá ti co.

Fi nal men te, gos ta ria tam bém de cum pri men tar
o Pre fe i to de Por to Ale gre, Sr. João Ver le, que aten -
den do re i vin di ca ção do Mo vi men to Ne gro ga ú cho,
en ca mi nhou on tem pro je to de lei à Câ ma ra Mu ni ci pal,
de ter mi nan do uma re ser va de 10% das va gas ofe re-
ci das em con cur sos pú bli cos mu ni ci pa is para
afro-des cen den tes.

Te mos o pri vi lé gio de vi ver este mo men to, no
qual a so ci e da de bra si le i ra acor da para res ga tar sua
dí vi da com aque les que con tri bu í ram de ci si va men te
para a for ma ção de nos so País.

Axé!
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o BNDES é con si de ra do um dos ma i o res
ban cos de fo men to do mun do. Ele tra ba lha com um
or ça men to de li nhas de cré di to da or dem de 32 bi-
lhões de re a is. É uma mon ta nha de di nhe i ro. Mas
essa mon ta nha fica pa re cen do um pe que no mor ro te
quan do co te ja da com a gi gan tes ca sede do Bra sil por
in ves ti men tos.

Por isso pre o cu po-me, Sr. Pre si den te, quan do
vejo o go ver no te cen do pla nos am bi ci o sos de usar o
BNDES como ins tru men to de po lí ti ca ex ter na, fa zen-
do-o in ves tir em em pre en di men tos em pa í ses da
Amé ri ca do Sul e da Áfri ca. No Bra sil, os in ves ti men-

tos do BNDES são ne ces sá ri os na in dús tria, tan to
nas gran des como nas pe que nas em pre sas, na in-
fra-es tru tu ra, in clu si ve de sa ne a men to, no apo io às
ex por ta ções bra si le i ras, no es for ço para ate nu ar as
dis pa ri da des re gi o na is. É um mun do de ne ces si da-
des!

Re ce io, Sr. Pre si den te, que o co ber tor fi que cur -
to de ma is se, além de aten der a es sas pre men tes ca -
rên ci as in ter nas, o BNDES se pu ser a fi nan ci ar pro je-
tos de ou tros pa í ses.

Va lo ri zo, sim, os es for ços do Bra sil em pro mo ver
a in te gra ção re gi o nal na Amé ri ca do Sul, vi san do ao
for ta le ci men to de um blo co nos so ali a do para fins da
ne go ci a ção da ALCA, di an te do po de rio dos Esta dos
Uni dos. É po si ti va a apro xi ma ção co mer ci al com ou -
tros pa í ses e con ti nen tes. Por exem plo, faz sen ti do fi -
nan ci ar ope ra ções de co mér cio ex te ri or que aju dem
em pre sas de ou tros pa í ses a com prar bens e ser vi-
ços bra si le i ros. Se te mos essa dis po ni bi li da de fi nan-
ce i ra, é uma ini ci a ti va útil, como já fa zem os cha ma-
dos Exim banks em vá ri os pa í ses.

Como já afir mou o Pre si den te Lula, de ve mos
bus car o alar ga men to de nos sas re la ções po lí ti cas,
di plo má ti cas e co mer ci a is. Mas bus car de for ma pru -
den te. Sem es que cer que a ver da de i ra e au tên ti ca in -
fluên cia e as cen dên cia do Bra sil bro ta rá de seu fir me
e con tí nuo de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al. E
sem es que cer, ain da, que na si gla BNDES o “n” é de
Na ci o nal, o “d” é de De sen vol vi men to e o “s” é de So -
ci al.

Nos me ses re cen tes, sou be mos que o BNDES
irá in je tar um ca pi tal de 400 mi lhões de dó la res na
Cor po ra ción Andi na de Fo men to, cu jos só ci os prin ci-
pa is são Bo lí via, Co lôm bia, Equa dor, Peru e Ve ne zu-
e la. De po is, foi no ti ci a do que o BNDES tam bém vai fi -
nan ci ar uma Cor po ra ción Pla ti na de Fo men to, as so ci-
a da ao Mer co sul. Fala-se em in ves ti men tos em in-
fra-es tru tu ra em pa í ses da Amé ri ca do Sul e da Áfri ca.
Pre ten de, ain da, o BNDES, abrir uma li nha de cré di to
de 1 bi lhão de dó la res à Argen ti na, a ser usa da como
ga ran tia dos in ter câm bi os co mer ci a is en tre os dois
pa í ses, se gun do o me ca nis mo co nhe ci do como Con -
vê nio de Cré di to Re cí pro co, ou CCR.

Ora, quem nor mal men te ope ra o CCR é o Ban -
co Cen tral. O di nhe i ro do BNDES, se guin do uma boa
tra di ção, de ve ria ser des ti na do a em pre sas bra si le i-
ras. Ago ra, o Go ver no Lula quer ino var, ca na li zan do
di nhe i ro do BNDES para a Argen ti na, usan do os re -
cur sos do nos so ban co de fo men to, que tem como
fun ção de sen vol ver o Bra sil, e não ou tros pa í ses e
con ti nen tes. Esse bi lhão de dó la res do CCR do
BNDES se ria gas to as sim: 500 mi lhões de dó la res
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para em pre sas bra si le i ras ex por ta rem para a Argen ti-
na e 500 mi lhões de dó la res para em pre sas ar gen ti-
nas ex por ta rem para o Bra sil. Isto soa ab sur do, mas é
o que está sen do pro pos to.

Te mos de to mar cu i da do, Sr. Pre si den te, para
que essa es tra té gia de li de ran ça po lí ti ca na Amé ri ca
do Sul e no Atlân ti co Sul não nos suba à ca be ça. Cor -
re mos o ris co de nos mos trar ao mun do ves ti dos de
fra que, da cin tu ra para cima, e, da cin tu ra para ba i xo,
ves ti dos de for ma pou co apre sen tá vel.

Nes se vôo alto e pre ten si o so, po de mos aca bar
es que cen do que a Argen ti na tem, sim, po bre za, mas
o Bra sil tem mi sé ria, e mu i ta! O di nhe i ro do BNDES
pode pa re cer uma mon ta nha, mas di an te de nos sas
ne ces si da des é di nhe i ri nho con ta do e su a do.

Ve ja mos, por exem plo, nos sas dis pa ri da des re -
gi o na is. As re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te
con cen tram 45% da po pu la ção bra si le i ra. Mas es sas
re giões re ce bem, jun tas, em mé dia, ape nas 25% dos
fi nan ci a men tos do BNDES. O pre si den te do BNDES,
re cen te men te, no dia 10 de ju nho, es te ve na Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do e lá pôde
ou vir de pelo me nos 10 Se na do res re pre sen tan tes
des sas re giões des fa vo re ci das afir ma ções so bre a in -
jus ti ça dos su bin ves ti men tos do BNDES nes se Bra sil
que fica lon ge da sede do ban co, no Rio de Ja ne i ro.

No Con gres so, são 81 Se na do res e 513 De pu-
ta dos que, te nho cer te za, co nhe cem de cor e por me-
no ri za da men te as ca rên ci as e ne ces si da des dos Mu -
ni cí pi os, Esta dos, re giões e ele i to ra dos que re pre sen-
tam. Pri o ri da des de toda or dem, gra ves e lo ca is, pa -
de cem de fal ta de re cur sos, se jam or ça men tá ri os, se -
jam de ações de fo men to. Como mero exem plo, en tre
tan tos, pos so lem brar Por to Ve lho, ca pi tal de Ron dô-
nia, Esta do que tive a hon ra de go ver nar. Lá são re -
gis tra dos ín di ces pre o cu pan tes de de sem pre go, de
mau aten di men to no sa ne a men to, de cri mi na li da de.

Na mi nha re gião, o Nor te, e no meu Esta do, é
crô ni ca a es cas sez de in ves ti men tos, na cri a ção de
em pre gos, em pro gra mas so ci a is. Em Ron dô nia, ape -
nas 20% da po pu la ção são ser vi dos por rede de es -
go tos. A com pa nhia de águas de Ron dô nia, a
CAERD, exem plar men te re cu pe ra da por uma ges tão
com par ti lha da com seus fun ci o ná ri os, pas sou a ge rar
lu cro men sal de 2 mi lhões de re a is. Mes mo as sim,
pre ci sa, e não tem en con tra do, bus car re cur sos para
fi nan ci ar um pla no de ex pan são que per mi ta ele var o
ín di ce de aten di men to da po pu la ção com água tra ta-
da, de 40% para 70%.

Pos so as se gu rar, Sr. Pre si den te, que, para
gran des seg men tos da po pu la ção bra si le i ra, e cer ta-
men te, e mais ain da, para os ha bi tan tes da so fri da

Re gião Nor te, fica di fí cil de en ten der os mi ra bo lan tes
pla nos de in ves ti men tos e fi nan ci a men tos in ter na ci o-
na is do Go ver no, via BNDES. É fá cil, é ques tão de
bom sen so, com pre en der nos sa pre o cu pa ção com os 
cri té ri os de pri o ri da de na uti li za ção dos vas tos re cur-
sos con cen tra dos no BNDES.

Sr. Pre si den te, vol tan do, ago ra, mi nha aten ção
para o ân gu lo cru ci al do de sen vol vi men to eco nô mi co
na ci o nal como um todo, prin ci pal men te aque le que se 
dá pelo cres ci men to dos se to res in dus tri a is, for tes ge -
ra do res de em pre gos, só pos so di zer que au men ta a
mi nha pre o cu pa ção. Duas pes qui sas de que tive no tí-
cia re cen te men te ca u sa ram-me es pan to. São pes qui-
sas de duas im por tan tes ins ti tu i ções, a FGV, Fun da-
ção Ge tú lio Var gas, e o Iedi, Insti tu to de Estu dos para
o De sen vol vi men to Indus tri al, so bre a ca rên cia de no -
vos in ves ti men tos na in dús tria bra si le i ra.

Po de mos pen sar que, de vi do à fase de ba i xo
cres ci men to pela qual es ta mos pas san do, a in dús tria
bra si le i ra não te nha mu i ta ne ces si da de de fi nan ci-
ar-se para pro mo ver ex pan são de ca pa ci da de. Pois a
si tu a ção é bem di ver sa. O BNDES está na imi nên cia
de ser mu i to pres si o na do para fi nan ci ar a in dús tria
bra si le i ra, para fi nan ci ar o Bra sil. Uma in dús tria,
quan do che ga a usar 80% de sua ca pa ci da de, tem
que co me çar a pen sar em in ves tir na ex pan são. É a
re gra eco nô mi ca. Se não fi zer isso, ar ris ca-se a per -
der opor tu ni da des de ne gó ci os que sem pre po dem
sur gir.

A mes ma re gra dos 80% apli ca-se a se to res in -
dus tri a is in te i ros e ao se tor in dus tri al como um todo.
Ora, di an te da po lí ti ca de es tí mu lo às ex por ta ções, e
às vés pe ras de uma re to ma da do cres ci men to, que
mais mês, me nos mês, irá ocor rer, a in dús tria bra si le i-
ra en con tra-se de sar ma da, sem su fi ci en te ca pa ci da-
de de re ser va para au men tar sua pro du ção, de modo
a aten der sur tos de de man da.

A FGV, em le van ta men to des te ano so bre a uti li-
za ção de ca pa ci da de in dus tri al no Bra sil, cons ta tou
que ela já atin giu, em mé dia 81%. De 19 se to res in -
dus tri a is, 12 já ope ram aci ma de 80%. Vá ri os se to res
já atin gi ram ín di ces de sa tu ra ção. O se tor de pa pel e
ce lu lo se já atin giu 100%. Bi ci cle tas, mo tos e pe ças,
97,2%. Alu mí nio, co bre e zin co, 95,7%. E por aí vai. O
gru po de in dús tri as que está na fa i xa en tre 80% e
90%, con si de ra da tam bém fa i xa de su fo co, in clui con -
fec ções, per fu ma ria, ar te fa tos para em ba la gem, pro -
du tos têx te is e vá ri os ou tros.

Já há eco no mis tas pre o cu pa dos com o fato de
que a tran si ção en tre con su mo re tra í do e con su mo
ex pan di do pos sa ser rá pi da de ma is, pro vo can do gar -
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ga los na pro du ção e ex plo são de im por ta ções, o que
tra ria da nos à eco no mia.

O Iedi ela bo rou um es tu do por ou tro ân gu lo. Fez
si mu la ção de ce ná ri os de fu tu ro ime di a to para a eco -
no mia bra si le i ra e es ti mou o que acon te ce ria com a
ca pa ci da de in dus tri al. Para a hi pó te se con si de ra da
mais pro vá vel, 10% de cres ci men to nas ex por ta ções
se to ri a is e 2% nas ven das in ter nas, 20 dos 28 se to res
pes qui sa dos in gres sa ri am na fa i xa de su fo co pró xi ma
aos 90%. Para al guns se to res, no as pec to de ne ces si-
da de de no vos in ves ti men tos, já está pis can do a luz
ver me lha. Para mu i tos ou tros, já se acen deu a luz
ama re la.

Sem in ves ti men tos na in dús tria, a eco no mia
não des lan cha rá. O Bra sil já so fre, de há mu i to, com
ba i xas ta xas de in ves ti men to, em re la ção ao PIB. A
nos sa é ape nas 18%. A da Ma lá sia é 23%; a da Co -
réia do Sul é 27%.

São da dos, Sr. Pre si den te, que mos tram a vas ti-
dão da ta re fa que tem pela fren te o BNDES, se se guir
a li nha do bom sen so, que é in ves tir no Bra sil. Há es -
tu di o sos da ques tão que cal cu lam que a mon ta nha de 
32 bi lhões de re a is do BNDES te ria, na ver da de, que
che gar a 100 bi lhões, para aten der a eco no mia bra si-
le i ra. Para ex pan dir a in dús tria, apo i ar a in fra-es tru tu-
ra, es ti mu lar as ex por ta ções, ate nu ar as dis pa ri da des
re gi o na is.

Por me ri tó ri os que se jam os pen sa men tos de li -
de ran ça e in te gra ção re gi o nal, pre ci sa mos, de ca be-
ça fria, aten tar para a re a li da de e para a hi e rar quia de
nos sas ne ces si da des. O Bra sil vem pri me i ro. Nos so
eco nô mi co, nos so so ci al. Não pre ci sa mos dis tri bu ir
pre sen tes, per du la ri a men te, para an ga ri ar pres tí gio.
Como dis se no iní cio, o Bra sil se im po rá na tu ral men-
te, gra du al men te, no ce ná rio con ti nen tal e in ter na ci o-
nal, se pro mo ver fir me e cons tan te men te o seu de-
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.

Sr. Pre si den te, re pi to: no nome do BNDES, o “d”
é de De sen vol vi men to, o “e” é de Eco nô mi co, o “s” é
de So ci al e, so bre tu do, o “n” é de Na ci o nal. O bom ne -
gó cio para o Bra sil é in ves tir no Bra sil. Por tan to, o
BNDES deve in ves tir aqui. O res to virá por sim ples
de cor rên cia.

Mu i to obri ga do.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o qua dro de ten são so ci al hoje vi vi do pelo 
Bra sil, com o re cru des ci men to das in va sões de ter -
ras, é in qui e tan te e so bre ele há uma no vi da de: o Pre -
si den te Lula se diz pre o cu pa do com as ações dos

Sem-Ter ra. E pe diu a al guns Mi nis tros que olhem com 
zelo para esse qua dro.

Na re a li da de, o MST já vem ob ten do es pa ços de 
in ter lo cu ção e boa von ta de de uma de ze na de Mi nis-
té ri os. Fo ram as si na dos di ver sos con vê ni os de pro-
gra mas para aten der aos as sen ta men tos. Mas não
ven do aten di das suas re i vin di ca ções, o MST in cen ti-
va no vas ocu pa ções, com cer ta omis são dos en car re-
ga dos de fa zer cum prir a lei.

Nes sa ter ça-fe i ra, ao lan çar um pro gra ma de fi -
nan ci a men to de pou co mais de R$5 bi lhões, o Pre si-
den te pe diu pa ciên cia aos Sem-Ter ra. Para esse ape -
lo, mais uma vez, re cor reu a um pa la vre a do ina pro pri-
a do ao car go.

Os in va so res se di zem im pa ci en tes. A ale ga ção
é que o atu al Go ver no não as sen tou uma úni ca fa mí-
lia. Uma ou sa dia e uma ver da de. Ambas pre ju di ci a is à 
con ti nu i da de do bom de sem pe nho da agri cul tu ra bra -
si le i ra.

A ou sa dia am plia a ten são da ter ra. A fal ta de
pul so do Go ver no man tém o cli ma efer ves cen te que
ape nas gera in tran qüi li da de.

Hoje te mos qua se 4 mil fa mí li as ins ta la das pre -
ca ri a men te às mar gens das es tra das de Go iás. Em
Per nam bu co, por exem plo, o MST in va de ter ras e di vi-
de-as, como se es ti ves se no go ver no do País.

A ame a ça é cla ra. E a me nos que pro vi dên ci as
ur gen tes se jam ado ta das, o cam po vai con ti nu ar in-
tran qüi lo. No Sul, os le gí ti mos pro pri e tá ri os de fa zen-
das pro du ti vas já fa lam em con fron to, can sa dos da
ina ção go ver na men tal.

O Go ver no Lula, meio ano de po is de em pos sa-
do, ain da deve ao País uma po lí ti ca cla ra de re for ma
agrá ria. Os tra ba lha do res que pre ci sam de ter ra para
tra ba lhar es tão can sa dos de es pe rar. Os pro pri e tá ri os
ru ra is vi vem um cli ma de in tran qüi li da de di an te do
cres ci men to das ocu pa ções. Ape nas com pro pa gan-
da ofi ci al e pe di do de pa ciên cia não se po de rá im pe-
dir o agra va men to das ten sões no cam po.

Até quan do a es tra té gia ofi ci al será ca paz de im-
pe dir um con fli to de pro por ções de sas tro sas nin guém
pode ga ran tir.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – 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 15:30 ho ras

  – 1  –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 19, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336,

II do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 19, de 2003, de au to ria do Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, que pror ro ga o pra zo para exer cí cio de au -
to ri za ção con ce di da à Pe tro brás Trans por te S.A.
(Trans pe tro) pela Re so lu ção nº 34, de 2001, e re a jus-
ta va lo res re fe ri dos na que la Re so lu ção, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 594, de 2003, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Anto nio Car los Va la da res.

  – 2  –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336,

II do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re -
so lu ção nº 22, de 2003 (apre sen ta do pela Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de
seu Pa re cer nº 595, de 2003, Re la tor: Se na dor Ga -
ri bal di Alves Fi lho), que au to ri za o Go ver no do Esta -
do de Per nam bu co a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru-
ção e De sen vol vi men to (BIRD), no va lor to tal equi -
va len te a até US$ 46,000,000.00 (qua ren ta e seis
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri-
ca), de prin ci pal, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de-
ra ti va do Bra sil.

  – 3  –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336,

II do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 14, de 2003 (nº 6.239/2002, na Casa de
ori gem), que es ta be le ce mul ta em ope ra ções de im -
por ta ção, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do.

Pa re ce res:

- nº 689/2003-CRE, Re la tor: Se na dor Hé lio Cos -
ta, fa vo rá vel, e

- nº 690/2003-CAE, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá, fa vo rá vel, com as Emen das 1 a 3-CAE.

  – 4  –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336,

II do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 17, de 2003 (nº 6.871/2002, na Casa de
ori gem), que ins ti tui o ano de 2003 como Ano Na ci o-
nal Cân di do Por ti na ri, ten do.

Pa re cer sob nº 607, de 2003, Re la to ra: Se na do-
ra Iris de Ara ú jo, fa vo rá vel, nos ter mos das Emen das
nºs 1 e 2-CE, que apre sen ta.

  – 5  –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 1999

(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
55, de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do
art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os 
prin cí pi os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da
ra zo a bi li da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, 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 Jef fer son Pé res.

  – 6  –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 1999

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 34, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que al te ra dis po si ti vos dos ar ti gos 165,
166 e 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral (cria con di ções or -
ça men tá ri as para ga ran tir a con clu são de obras pú bli-
cas em an da men to), ten do

Pa re cer sob nº 316, 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
Ro ber to Re quião, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

  – 7  –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 72, DE 1999

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 72, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que al te ra a Cons ti tu i ção Fe de ral para
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de fi nir que os ve tos pre si den ci a is se rão apre ci a dos
em re u niões se pa ra das das duas Ca sas do Con gres-
so Na ci o nal, ten do

Pa re cer sob nº 29, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Jef fer son Pé res, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta.

  – 8  –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 2003

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
2003, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Osmar Dias, que al te ra a re da ção dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a com -
pe tên cia do Con gres so Na ci o nal para apre ci ar os
atos de ou tor ga e re no va ção de con ces são e per mis-
são de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 384, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

  – 9  –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 87, de 2002 (nº 4.014/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
con ce de pen são es pe ci al a Luiz Fe lip pe Mon te i ro
Dias, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 245, de 2003, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Te o tô-
nio Vi le la Fi lho.

  – 10  –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 3, de 2003 (nº 1.728/99, na Casa de ori -
gem), que de no mi na “Ae ro por to de Par na í ba – Pre fe i-
to Dr. João Sil va Fi lho” o ae ro por to lo ca li za do na ci da-
de de Par na í ba, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 432, de 2003, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Mão San ta.

  – 11  –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 150, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 150, de 2002 (nº 312/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o tex to de mo di fi ca ção
do Con vê nio Cons ti tu ti vo do Fun do Mo ne tá rio Inter -

na ci o nal, que tra ta de alo ca ção es pe ci al de Di re i tos
Espe ci a is de Sa que – DES, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 537, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: ad hoc Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

  – 12  –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 8, de 2003 (nº 1.574/2001, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor 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 Ori en tal do Uru guai para a
Cons tru ção de uma Se gun da Pon te so bre o Rio Ja -
gua rão, nas pro xi mi da des das ci da des de Ja gua rão e
Rio Bran co, e re cu pe ra ção da atu al Pon te Ba rão de
Mauá, ce le bra do em 21 de no vem bro de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 538, de 2003, 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 Pe dro Si mon.

  – 13  –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 247, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do Re -
cur so nº 9, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 247, de 2000, de au to ria do Se na dor Jef -
fer son Pe res, que al te ra os arts. do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so
Pe nal, ten do

Pa re cer sob nº 350, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Pe dro Si mon, fa vo rá vel com Emen da nº 1-CCJ, de re -
da ção, que apre sen ta.

  – 14  –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com o

Pro je to de Re so lu ção nº 42, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 27, de 2000, de au to ria do Se na dor Osmar
Dias e ou tros Se nho res Se na do res, que es ta be le ce
alí quo ta do Impos to so bre Ope ra ções Re la ti vas a Cir -
cu la ção de Mer ca do ri as e so bre Pres ta ção de Ser vi-
ços de Trans por te Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e de
Co mu ni ca ção, nas ope ra ções e pres ta ções in te res ta-
du a is com fa ri nha de tri go, ten do

Pa re ce res sob nºs 
- 882, de 2000, da Co mis são de Assun tos Eco -

nô mi cos, Re la tor ad hoc: Se na dor Bel lo Par ga, 1º pro -
nun ci a men to: fa vo rá vel, com voto con trá rio do Se na-
dor Pa u lo Sou to e abs ten ção do Se na dor José Fo ga-
ça;
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- 576, de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia (em au diên cia, por so li ci ta ção da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos), Re la tor: Se na-
dor Luiz Otá vio, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de
e boa ade qua ção à téc ni ca le gis la ti va do Pro je to, e
pela re je i ção do Pro je to de Re so lu ção nº 42, de 2001,
que pas sou a tra mi tar em con jun to, nos ter mos do Re -
que ri men to nº 527, de 2001); e

- 577, de 2003, da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, 2º pro nun ci a men to (em re e xa me, nos ter -
mos do Re que ri men to nº 559, de 2000): Re la tor: Se -
na dor Edu ar do Aze re do, fa vo rá vel ao Pro je to, e pela
re je i ção do Pro je to de Re so lu ção nº 42, de 2001.

  – 15  –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 42, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com o

Pro je to de Re so lu ção nº 27, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 42, de 2001, de au to ria do Se na dor Osmar
Dias e ou tros Se nho res Se na do res, que re vo ga a Re -
so lu ção nº 95, de 1996, do Se na do Fe de ral, que fixa
alí quo ta para co bran ça do ICMS, ten do

Pa re ce res sob nºs 576 e 577, de 2003, das Co -
mis sões

- de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (em au -
diên cia, por so li ci ta ção da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos), Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio, pela re je-
i ção do Pro je to e pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e boa ade qua ção à téc ni ca le gis la ti va do Pro je to
de Re so lu ção nº 27, de 2000, que pas sou a tra mi tar
em con jun to, nos ter mos do Re que ri men to nº 527, de
2001); e

- de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Edu ar do Aze re do, pela re je i ção do Pro je to e fa vo rá vel
ao Pro je to de Re so lu ção nº 27, de 2000.

  – 16  –

REQUERIMENTO Nº 43, DE 2003
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
43, de 2003, do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, so li ci tan-
do, nos ter mos re gi men ta is, voto de so li da ri e da de
para com a ca u sa da co mu ta ção da pena da ni ge ri a-
na Ami na La wal, con de na da, pelo Tri bu nal Islâ mi co
de Fun tua, na Ni gé ria, à mor te por ape dre ja men to,
em vir tu de de ter dado à luz uma cri an ça fora do ca sa-
men to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 700, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la to ra: Se na do ra He lo í sa He le na.

  – 17  –

REQUERIMENTO Nº 216 DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
216, de 2003, do Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, so li-
ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, que seja de sig na da
co mis são para re pre sen tar a Casa no XIII Con gres so
Mun di al de Cri mi no lo gia, que ocor re rá en tre os dias
10 e 15 de agos to de 2003, na ci da de do Rio de Ja ne i-
ro.

  – 18  –

REQUERIMENTO Nº 343, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
343, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so li ci tan do a tra mi ta ção
con jun ta da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7,
de 1999, com a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
n° 29, de 2000 (Re for ma do Po der Ju di ciá rio), por re -
gu la rem a mes ma ma té ria.

  – 19  –

REQUERIMENTO Nº 358, DE 2003
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
358, de 2003, do Se na dor Arthur Vir gí lio, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, voto de lou vor pela ca no ni za-
ção de Ma dre Ma ria de Mat ti as, fun da do ra da Con-
gre ga ção das Irmãs Ado ra do ras do San gue de Cris to,
ten do Pa re cer fa vo rá vel sob nº 699, de 2003, 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 Mar co Ma ci el.

  – 20  –

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Pro je to de Lei do Se na do nº 249, de 2002 – Com -
ple men tar, de au to ria dos Se na do res Pa u lo Har tung e
Ri car do San tos, que al te ra dis po si ti vos da Lei Com ple-
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996, que dis põe
so bre o im pos to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral so -
bre as ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri-
as e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te-
res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, com a re da ção que lhe deu a Lei
Com ple men tar nº 102, de 11 de ju lho de 2000, ten do

Pa re cer nº 430, de 2003, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi-
nhe i ro, pela pre ju di ci a li da de do Pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) - Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 49 
mi nu tos.)
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Ata da 85ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 26 de ju nho de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Ro meu Tuma e Mão San ta

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

Ael ton Fre i tas – Alber to Sil va – Alme i da Lima –
Alo i zio Mer ca dan te – Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana
Jú lia Ca re pa – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car -
los Ma ga lhães – Antô nio Car los Va la da res – Arthur
Vir gí lio – Au gus to Bo te lho – Cé sar Bor ges – Del ci dio
Ama ral – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão – Edu ar do
Aze re do – Edu ar do Su plicy – Eu rí pe des Ca mar go –
Flá vio Arns – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Ger son Ca -
ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Hé lio Cos ta – He rá cli to
For tes – Ide li Sal vat ti – Iris de Ara u jo – Jef fer son Pe -
res – João Alber to Sou za – João Ba tis ta Mot ta – João
Ca pi be ri be – João Ri be i ro – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge
Bor nha u sen – José Agri pi no – José Jor ge – José Ma -
ra nhão – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Le o nel Pa van – Lú cia Vâ nia – Luiz
Ota vio – Mag no Mal ta – Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la
– Mar co Ma ci el – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa-
pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo Octá vio
– Pe dro Si mon – Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i-
ros – Re nil do San ta na – Ro ber to Sa tur ni no – Ro-
dolp ho Tou ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma –
Sér gio Gu er ra –  – Sér gio Zam bi a si – Serys Slhes sa-
ren ko – Sibá Ma cha do – Tas so Je re is sa ti – Tião Vi a na
– Val dir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 68 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

De vi do ao es go ta men to do pe río do pre vis to
para a Hora do Expe di en te, en tra re mos di re ta men te
na Ordem do Dia.

So bre a mesa Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu-
i ção que se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tuma.

São li das as se guin tes

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 52, DE 2003

Alte ra o sis te ma de re pre sen ta ção
do Po der Le gis la ti vo e Exe cu ti vo no âm -
bi to da fe de ra ção bra si le i ra, e ou tras pro -
vi dên ci as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Os arts. 27, 28, 29, 32, 45, 46, 49, 50, 51,
52, 57, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 88 e 102, pas sam a vi -
go rar com as se guin tes al te ra ções:

Art. 27. O nú me ro de De pu ta dos à
Assem bléia Le gis la ti va cor res pon de rá ao tri -
plo da re pre sen ta ção do Esta do na Câ ma ra
dos De pu ta dos e, atin gi do o nú me ro de vin -
te e qua tro, será acres ci do de tan tos quan -
tos fo rem os De pu ta dos Fe de ra is aci ma de
oito.

§ 1º Será de qua tro anos o man da to
dos De pu ta dos Esta du a is, cuja ele i ção re a li-
zar-se-á no pri me i ro do min go de ou tu bro do 
ano an te ri or ao da con clu são da le gis la tu ra,
ocor ren do a pos se em dez de ja ne i ro, apli-
can do-se-lhes as re gras des ta Cons ti tu i ção
so bre sis te ma ele i to ral, in vi o la bi li da de, imu-
ni da de, re mu ne ra ção, per da de man da to, li -
cen ça, im pe di men tos e in cor po ra ção às For -
ças Arma das.

..............................................................
§ 5º A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra,

or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al dos
Esta dos e de suas en ti da des de ad mi nis tra-
ção in di re ta, quan to à le ga li da de, le gi ti mi da-
de, eco no mi ci da de, apli ca ção das sub ven-
ções e re nún cia de re ce i tas, será exer ci da
pe las Assem bléi as Le gis la ti vas me di an te
con tro le ex ter no, e pelo sis te ma de con tro le
in ter no de cada Po der, na for ma es ta be le ci-
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da em suas Cons ti tu i ções e leis que ado ta-
rem. (NR)

Art. 28. A ele i ção do Go ver na dor de
Esta do, para man da to de qua tro anos, re a li-
zar-se-á no pri me i ro do min go de ou tu bro
em pri me i ro tur no e, no úl ti mo do min go de
ou tu bro, em se gun do tur no, se hou ver, do
ano an te ri or ao do tér mi no do man da to de
seus an te ces so res, e a pos se ocor re rá em
10 de ja ne i ro do ano se guin te, ob ser va do,
quan to ao mais, o dis pos to no ad. 77.

..............................................................
§ 2º Os sub sí di os do Go ver na dor e

dos Se cre tá ri os de Esta do se rão fi xa dos por 
De cre to Le gis la ti vo de ini ci a ti va da Assem-
bléia Le gis la ti va, ob ser va do o que dis põem
os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e
153, § 2º, I

§ 3º Em caso de im pe di men to do Go-
ver na dor de Esta do, ou va cân cia do res pec-
ti vo car go, se rão su ces si va men te cha ma dos
ao exer cí cio da Go ver na do ria o Pre si den te
da Assem bléia Le gis la ti va e o Pre si den te do 
Tribu nal de Jus ti ça.

§ 4º Va gan do o car go de Go ver na dor
de Esta do, será ele pre en chi do por ele i ção
di re ta até ses sen ta dias após a sua va cân-
cia, sal vo se esta ocor rer no úl ti mo ano de
man da to, caso em que a es co lha do Go ver-
na dor se dará den tro de trin ta dias, por de li-
be ra ção da ma i o ria ab so lu ta da Assem bléia
Le gis la ti va, den tre ci da dãos que pre en cham
as con di ções do § 3º do art. 14, e na for ma
da lei. (NR)

Art. 29. No exer cí cio da au to no mia de
que tra ta o art. 18 ca put, des ta Cons ti tu i ção,
os Mu ni cí pi os re ger-se-ão por lei or gâ ni ca
ju ri di ca men te su bor di nan te da le gis la ção or -
di ná ria mu ni ci pal, aten di dos as nor mas con -
ti das na Cons ti tu i ção Esta du al, as re gras ex -
pres sas so bre sua com pe tên cia e os prin cí-
pi os cons tan tes nes ta Cons ti tu i ção e os se -
guin tes pre ce i tos:

I – ele i ção do Pre fe i to para man da to
de qua tro anos, me di an te ple i to di re to e si-
mul tâ neo re a li za do em todo o País no pri-
me i ro do min go de ou tu bro do ano an te ri or
ao tér mi no do man da to de seus an te ces so-
res, apli ca das as re gras do art. 77, no caso
de mu ni cí pio com mais de du zen tos mil ele i-
to res;

II – pos se do Pre fe i to em cin co de ja-
ne i ro do ano sub se qüen te ao da ele i ção;

III – ele i ção de ve re a do res para man-
da to de qua tro anos re a li za da no pri me i ro
do min go de ou tu bro do ano an te ri or à con-
clu são da le gis la tu ra, e pos se em cin co de
ja ne i ro do ano se guin te;

IV – nú me ro de ve re a do res pro por ci o-
nal à po pu la ção do mu ni cí pio, as sim es ta be-
le ci do:

a) cin co, em mu ni cí pi os com até cin-
qüen ta mil ha bi tan tes;

b) sete, em mu ni cí pi os com cin qüen ta
mil e um até cem mil ha bi tan tes;

c) nove, em mu ni cí pi os com cem mil e
um até du zen tos mil ha bi tan tes;

d) onze, em mu ni cí pi os com du zen tos
mil e um até qua tro cen tos mil ha bi tan tes;

e) tre ze, em mu ni cí pi os com qua tro-
cen tos mil e um até se te cen tos mil ha bi tan-
tes;

f) quin ze, em mu ni cí pi os com se te cen-
tos mil e um até um mi lhão e cem mil ha bi-
tan tes;

g) de zes se te, em mu ni cí pi os com um
mi lhão e cem mil e um até um mi lhão e se is-
cen tos mil ha bi tan tes;

h) de ze no ve, em Mu ni cí pi os com um
mi lhão e se is cen tos mil e um até dois mi-
lhões e du zen tos mil ha bi tan tes;

i) vin te e um, em mu ni cí pi os com dois
mi lhões e du zen tos mil e um até dois mi-
lhões e no ve cen tos mil ha bi tan tes;

j) vin te e três, em mu ni cí pi os com dois
mi lhões e no ve cen tos mil e um até três mi -
lhões e se te cen tos mil ha bi tan tes;

k) vin te e cin co, em Mu ni cí pi os com
três mi lhões e se te cen tos mil e um até qua -
tro mi lhões e se is cen tos mil ha bi tan tes;

l) vin te e sete, em Mu ni cí pi os com
qua tro mi lhões e se is cen tos mil e um até
cin co mi lhões e se is cen tos mil ha bi tan tes;

m) vin te e nove, em Mu ni cí pi os com
cin co mi lhões e se is cen tos mil e um até seis 
mi lhões e se te cen tos mil ha bi tan tes;

n) trin ta e um, em Mu ni cí pi os com seis 
mi lhões e se te cen tos mil e um ou mais ha bi-
tan tes.

V – sub sí di os do Pre fe i to e dos Se cre-
tá ri os Mu ni ci pa is fi xa dos por De cre to Le gis-
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la ti vo apro va do até o mês de se tem bro do
ano an te ri or às ele i ções mu ni ci pa is, para vi -
go rar no man da to se guin te, ob ser va do o
que dis põe os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, e 
153, III e § 2º, I;

VI – sub sí di os dos Ve re a do res fi xa dos
por Re so lu ção da res pec ti va Câ ma ra de Ve -
re a do res, ob ser va do tudo quan to dis põe o
in ci so an te ri or e os se guin tes li mi tes:

..............................................................
VII – o to tal da des pe sa do Po der Le-

gis la ti vo Mu ni ci pal, in clu í dos os sub sí di os
dos ve re a do res e ex clu í dos os gas tos com
ina ti vos, não po de rá ul tra pas sar os se guin-
tes per cen tu a is, re la ti vos ao so ma tó rio da
re ce i ta tri bu tá ria e das trans fe rên ci as pre vis-
tas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, 
efe ti va men te re a li za do no ano an te ri or:

a) qua tro por cen to, para Mu ni cí pi os
com po pu la ção até cem mil ha bi tan tes;

b) três por cen to, para Mu ni cí pi os com
po pu la ção en tre cem mil e um e tre zen tos
mil ha bi tan tes;

c) dois por cen to, para Mu ni cí pi os com 
po pu la ção en tre tre zen tos mil e um e qui-
nhen tos mil ha bi tan tes;

d) um in te i ro e cin co dé ci mos por cen -
to, para Mu ni cí pi os com po pu la ção aci ma de 
qui nhen tos mil ha bi tan tes.

..............................................................
X – jul ga men to do pre fe i to pe ran te o

Tribu nal de Jus ti ça, mes mo após o tér mi no
do man da to, por atos pra ti ca dos du ran te o
seu pe río do, de cor ren tes ou não do seu
exer cí cio.

..............................................................
XIV – per da do man da to do Pre fe i to,

nos ter mos do art. 28, § 1º
§ 1º A Câ ma ra Mu ni ci pal não gas ta rá

mais de se ten ta por cen to de sua re ce i ta
com fo lha de pa ga men to, in clu í do o gas to
com os sub sí di os de seus Ve re a do res.

§ 2º Cons ti tui cri me de res pon sa bi li da-
de do Pre fe i to mu ni ci pal:

I – efe tu ar re pas se que su pe re os li mi-
tes de fi ni dos nes te ar ti go;

II – não en vi ar o re pas se até o dia vin -
te de cada mês; ou

III – en viá-lo a me nor em re la ção à
pro por ção fi xa da na Lei Orça men tá ria.

§ 3º Cons ti tui cri me de res pon sa bi li da-
de do Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal o
des res pe i to ao § 1º des te ar ti go.

§ 4º Em caso de im pe di men to do Pre-
fe i to Mu ni ci pal, ou va cân cia do res pec ti vo
car go, se rão su ces si va men te cha ma dos ao
seu exer cí cio o Pre si den te da Câ ma ra de
Ve re a do res e o Juiz de Di re i to com mais
tem po de ser vi ço na Co mar ca.

§ 5º Va gan do o car go de Pre fe i to Mu ni-
ci pal, será ele pre en chi do por ele i ção di re ta
até ses sen ta dias após a sua va cân cia, sal vo
se esta ocor rer no úl ti mo ano de man da to,
caso em que a es co lha do Pre fe i to se dará
den tro de trin ta dias, por de li be ra ção da ma i o-
ria ab so lu ta da Câ ma ra de Ve re a do res, den tre
ci da dãos que pre en cham as con di ções do §
3º do art. 14, e na for ma da lei. (NR)

..............................................................
Art. 32. O Dis tri to Fe de ral re ger-se-á

por lei or gâ ni ca, ju ri di ca men te su bor di nan te
da le gis la ção dis tri tal, aten di das as re gras
ex pres sas so bre sua com pe tên cia e os prin -
cí pi os cons tan tes nes ta Cons ti tu i ção.

..............................................................
§ 2º A ele i ção e pos se do Go ver na dor,

ob ser va das as re gras do art. 77, e dos De -
pu ta dos Dis tri ta is, co in ci di rão com a ele i ção
e pos se dos Go ver na do res de Esta do e De -
pu ta dos Esta du a is, res pec ti va men te, para
man da to de igual du ra ção.

§ 3º Aos De pu ta dos Dis tri ta is, à Câ ma-
ra Le gis la ti va e ao car go de Go ver na dor
apli cam-se, res pec ti va men te, o dis pos to no
art. 27, e os §§ 4º e 5º do art. 28.

§ 4º Lei Fe de ral dis po rá so bre a uti li za-
ção, pelo Go ver no do Dis tri to Fe de ral, dos
ór gãos de se gu ran ça pú bli ca do Dis tri to Fe -
de ral.

§ 5º O Dis tri to Fe de ral dis ci pli na rá, por 
meio de leis pró pri as, os con sór ci os pú bli-
cos e os con vê ni os de co o pe ra ção com ou -
tros en tes fe de ra ti vos, au to ri zan do a ges tão
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as so ci a da de ser vi ços pú bli cos, bem como
a trans fe rên cia to tal ou par ci al de en car gos,
ser vi ços, pes so al e bens es sen ci a is à con ti-
nu i da de dos ser vi ços trans fe ri dos. (NR)

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

Art. 45....................................................
§ 1º O nú me ro to tal de De pu ta dos,

bem como a re pre sen ta ção por Esta dos e
pelo Dis tri to Fe de ral se rão es ta be le ci dos
por lei com ple men tar pro por ci o nal men te à
po pu la ção, pro ce den do-se aos ajus tes ne-
ces sá ri os no ano an te ri or às ele i ções, para
que ne nhu ma da que las uni da des da Fe de-
ra ção te nha me nos de seis ou mais de cin -
qüen ta e dois De pu ta dos.

§ 2º Cada Ter ri tó rio ele ge rá dois De pu-
ta dos. (NR)

Art. 46....................................................

§ 1º Cada Esta do e o Dis tri to Fe de ral
ele ge rão dois Se na do res, com man da to de
oito anos, e res pec ti vos su plen tes.

§ 2º A re pre sen ta ção de cada Esta do
e do Dis tri to Fe de ral será re no va da de qua -
tro em qua tro anos, al ter na da men te, um a
um.

§ 3º Con si de ram-se Su plen tes de Se-
na dor aque les que fo rem mais vo ta dos en tre
os can di da tos a Se na dor não ele i tos.(NR)

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

Art. 49....................................................
III – au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli-

ca a se au sen tar do País, quan do a au sên-
cia ex ce der a quin ze dias;

..............................................................
VIII – fi xar os sub sí di os do Pre si den te

da Re pú bli ca e dos Mi nis tros de Esta do,ob-
ser va do o que dis põem os arts. 37, XI, 39, § 
4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I

.......................................................(NR)
Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o

Se na do Fe de ral, ou qual quer de suas co-
mis sões, po de rão con vo car Mi nis tros de
Esta do ou qua is quer ti tu la res de car go, em -
pre go ou fun ção pú bli ca no âm bi to da União 
para pres ta rem, pes so al men te, in for ma ções
so bre as sun to pre vi a men te de ter mi na do, im -

por tan do em cri me de res pon sa bi li da de a
au sên cia sem jus ti fi ca ção ade qua da.

.......................................................(NR)

Art. 51....................................................
I – au to ri zar, por dois ter ços de seus

mem bros, a ins ta u ra ção de pro ces so con tra
o Pre si den te da Re pú bli ca e os Mi nis tros de 
Esta do;

.......................................................(NR)

Art. 52....................................................
I – pro ces sar e jul gar o Pre si den te da

Re pú bli ca nos cri mes de res pon sa bi li da de,
bem como os Mi nis tros de Esta do e os Co -
man dan tes da Ma ri nha, do Exér ci to e da
Ae ro náu ti ca nos cri mes da mes ma na tu re za
co ne xos com aque les; (NR)

Art. 57....................................................

§ 3º....................... .................................
III – re ce ber o com pro mis so do Pre si-

den te da Re pú bli ca;

.............................................. ................
§ 4º Cada uma das Ca sas re u nir-se-á

em ses são pre pa ra tó ria, em dez de ja ne i ro
do ano pos te ri or ao da ele i ção, para pos se
dos seus mem bros e ele i ção das res pec ti-
vas Me sas, para man da to de dois anos, ve -
da da re con du ção para o mes mo car go na
ele i ção ime di a ta men te sub se qüen te, mes-
mo em nova le gis la tu ra.

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

§ 6º........................... .............................
I – pelo Pre si den te do Se na do Fe de ral,

em caso de de cre ta ção de es ta do de de fe sa
ou de in ter ven ção fe de ral, de pe di do de au -
to ri za ção para a de cre ta ção de es ta do de
sí tio e para o com pro mis so e a pos se do
Pre si den te da Re pú bli ca;

......................................................(NR)

Art. 77. A ele i ção do Pre si den te da Re -
pú bli ca re a li zar-se-á no pri me i ro do min go de 
ou tu bro, em pri me i ro tur no, e no úl ti mo do-
min go de ou tu bro, em se gun do tur no, se
hou ver, do ano an te ri or ao do tér mi no do
man da to pre si den ci al vi gen te.

.......................................................(NR)
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Art. 78. O Pre si den te Re pú bli ca to ma rá
pos se em ses são do Con gres so Na ci o nal,
pres tan do o com pro mis so de man ter, de fen-
der e cum prir a Cons ti tu i ção, ob ser var as
leis, pro mo ver o bem ge ral do povo bra si le i-
ro, sus ten tar a união, a in te gri da de e a in de-
pen dên cia do Bra sil.

Pa rá gra fo úni co. Se, de cor ri dos dez
dias da data fi xa da para a pos se, o Pre si-
den te, sal vo mo ti vo de for ça ma i or, não ti ver
as su mi do o car go, este será de cla ra do vago. 
(NR)

............................................................
Art. 80. Em caso de im pe di men to do

Pre si den te da Re pú bli ca, ou va cân cia do
res pec ti vo car go, se rão su ces si va men te
cha ma dos ao exer cí cio da Pre si dên cia o
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, o do
Se na do Fe de ral e o do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. (NR)

Art. 81. Va gan do o car go de Pre si den-
te da Re pú bli ca, far-se-á ele i ção no ven ta
dias de po is de aber ta a vaga.

§ 1º  Ocor ren do a va cân cia nos úl ti-
mos dois anos do pe río do pre si den ci al, a
ele i ção para o car go será fe i ta trin ta dias de -
po is da vaga, pelo Con gres so Na ci o nal, na
for ma da lei.

§ 2º  Em qual quer dos ca sos, o ele i to
de ve rá com ple tar o pe río do de seu an te ces-
sor. (NR)

Art. 82. O man da to do Pre si den te da
Re pú bli ca é de qua tro anos e terá iní cio em
quin ze de ja ne i ro do ano se guin te ao da sua 
ele i ção. (NR)

Art. 83. O Pre si den te da Re pú bli ca não 
po de rá, sem li cen ça do Con gres so Na ci o-
nal, au sen tar-se do País por pe río do su pe ri-
or a quin ze dias, sob pena de per da do car -
go. (NR)

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

Art. 88....................................................
Pa rá gra fo úni co. Fica li mi ta do em vin te

o nú me ro de Mi nis té ri os ou ou tros ór gãos
de mes mo ní vel, com idên ti co nú me ro de ti -
tu la res.

Art. 102..................................................

I – .........................................................

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

b) nas in fra ções pe na is co muns, o
Pre si den te da Re pú bli ca, os mem bros do
Con gres so Na ci o nal, seus pró pri os Mi nis-
tros e o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca;

......................................................(NR)

Art. 3º Di an te da nova re da ção dos arts. 27, §
1º, 28 “ca put”, 29, II e III, 32, § 2º, 57 § 4º e 82 “ca -
put”, a pos se e a du ra ção do man da to dos que fo-
rem ele i tos nas da tas aqui in di ca das fi cam as sim es -
ta be le ci das:

I – a pos se dos Pre fe i tos e Ve re a do res ele i tos
em 2004 será no dia pri me i ro de ja ne i ro de 2005, es -
ten den do-se o man da to até o dia qua tro de ja ne i ro de
2009;

II – a pos se dos Go ver na do res de Esta do e do
Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral ele i tos em 2006 será
no dia pri me i ro de ja ne i ro de 2007, es ten den do-se o
man da to até o dia nove de ja ne i ro de 2011

III – a pos se dos De pu ta dos Esta du a is e De pu-
ta dos Dis tri ta is ele i tos em 2006 será no dia pri me i ro
de fe ve re i ro de 2007, es ten den do-se o man da to até o
dia nove de ja ne i ro de 2011;

IV – a pos se dos De pu ta dos Fe de ra is ele i tos
em 2006 será no dia pri me i ro de fe ve re i ro de 2007,
es ten den do-se o man da to até qua tor ze de ja ne i ro
de 2011;

V – a pos se do Pre si den te da Re pú bli ca ele i to
em 2006 será no dia pri me i ro de ja ne i ro de 2007, es -
ten den do-se o man da to até o dia qua tor ze de ja ne i ro
de 2011;

VI – a pos se dos Se na do res ele i tos em 2006
será no dia pri me i ro de fe ve re i ro de 2007, es ten den-
do-se o man da to até o dia qua tor ze de ja ne i ro de
2015;

VIl – a pos se dos Se na do res ele i tos em 2010
será no dia pri me i ro de fe ve re i ro de 2011, es ten den-
do-se o man da to até o dia qua tor ze de ja ne i ro de
2019;

Art. 4º Nas ele i ções mu ni ci pa is de 2008, os ele i-
tos te rão man da to de dois anos, de for ma a pos si bi li-
tar ele i ções ge ra is em 2010.

Art. 5º Fi cam re vo ga dos o § 1º do art. 77, o art.
79 e o seu pa rá gra fo úni co, o in ci so I do art. 89 e o in ci-
so I do art. 91.

Art 6º Esta Emen da à Cons ti tu i ção en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.
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Sala das Ses sões, 26 de ju nho de 2003. –
Alme i da Lima – Efra im Mo ra is – Jef fer son Pe rez –
Mão San ta –  Jor ge  Bor nha u sen  –  Fá ti ma Cle i de
–  Val dir Ra upp – Osmar Dias – Anto nio Car los Ma -
ga lhães – Cé sar Bor ges – Pa pa léo Paes – Sér gio
Ca bral – Mar ce lo Cri ve la – Ge ral do Mes qui ta Ju ni-
or – Sibá Ma cha do – Ante ro Paes de Bar ros – Artur 
Vir gí lio – Re nil do San ta na – Ser gio Gu er ra – Le o-
nel Pa van – Eu rí pe des Car ma go – Le o mar Qu in ta-
ni lha –  Lu cia Vâ nia – Del cí cio Ama ral – He lo í sa
He le na – Pa u lo Paim – Ser gio Zam bi a si – De mós-
te nes Tor res – Ga ri bal di Alves – Íris de Ara ú jo –
Pa trí cia Sa bo ya – Re gi nal do Du ar te – Luiz Ota vio
– Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – José Ma ra-
nhão – João Bap tis ta Mot ta.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 53, DE 2003

Alte ra a for ma da fe de ra ção bra si le i-
ra e dá ou tras pro vi dên ci as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Os arts. 2º, 18 21, 22,23,24,25,30,31,37,
48, 49, 105, 134, 144, 223 e 235 pas sam a vi go rar
com as se guin tes al te ra ções:

Art. 2º São Po de res na Re pú bli ca Fe-
de ra ti va do Bra sil, in de pen den tes e har mô-
ni cos en tre si, nos ter mos des ta Cons ti tu i-
ção, das Cons ti tu i ções Esta du a is e das Leis 
Orgâ ni cas do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí-
pi os, para re a li za rem as fun ções de Esta do,
o Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio.(NR)

..............................................................
Art. 18....................................................
..............................................................
§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são

e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os
far-se-ão por lei es ta du al, con for me pro ces-
so de fi ni do na Cons ti tu i ção Esta du al res pec-
ti va, fi can do o per cen tu al es ta du al so bre o
to tal na ci o nal do fun do de par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os imu tá vel pelo pra zo de três anos, 
con ta dos da data da úl ti ma al te ra ção ter ri to-
ri al in ter na do Esta do. (NR)

..............................................................
Art. 21....................................................

XII – ......................................................
a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra

e de sons e ima gens, ex ce to os de cur to al -
can ce, co mer ci a is ou co mu ni tá ri as, na for-
ma da lei fe de ral;

b) (re vo ga do);
c) ..........................................................
d) os ser vi ços de trans por te en tre fron -

te i ras na ci o na is;
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e) os ser vi ços de trans por te in ter na ci o-
nal de pas sa ge i ros;

f) (re vo ga do).
XVI – clas si fi car, para efe i to in di ca ti vo,

os pro gra mas na ci o na is e re gi o na is de rá dio
e te le vi são;

XVII – (re vo ga do)
XVIII– (re vo ga do)
XIX – (re vo ga do)
XX – (re vo ga do)
..............................................................
XXIV – (re vo ga do)
XXV – (re vo ga do) (NR)
Art. 22....................................................
I – di re i to ele i to ral, agrá rio, ma rí ti mo,

ae ro náu ti co e es pa ci al;
II – de sa pro pri a ção de in te res se da

União;
III – re qui si ções ci vis e mi li ta res, no

caso de imi nen te pe ri go na ci o nal e em tem -
po de guer ra;

..............................................................
XI – (re vo ga do)
..............................................................
XXI – nor mas ge ra is so bre ar ma men-

to, con vo ca ção e mo bi li za ção das ins ti tu i-
ções es ta du a is de se gu ran ça pú bli ca;

..............................................................
XXVII – nor mas ge ra is de li ci ta ção e

con tra ta ção, em to das as mo da li da des. para
a ad mi nis tra ção pú bli ca da União e dos Ter-
ri tó ri os.

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar po-

de rá au to ri zar os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral a le gis lar so bre ques tões es pe cí fi cas das 
ma té ri as re la ci o na das nes te ar ti go. (NR)

Art. 23....................................................
..............................................................
XIII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an-

te con ces são, ser vi ços e ins ta la ções de
ener gia elé tri ca e re a li zar o apro ve i ta men to
ener gé ti co dos cur sos de água;

XIV – pla ne jar e pro mo ver a de fe sa
per ma nen te con tra as ca la mi da des na tu ra is;

XV – ins ti tu ir e re a li zar o ge ren ci a men-
to de re cur sos hí dri cos e de fi nir os cri té ri os
de ou tor ga do seu uso;

XVI – or ga ni zar, man ter e exe cu tar a
ins pe ção do tra ba lho;

XVII – or ga ni zar e man ter os ser vi ços
ofi ci a is pró pri os de es ta tís ti ca, ge o gra fia,
ge o lo gia e car to gra fia;

XVIII – or ga ni zar e ex plo rar, di re ta-
men te ou me di an te con ces são, os ser vi ços
de trans por te fer ro viá rio, aqua viá rio e ro do-
viá rio, ex ce to in ter na ci o na is;

XIX – or ga ni zar e ex plo rar, di re ta men te
ou me di an te con ces são, os por tos ma rí ti-
mos, flu vi a is e la cus tres. (NR)

Art. 24....................................................
I – di re i to ci vil, pe nal, co mer ci al, pro-

ces su al, tri bu tá rio, fi nan ce i ro, pe ni ten ciá rio,
eco nô mi co, ur ba nís ti co e do tra ba lho;

..............................................................
XVII – re qui si ções ci vis, res pe i ta do o

dis pos to no art. 22, III;
XVIII – águas, ener gia, in for má ti ca, te-

le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;
XIX – trân si to e trans por te;
§ 1º No âm bi to da le gis la ção con cor-

ren te, a com pe tên cia da União li mi tar-se-á,
por lei na ci o nal, a es ta be le cer nor mas ge ra-
is, en ten di das es sas como ve i cu la do ras dos
prin cí pi os, do sis te ma, das de fi ni ções e da
ma té ria con ce i tu al.

.....................................................(NR)

Art. 25....................................................

..............................................................
§ 4º Os Esta dos, li mí tro fes ou não, po -

dem cri ar en ti da des de ad mi nis tra ção pú bli-
ca in di re ta com o ob je ti vo de pro mo ve rem
os me i os ne ces sá ri os ao de sen vol vi men to
eco nô mi co re gi o nal in te gra do, à re so lu ção
dos pro ble mas so ci a is e eco nô mi cos co-
muns, à pro mo ção do ho mem e à exe cu ção
de ser vi ços de in te res se pú bli co, sem pre
pre ce di da de leis es ta du a is au to ri za do ras,
as qua is con te rão, en tre ou tras nor mas, as
de fi ni do ras dos ob je ti vos da en ti da de, a
com po si ção de seu ór gão di re ti vo e o or ça-
men to.

§ 5º Os Esta dos dis ci pli na rão, por
meio de leis pró pri as, os con sór ci os pú bli-
cos e os con vê ni os de co o pe ra ção com ou -
tros en tes fe de ra ti vos, au to ri zan do a ges tão
as so ci a da de ser vi ços pú bli cos, bem como
a trans fe rên cia to tal ou par ci al de en car gos,
ser vi ços, pes so al e bens es sen ci a is à con ti-
nu i da de dos ser vi ços trans fe ri dos.
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§ 6º Com pe te, pri va ti va men te, aos
Esta dos:

I – con ce der anis tia, gra ça e in dul to;
II – 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;

III – or ga ni zar a se gu ran ça pú bli ca e
po lí cia ju di ciá ria;

IV – le gis lar so bre:
a) a cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e

o des mem bra men to de Mu ni cí pi os;
b) uso e ocu pa ção do solo ru ral, res -

pe i ta das as nor mas na ci o na is de pro te ção
am bi en tal;

c) re qui si ções ci vis em caso de imi-
nen te pe ri go pú bli co.

d) se gu ran ça pú bli ca;
e) di re tri zes de de sen vol vi men to ur ba-

no, ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co e trans-
por tes ur ba nos;

f) li ci ta ções es ta du a is, e nor mas de li -
ci ta ção para os res pec ti vos Mu ni cí pi os.(NR)

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

Art. 30....................................................

..............................................................
X – exer cer a fis ca li za ção das di ver-

sões pú bli cas;
XI – re a li zar os ser vi ços de sa ne a men-

to bá si co;
XII – or ga ni zar o trans por te ur ba no;
XIII – or ga ni zar o uso e a ocu pa ção do 

solo ur ba no;
XIV – atu ar, su ple ti va men te, na se gu-

ran ça pú bli ca.
§ 1º Com pe te pri va ti va men te aos Mu-

ni cí pi os le gis lar so bre de sen vol vi men to ur-
ba no, ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co e
trans por tes ur ba nos, res pe i ta das as di re tri-
zes es ta du a is.

§ 2º Os Mu ni cí pi os dis ci pli na rão, por
meio de leis pró pri as, os con sór ci os pú bli-
cos e os con vê ni os de co o pe ra ção com ou -
tros en tes fe de ra ti vos, au to ri zan do a ges tão
as so ci a da de ser vi ços pú bli cos, bem como
a trans fe rên cia to tal ou par ci al de en car gos,
ser vi ços, pes so al e bens es sen ci a is à con ti-
nu i da de dos ser vi ços trans fe ri dos.

§ 3º Os Mu ni cí pi os, li mí tro fes ou não,
po dem cri ar en ti da des de ad mi nis tra ção pú -
bli ca in di re ta com o ob je ti vo de pro mo ve rem

os me i os ne ces sá ri os ao de sen vol vi men to
eco nô mi co re gi o nal in te gra do, à re so lu ção
dos pro ble mas so ci a is e eco nô mi cos co-
muns, à pro mo ção do ho mem e à exe cu ção
de ser vi ços de in te res se pú bli co, sem pre
pre ce di da de leis mu ni ci pa is au to ri za do ras,
as qua is con te rão, en tre ou tras nor mas, as
de fi ni do ras dos ob je ti vos da en ti da de, a
com po si ção de seu ór gão di re ti vo e o or ça-
men to. (NR)

Art. 31. A fis ca li za ção do Mu ni cí pio
será exer ci da pelo Po der Le gis la ti vo mu ni ci-
pal, me di an te con tro le ex ter no, e pe los sis-
te mas de con tro le in ter no do Po der Exe cu ti-
vo mu ni ci pal, na for ma que es ta be le ce rem
as Cons ti tu i ções Esta du a is e, su ple ti va men-
te, as Leis Orgâ ni cas dos Mu ni cí pi os. (NR)

..............................................................
Art. 37....................................................
..............................................................
§ 4º Os atos de im pro bi da de ad mi nis-

tra ti va im por ta rão a sus pen são dos di re i tos
po lí ti cos, a per da da fun ção pú bli ca, a in dis-
po ni bi li da de de bens e o res sar ci men to ao
erá rio, na for ma e gra da ção pre vis tas em lei, 
sem pre ju í zo da ação pe nal ca bí vel, cu jas
pe nas, san ções e atos res tri ti vos de di re i tos
são apli cá ve is a to dos os agen tes pú bli cos,
or de na do res de des pe sa ou não, que te-
nham pra ti ca do o ato ou con tri bu í do, por
ação ou omis são vo lun tá ria, para o seu re-
sul ta do.

......................................................(NR)
..............................................................

Art. 48. .. ................................................
..............................................................
XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são,

res pe i ta do o art. 21, XII, a;
.....................................................(NR)

Art. 49....................................................
..............................................................
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, res pe i ta do o art. 21, XII, a;

.......................................................(NR)

Art. 58. ..................................................
§ 1º Na Cons ti tu i ção das Me sas e de

cada Co mis são:
I – da Câ ma ra, é as se gu ra da, tan to

quan to pos sí vel, a re pre sen ta ção pro por ci o-
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nal dos par ti dos ou dos blo cos par la men ta-
res que in te gram a Casa;

II – do Se na do, é as se gu ra da, tan to
quan to pos sí vel, a re pre sen ta ção pro por ci o-
nal dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

§ 2º .......................................................
I – dis cu tir pro po si ções;
.......................................................(NR)
..............................................................
Art. 61....................................................
§ 1º . ......................................................
II – ........................................................
d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e

da De fen so ria Pú bli ca da União, bem como
nor mas ge ra is para a or ga ni za ção do Mi nis-
té rio Pú bli co dos Esta dos e do Dis tri to Fe de-
ral e Ter ri tó ri os;

......................................................(NR)
..............................................................
Art. 105..................................................
I – .........................................................
..............................................................
i) a re pre sen ta ção di re ta, pro pos ta pe -

los le gi ti ma dos pelo art. 103, I a IX, para de -
ci são so bre a com pa ti bi li da de da le gis la ção
ju rí di ca es ta du al, con for me pre vis ta no art.
24, I, à le gis la ção na ci o nal, cuja de ci são
terá efe i tos vin cu lan tes e para to dos. (NR)

..............................................................
Art. 134..................................................
Pa rá gra fo úni co. Leis com ple men ta res

fe de ral e es ta du a is or ga ni za rão a De fen so-
ria Pú bli ca da União, do Dis tri to Fe de ral e
dos Ter ri tó ri os e dos Esta dos, pres cre ven do
nor mas para sua or ga ni za ção em car gos de
car re i ra pro vi dos, na clas se ini ci al, me di an te
con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, as se-
gu ra da a seus in te gran tes a ga ran tia da na -
mo vi bi li da de e ve da do o exer cí cio da ad vo-
ca cia fora das atri bu i ções ins ti tu ci o na is.(NR)

..............................................................
Art. 144..................................................
..............................................................
IV – ór gãos es ta du a is de se gu ran ça

pú bli ca.
V – re vo ga do.
..............................................................
§ 4º (re vo ga do)
§ 5º (re vo ga do)
§ 6º (re vo ga do)

..............................................................
§ 8º Os Mu ni cí pi os po de rão cons ti tu ir

guar das mu ni ci pa is ar ma das des ti na das à
pro te ção de seus bens, ser vi ços e ins ta la-
ções, con for me dis pu ser lei es ta du al e,
quan do so li ci ta das, au xi li a rem as ati vi da des
de se gu ran ça pú bli ca.

§ 9º(re vo ga do) (NR)
..............................................................
Art. 160..................................................
..............................................................
§ 2º Se a União, por si ou por suas en -

ti da des da ad mi nis tra ção in di re ta, ti ver dé bi-
to lí qui do, cer to e exi gí vel para com Esta do,
o Dis tri to Fe de ral ou Mu ni cí pio, os dé bi tos
des tes para com aque la ex tin guir-se-ão até
onde se com pen sa rem, não se apli can do o
§ 1º, I, des te ar ti go.

§ 3º Re a li za da a com pen sa ção de que 
tra ta o pa rá gra fo an te ri or, e per sis tin do dé bi-
tos:

I – ado tar-se-á a re gra do § 1º, I, des te
ar ti go, se os dé bi tos fo rem de Esta do, do
Dis tri to Fe de ral ou de Mu ni cí pio para com a
União, ou de Mu ni cí pio para com Esta do;

II – de ve rão ser eles qui ta dos até o fim 
do exer cí cio fi nan ce i ro se guin te, se fo rem da 
União para com Esta do, com o Dis tri to Fe-
de ral ou com Mu ni cí pio, ou de Esta do para
com Mu ni cí pio. (NR)

..............................................................
Art. 164..................................................
..............................................................
§ 3º As dis po ni bi li da des de ca i xa da

União se rão de po si ta das no Ban co Cen tral.
(NR)

..............................................................
Art. 223..................................................
§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o 

ato de con ces são, res pe i ta do o art. 21, XII,
a, no pra zo do art. 64, §§ 2º e 4º a con tar do 
re ce bi men to da men sa gem.

..............................................................
§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção,

ex ce to o re la ti vo a po tên cia de cur to al can-
ce, co mer ci a is ou co mu ni tá ri as, 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.

.......................................................(NR)
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Art. 235. Nos doze pri me i ros anos da
cri a ção de Esta do se rão ob ser va das as se -
guin tes nor mas bá si cas:

1 – A Assem bléia Le gis la ti va será
com pos ta de:

a) onze De pu ta dos, se a po pu la ção do 
Esta do for igual ou in fe ri or a qui nhen tos mil
ha bi tan tes;

b) tre ze, se a po pu la ção do Esta do for
ma i or de qui nhen tos mil e igual ou in fe ri or a
um mi lhão de ha bi tan tes;

e) quin ze, se a po pu la ção do Esta do
for ma i or de um mi lhão de ha bi tan tes.

II – a Assem bléia Le gis la ti va cri a rá três 
car gos de au di tor, com for ma ção su pe ri or
em Ciên ci as Con tá be is, Admi nis tra ção e Di -
re i to, res pec ti va men te, para ati vi da des de
au xí lio no con tro le ex ter no;

III – o Go ver no terá no má xi mo seis
Se cre ta ri as, com as se guin tes fun ções:

a) Go ver no, Admi nis tra ção, Re cur so
Hu ma nos e Pre vi dên cia;

b) Fa zen da e Con tro le Inter no;
e) Se gu ran ça Pú bli ca e Jus ti ça;
d) Edu ca ção, Cul tu ra, Espor tes e Tu-

ris mo;
e) Sa ú de e Ação So ci al;
V – os pri me i ros De sem bar ga do res

se rão no me a dos pelo Go ver na dor ele i to, es -
co lhi dos da se guin te for ma:

a) três den tre ma gis tra dos com mais
de trin ta e cin co anos de ida de, em exer cí cio
na área do novo Esta do ou do Esta do ori gi-
ná rio;

b) um en tre pro mo to res nas mes mas
con di ções do in ci so an te ri or;

c) um en tre ad vo ga dos de com pro va-
da ido ne i da de e sa ber ju rí di co, com dez
anos, no mí ni mo, de exer cí cio pro fis si o nal,
obe de ci do o pro ce di men to fi xa do na Cons -
ti tu i ção.

VI – no caso de Esta do pro ve ni en te de 
Ter ri tó rio Fe de ral, os De sem bar ga do res po -
de rão ser es co lhi dos en tre ju i zes de di re i to,
pro mo to res e ad vo ga dos de qual quer par te
do País;

VII – em cada Co mar ca, o pri me i ro juiz 
de di re i to e o pri me i ro pro mo tor de Jus ti ça
se rão no me a dos pelo Go ver na dor ele i to,
após con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los;

VIII – até a pro mul ga ção da Cons ti tu i-
ção Esta du al, res pon de rá pela Pro cu ra do-
ria-Ge ral do Esta do ad vo ga do de no tó rio sa -
ber ju rí di co, com ida de mí ni ma de trin ta e
cin co anos, no me a do pelo Go ver na dor ele i-
to e de mis sí vel ad nu tum.

.................................................... (NR)

Art. 2º Por for ça da nova re da ção aos arts. 22 e
24, a le gis la ção de ca rá ter na ci o nal fica re cep ci o na-
da pe los Esta dos e Dis tri to Fe de ral, com pe tin do-lhe,
do ra van te, man tê-la, re vo gá-la ou al te rá-la atra vés
do pro ces so le gis la ti vo de suas Assem bléi as Le gis-
la ti vas ou Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral.

Art. 3º Fica re vo ga do o art. 75 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Art. 4º Será cri a da, em no ven ta dias a con tar da 
pro mul ga ção des ta emen da à Cons ti tu i ção, co mis-
são pa ri tá ria de es tu dos ter ri to ri a is com pos ta por
quin ze mem bros in di ca dos pelo Se na do Fe de ral,
pela Câ ma ra dos De pu ta dos e pelo Po der Exe cu ti vo
da União, com a fi na li da de de ela bo rar es tu do so bre
a atu al di vi são ter ri to ri al do pais e apre sen tar os pro -
je tos ne ces sá ri os à cri a ção de no vas uni da des fe de-
ra ti vas.

Art. 5º Esta Emen da à Cons ti tu i ção en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Bra sil é um país gran di o so, de di men são con -
ti nen tal, rico. A na ção bra si le i ra é cons ti tu í da de um
povo po bre, sub de sen vol vi do e de ex clu í dos. Como
en ten der esta con tra di ção?

O Esta do é uma ide a li za ção e cri a ção do Ho-
mem para pro pi ci ar a fe li ci da de a to dos. Ora, se o Bra -
sil é um Esta do e é rico, por que o nos so povo é po -
bre? O que nos fal ta, en tão, se a ri que za aí está e o
Esta do exis te para pro mo ver o bem es tar ge ral?

Esta é uma in da ga ção que per sis te!

Se es ta be le cer mos um exer cí cio men tal ques ti-
o nan do o nos so sta tus, não será di fí cil con clu ir que a 
for ma ção e a evo lu ção do Esta do bra si le i ro não se
de ram de for ma a per mi ti-lo cum prir o seu de si de ra-
to, e mais, que a eli te di ri gen te des te país não teve a
ca pa ci da de ou von ta de cí vi ca de im ple men tá-lo e di -
ri gi-lo na pers pec ti va da cons tru ção de uma so ci e da-
de ba se a da em re la ções jus tas, so li dá ri as e fra ter-
nas.

Assim, im pul si o na do, tão-so men te, por es tes
sen ti men tos e na con di ção de in te gran te da clas se
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po lí ti ca des te país, ve nho apre sen tar à dis cus são do
Con gres so e de toda a so ci e da de esta pro pos ta de
Alte ra ção da Orga ni za ção Po lí ti ca do Esta do bra si le i-
ro, na cer te za de que não nos fal ta rão von ta de po lí ti-
ca, co ra gem, de ter mi na ção, des pren di men to e pa tri o-
tis mo su fi ci en tes para le var mos adi an te a em pre i ta da
de dar mos ao país os ins tru men tos po lí ti cos de Esta -
do ne ces sá ri os a que este pro por ci o ne a fe li ci da de ao 
povo atra vés do de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al,
trans for man do o Bra sil em uma gran de na ção, onde
se pra ti que a jus ti ça so ci al.

A pro pos ta apre sen ta da tem por base a mu dan-
ça na for ma fe de ra ti va de or ga ni za ção do Esta do bra -
si le i ro, pois o mo de lo ora vi gen te se ajus ta mais à for -
ma de Esta do Uni tá rio, cen tra li za dor, não com pa tí vel
com as ca rac te rís ti cas do nos so país di an te da gran -
de ex ten são ter ri to ri al, di ver si da de de cos tu mes, con -
di ções so ci a is, eco nô mi cas e cul tu ra is que im põem a
ne ces si da de de um mo de lo des cen tra li za do, que res -
pe i te as es pe ci fi ci da des re gi o na is e, ao mes mo tem -
po, não to lha a ca pa ci da de cri a do ra do povo bra si le i ro
que, por cer to, em qual quer rin cão des te país em que
se en con tre terá me lho res con di ções e ca pa ci da de
de le gis lar e to mar de ci sões mais acer ta das em fa vor
da sua re gião e do seu povo, por me lhor co nhe cer a
re a li da de lo cal.

O fe de ra lis mo bra si le i ro sabe-se, foi for ma do
por de sa gre ga ção. Par ti mos de um Esta do uni tá rio,
mo nár qui co, cen tra li za dor e ab so lu tis ta para, após a
im plan ta ção da Re pú bli ca, pas sar len ta men te a
trans fe rir, e ain da hoje, de for ma aca nha da, com pe-
tên ci as às uni da des fe de ra das.

Em con tras te com a for ma ção do fe de ra lis mo
nor te-ame ri ca no, de fi ni do como for ma do por agre ga-
ção das tre ze co lô ni as, que pra ti ca vam po de res de
so be ra nia es ta tal, Ja ni ce He le na Fer re ri ano ta que o
fe de ra lis mo bra si le i ro se fez a par tir de um Esta do
Uni tá rio, que se des mem brou, e não de uma Con fe-
de ra ção que se dis sol veu, como nos Esta dos Uni dos,
pa ra dig ma de to dos os sis te mas fe de ra ti vos cons ti tu-
ci o na is. Tal vez pelo fato de Rui Bar bo sa ter se ins pi ra-
do no mo de lo nor te-ame ri ca no, para in tro du zir na
Cons ti tu i ção Re pu bli ca na a for ma fe de ra ti va, é que
te nha ha vi do o de sen con tro da re a li da de com a Cons -
ti tu i ção (A Fe de ra ção, in Por Uma Nova Fe de ra ção,
Re vis ta dos Tri bu na is, 1995, São Pa u lo, pág. 27).
Essa mes ma au to ra, adi an te as sen ta no erro fun da-
men tal de ori gem do mo de lo bra si le i ro que foi a cons -

tru ção, aqui, de um fe de ra lis mo ab so lu ta men te ir re al
(idem, pág. 28).

Não obs tan te a len ti dão, sob a atu al Car ta da
Re pú bli ca esse pro ces so des cen tra li za dor avan çou,
e den tre as ino va ções mais con tun den tes es tão as
no vas re gras de tri bu ta ção e re par ti ção tri bu tá ria; o in -
cre men to da com pe tên cia le gis la ti va dos Esta dos e
dos Mu ni cí pi os; a as cen são do Mu ni cí pio à con di ção
de en ti da de fe de ra ti va; a atri bu i ção de com pe tên cia
le gis la ti va ao Dis tri to Fe de ral e de sua che fia do Po der
Exe cu ti vo ele ti va; nova re par ti ção de com pe tên ci as
ad mi nis tra ti vas.

No pla no da dis tri bu i ção de com pe tên cia, o mo -
de lo bra si le i ro par tiu e se ins pi rou no ger mâ ni co, na
téc ni ca de atri bu i ção de po de res ex pres sos à União e
dos re si du a is aos Esta dos, ten do como nota tí pi ca do
sis te ma atu al no Bra sil o re co nhe ci men to de com pe-
tên cia ex pres sa e su ple ti va aos Mu ni cí pi os.

Ape sar de cla ra, a evo lu ção re pre sen ta da pela
Car ta vi gen te fi cou lon ge da ide al e, nos tem pos pre -
sen tes, res ta evi den te a su pe ra ção do mo de lo fe de ra-
ti vo ado ta do pelo cons ti tu in te ori gi ná rio de 1987-88.
Esta dos e Mu ni cí pi os de ba tem-se para li ber ta rem-se
dos fre i os cons ti tu ci o na is que os im pe dem de en fren-
ta rem, com efi ciên cia, as res pec ti vas de man das e pe -
cu li a ri da des.

É de se re cu pe rar, aqui, li ção his tó ri ca do pro -
fes sor Cel so Bas tos, a pro pó si to do en tão ini ci al es -
tá gio de ela bo ra ção da nova Cons ti tu i ção bra si le i ra.
Di zia o emi nen te mes tre pa u lis ta que o que se im -
põe, pois, é que a Cons ti tu in te dê apli ca ção ao prin -
cí pio se gun do o qual ne nhum ser vi ço pode ser
pres ta do por en ti da de de ní vel su pe ri or quan do ti -
ver con di ções de o ser por go ver no de ní vel in fe ri or.
Assim, o Mu ni cí pio deve pre fe rir aos Esta dos e à
União, da mes ma for ma que os Esta dos de vem pre -
fe rir à União (Os Ca mi nhos de uma Cons ti tu i ção,
Se le ções Ju rí di cas, ADV/COAD, 1987, São Pa u lo,
pág.10).

Igno rar essa lím pi da li ção, que re pre sen ta ria,
em 1988, um gol pe no cen tra lis mo fe de ral e na or to-
do xia con ta mi na da pelo uni ta ris mo, cus tou à Cons ti-
tu i ção vi gen te o se sub me ter a um pro ces so de ace le-
ra do en ve lhe ci men to fe de ra ti vo e ao com pro me ti-
men to de sua le gi ti mi da de.

De toda sor te, a evo lu ção nor ma ti va não se fez
acom pa nhar da evo lu ção ins ti tu ci o nal, cul tu ral e fe -
de ra ti va. A cul tu ra de cen tra li za ção fe de ral, a apres -
sa da atri bu i ção de com pe tên ci as á União, a for ma-
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ção ju ris pru den ci al ex ces si va men te cen tra li za do ra,
tudo con ver ge para que se jam es tre i ta das as ve re-
das de exer cí cio efe ti vo da au to no mia fe de ra ti va no
Bra sil.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, como in tér pre te
má xi mo da or dem cons ti tu ci o nal vi gen te, e ob vi a men-
te jun gi do pe los ter mos da Car ta da Re pú bli ca, não
tem op ção quan to á im pug na ção das nor mas ju rí di-
cas es ta du a is, dis tri ta is e mu ni ci pa is que des bor dem
dos já tí mi dos li mi tes das res pec ti vas ações es ta ta is.
E, nes sa mol du ra ju rí di co-cons ti tu ci o nal, abun dam as 
de cla ra ções de in cons ti tu ci o na li da de for mal des sas
le gis la ções, ou por ex tra po la rem os li mi tes que lhes
são fran que a dos pela Car ta Mag na, ou por ex pe ri-
men ta rem mo de los no vos de ação es ta tal que que-
bram a si me tria fér rea com o apa re lho es ta tal da
União que lhes vem sen do im pos ta, cuja si me tria des -
ca rac te ri za o mo de lo fe de ra ti vo que deve atri bu ir aos
Esta dos e Mu ni cí pi os a au to no mia para au to go ver-
nar-se.

Sob a vi gen te Cons ti tu i ção Fe de ral, as sim, e à
gui sa de exem plos, de ci diu o Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral que:

a) é in cons ti tu ci o nal lei es ta du al que
pre ten da cor ri gir li mi tes ter ri to ri a is de Mu ni-
cí pi os, pela sub tra ção de par te de ter ri tó rio
de Mu ni cí pio ad ja cen te, por que a Cons ti tu i-
ção Fe de ral, no art. 18, § 4º, exi ge ple bis ci to
pré vio (ADIMC 2632,de 7-11-2002);

b) é in cons ti tu ci o nal lei es ta du al dis-
pon do so bre com pe tên cia pro ces su al para
jul gar de le ga do de po lí cia, à vis ta da com-
pe tên cia le gis la ti va pri va ti va da União para o 
Di re i to Pro ces su al Pe nal (RHC 478, de
24-4-1990);

c) é in cons ti tu ci o nal lei mu ni ci pal es-
ten den do a ve re a do res as imu ni da des pro-
ces su a is e pe na is as se gu ra das aos mem-
bros do Con gres so Na ci o nal (ADIMC 558,
de 16-8-1991);

d) é in cons ti tu ci o nal lei es ta du al ou
dis tri tal so bre me di das de pre ven ção e re-
pres são a atos dis cri mi na tó ri os con tra mu-
lhe res nas re la ções de tra ba lho, por ser da
União a com pe tên cia le gis la ti va pri va ti va no
Di re i to do Tra ba lho (ADI 2478, de
13-3-2002);

e) Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi-
os não po dem le gis lar so bre cri mes de res -
pon sa bi li da de de seus agen tes po lí ti cos, por 
ser ma té ria pe nal e, por tan to, de com pe tên-
cia le gis la ti va pri va ti va da União (ADI 1901,
de 3-2-2003);

f) É in cons ti tu ci o nal lei dis tri tal que
per mi ta o pa ga men to an te ci pa do de fé ri as a 
ser vi do res da ad mi nis tra ção in di re ta, em
face da pri va ti vi da de da le gis la ção da União 
para Di re i to do Tra ba lho (ADI 1515, de
12-2-2003);

g) É in cons ti tu ci o nal lei dis tri tal ou es -
ta du al que de ter mi ne a co lo ca ção de pla cas
in di ca ti vas da exis tên cia de bar re i ras ele trô-
ni cas e de li mi tes de ve lo ci da de em vias ur -
ba nas (ADI 1592, de 3-2-2003);

h) É in cons ti tu ci o nal lei es ta du al dis-
pon do so bre em pla ca men to e trân si to de
moto-tá xis, para trans por te de pas sa ge i ros
nes ses ve í cu los (ADI 2606, de 21-11-2002);

i) A le gis la ção es ta du al não se pode
con tra por à le gis la ção fe de ral so bre po lí cia
mi li tar (ROMS 673, de 4-3-1991);

j) É in cons ti tu ci o nal lei es ta du al dis-
pon do so bre pu ni ção pe nal a cri mes am bi-
en ta is (CC 1074,d e 19-4-1990);

k) É in cons ti tu ci o nal dis po si ti vo de
Cons ti tu i ção Esta du al que pre ve ja foro es-
pe ci al por prer ro ga ti va de fun ção a Pro cu ra-
do res de Esta do e De fen so res Pú bli cos (ADI 
2578, de 15-5-2002);

l) É in cons ti tu ci o nal lei es ta du al que
es ta be le ça a sus pen são de co bran ça de ta -
ri fa de água e luz a tra ba lha do res sem re-
mu ne ra ção (ADI 2337, de 20-2-2002);

m) É in cons ti tu ci o nal ar ti go de Cons ti-
tu i ção Esta du al que con di ci o ne a au sên cia
do Go ver na dor, do Esta do ou do País, por
qual quer pra zo, à au to ri za ção da Assem-
bléia Le gis la ti va (ADI 738, de 13-11-2002);

n) É in cons ti tu ci o nal ar ti go de Cons ti-
tu i ção Esta du al que con di ci o ne a va li da de
de con vê ni os, acor dos e con tra tos da ad mi-
nis tra ção pú bli ca à apro va ção da Assem-
bléia Le gis la ti va (ADI 1857, de 5-2-2003).
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Emer gem des sa li nha ju ris pru den ci al cla ra de
nos sa Cor te Cons ti tu ci o nal pelo me nos duas con clu-
sões ne ces sá ri as.

A pri me i ra é que, efe ti va men te, a re par ti ção
cons ti tu ci o nal de com pe tên cia no âm bi to da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil já de i xou, há mu i to, de ser sa -
tis fa tó rio para o en fren ta men to da cada vez mais
com ple xa re a li da de na ci o nal, à cuja am pli tu de se so -
mam, como fa to res com pli ca do res, as pe cu li a ri da des
re gi o na is e a no tó ria in su fi ciên cia – ás ve zes in com-
pe tên cia – do apa re lho da União para res pon der a es -
ses no vos de sa fi os.

A se gun da, que sur ge da pró pria ob ser va ção do 
nú me ro de ca sos jul ga dos pelo Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral re la ti vos á ma té ria, é que os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os vem in ves tin do de ci di da men-
te con tra es sas amar ras, ten tan do, a gol pes de re a lis-
mo fe de ra ti vo ex plí ci to, as su mir um fe i xe de com pe-
tên ci as que lhes per mi ta res pon der efe ti va men te ao
in cre men to das de man das lo ca is e re gi o na is dos úl ti-
mos anos.

Há uma ins pi ra ção his tó ri ca nes se mo vi men to
de bus ca de com pe tên ci as.

J. H. Me i rel les Te i xe i ra, a pro pó si to da des cen-
tra li za ção como tá bua de sal va ção do fe de ra lis mo,
pre le ci o na que a par ti ci pa ção ple na do povo na vida
po lí ti ca exi gia, por tan to, a des cen tra li za ção. Ga ran-
tia-se, as sim, não só a li ber da de, a in de pen dên cia po -
lí ti ca fren te ao po der cen tral aca so des pó ti co, mas
tam bém a efi ciên cia, a qua li da de da ad mi nis tra ção
dos in te res ses lo ca is en tre gues a ci da dãos da lo ca li-
da de, res pon sá ve is pelo di re to con ta to com os seus
con ci da dãos, to dos igual men te in te res sa dos na me-
lhor so lu ção dos pro ble mas da co mu ni da de (Cur so de 
Di re i to Cons ti tu ci o nal, Fo ren se Uni ver si tá ria, 1991, p.
608).

Anna Cân di da da Cu nha Fer raz re co nhe ce que
a des cen tra li za ção mo de la da pelo fe de ra lis mo, se
bem equi li bra da, pos si bi li ta ma i or efi ciên cia à ação
go ver na men tal nos di fe ren tes ní ve is de po der (União,
Esta do e Mu ni cí pio na Cons ti tu i ção Fe de ral: com pe-
tên ci as e li mi tes; Ca der nos Fun dap, São Pa u lo, 1988,
p. 42).

Por que a re par ti ção de com pe tên ci as cons ti tui
o nú cleo da idéia de Fe de ra ção (Di no rá Ade la i de
Mu set ti Grot ti, Pers pec ti vas para o Fe de ra lis mo, in
Por Uma Fe de ra ção, cit, p. 152); por que a des cen-
tra li za ção é, como se viu aci ma, a fór mu la de atu a li-
za ção e de re den ção do fe de ra lis mo bra si le i ro, é

que se pre ten de, com a pre sen te pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção, uma re de fi ni ção da Fe de ra-
ção bra si le i ra.

Te mos para nós que essa re de fi ni ção fe de ra ti va
é fun da men tal para que se re cu pe re, no Bra sil, a ple -
ni tu de da ação es ta tal, da efi ciên cia do apa re lho pú -
bli co, da res pos ta efe ti va às de man das so ci a is– Em
sín te se, tra ta-se, aqui, de re de se nhar a as si me tria do
fe de ra lis mo bra si le i ro, con for me de fi ni da por Dir cêo
Tor re cil las Ra mos (O Fe de ra lis mo Assi mé tri co, Fo-
ren se, Rio de Ja ne i ro, 2000).

A ra zão por trás da ini ci a ti va de re for mar o fe -
de ra lis mo bra si le i ro se as sen ta na per cep ção, já
men ci o na da, de que há um ní ti do re pre sa men to no
nos so mo de lo, e que isso, pre sen te men te, gera a
ine fi ciên cia pe ri go sa da ação es ta tal, e, no fu tu ro,
po de rá com pro me ter a pró pria Fe de ra ção. É nes sa
li nha que ra ci o ci na Fer nan do Luiz Abru cio quan do
ano ta que toda Fe de ra ção tem como pon to de par ti-
da a exis tên cia de he te ro ge ne i da de que di vi dem e
tor nam mais com ple xa a go ver na bi li da de de um
país, de modo que se for ado ta do um sis te ma uni tá-
rio, no mí ni mo há um re pre sa men to de de man das
que, mais dia ou me nos dia, irão ir rom per pe ri go sa-
men te no ce ná rio po lí ti co. Estas he te ro ge ne i da des
po dem ser ter ri to ri a is (gran de ex ten são e/ou enor -
me di ver si da de fí si ca), lin güís ti cas, ét ni cas, so ci o e-
co nô mi cas (de si gual da des re gi o na is) cul tu ra is e
po lí ti cas (di fe ren ças no pro ces so de for ma ção das
eli tes e cons ti tu i ção de uma for te ri va li da de en tre
elas). A ado ção do fe de ra lis mo vin cu la-se à cren ça
na sua ca pa ci da de em li dar com es tas he te ro ge ne i-
da des. (A re cons tru ção das fun ções go ver na men ta-
is no fe de ra lis mo bra si le i ro, Fe de ra lis mo na Ale ma-
nha e no Bra sil, Kon rad Ade na u er Stif tung, nº 22, p.
97 – gri fa mos).

O fe de ra lis mo bra si le i ro con vi ve com esse pe ri-
go. A he te ro ge ne i da de do Bra sil real já não mais en -
con tra eco na nor ma ti vi da de cons ti tu ci o nal da Fe de-
ra ção. A ex ces si va con cen tra ção de po de res em Bra -
sí lia ofe re ce res pos ta tí mi da às de man das mu ni ci pa is
e es ta du a is, e, em inú me ros ca sos, for te men te dis-
tan ci a das da re a li da de e da ne ces si da de.

O fe de ra lis mo de pa pel que de se nha mos pre ci-
sa ser re no va do com ur gên cia, sob pena de se com -
pro me ter tan to a Fe de ra ção quan to a Re pú bli ca.

Para me lhor si tu ar a pre sen te pro pos ta que al -
te ra o fe de ra lis mo bra si le i ro, fa ze mos cons tar des ta
jus ti fi ca ção o qua dro que se se gue:
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Sala da Ses são, 26 de ju nho de 2003. – Alme i-
da Lima – Sér gio Ca bral – Jef fer son Pe res – Efra -
im Mo ra is – Mão San ta – Jor ge Bor nha u sen – Fá ti-
ma Cle i de – Val dir Ra upp – Osmar Dias – Anto nio
Car los Ma ga lhães – Cé sar Bor ges – Pa pa léo Paes
– Mar ce lo Cri vel la – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or –
Sibá Ma cha do – Ante ro Paes de Bar ros – Artur Vir -
gí lio – Sér gio Gu er ra – Le o nel Pa van – Eu rí pe des
Ca mar go – Hé lio Cos ta – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lú cia Vâ nia – Del cí dio Ama ral – He lo í sa He le na –
Pa u lo Paim – Sér gio Zam bi a si  – De mós te nes Tor -
res – Ga ri bal de Alves – Íris de Ara ú jo – Pa trí cia Sa -
bo ya Go mes – Re gi nal do Du ar te – Luiz Otá vio –
Du ci o mar  Cos ta – Ael ton Fre i tas – José Ma ra-
nhão – João Ba tis ta  Mot ta.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 54,DE 2003

Alte ra a re da ção do art. 14 e acres-
cen ta pa rá gra fos ao mes mo ar ti go da
Cons ti tu i ção Bra si le i ra que tra ta do exer -
cí cio da so be ra nia po pu lar.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 14 pas sa a vi go rar com as se guin-
tes al te ra ções:

Art. 14. A so be ra nia po pu lar será exer -
ci da pelo su frá gio uni ver sal e pelo voto di re-
to e se cre to, com va lor igual para to dos,
atra vés de ele i ções li vres e pe rió di cas e,
nos ter mos da lei, me di an te:

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

§ 3º........................................................

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

VI – .......................................................
a) trin ta e cin co anos para Pre si den te

da Re pú bli ca e Se na dor;
b) trin ta anos para Go ver na dor de

Esta do e do Dis tri to Fe de ral;
c) vin te e um anos para De pu ta do Fe -

de ral, Esta du al ou Dis tri tal, Pre fe i to e Juiz
de Paz;

§ 7º A ine le gi bi li da de do côn ju ge e dos 
pa ren tes con san güí ne os ou afins, até o se-
gun do grau ou por ado ção, do Pre si den te da 
Re pú bli ca, de Go ver na dor de Esta do, do
Dis tri to Fe de ral ou de Ter ri tó rio Fe de ral e de 
Pre fe i to:

I – re fe re-se ao ple i to para a es co lha
do seu su ces sor;

II – não é re mo vi da pela ces sa ção, por 
qual quer ca u sa, do exer cí cio do man da to
an tes do seu tér mi no;

III – não atin ge os que, re fe ri dos nes te
pa rá gra fo, se jam ti tu la res de man da to ele ti-
vo par la men tar e pre ten dam a re e le i ção ou
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a ele i ção a ou tro man da to par la men tar, ma -
jo ri tá rio ou pro por ci o nal;

IV – es ten de-se ao côn ju ge e pa ren tes
con san güí ne os ou afins, até o se gun do grau 
ou por ado ção, de quem haja subs ti tu í do ou
su ce di do os Che fes de Exe cu ti vo nos seis
me ses an te ri o res ao ple i to.

..............................................................
§ 11. Qu al quer pro ce di men to ju di ci al,

in clu í do o re cur so e a ação res ci só ria, acer -
ca do pro ces so ele i to ral em cur so, so men te
po de rá ser aju i za do até qua ren ta e oito ho -
ras da pro cla ma ção do re sul ta do das ele i-
ções, res pon den do o au tor, na for ma da lei,
se te me rá rio ou de ma ni fes ta má-fé.

§ 12. Se, até qua ren ta e cin co dias da
data es ta be le ci da por esta Cons ti tu i ção para 
a pos se dos ele i tos, tra mi tar, em qual quer
ins tân cia da Jus ti ça Ele i to ral, pro ce di men to
ju di ci al a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or
e que te nha por ob je to cons ti tu ir ou des-
cons ti tu ir di re i to a man da to ele ti vo, fi ca rão
so bres ta dos to dos os de ma is pro ce di men-
tos ju di ci a is e ad mi nis tra ti vos em tra mi ta ção
no ju í zo ele i to ral ou Tri bu nal res pec ti vo, até
que se ul ti me o pro ce di men to re fe ri do.

§ 13. Para fins de apli ca ção do dis pos-
to no pa rá gra fo an te ri or, a de ci são fi nal de
mé ri to de ve rá ser to ma da, sob pena de co -
me ti men to de cri me de res pon sa bi li da de:

I – em até cin co dias, pelo ju í zo ele i to-
ral de pri me i ra ins tân cia;

II – em até quin ze dias, pelo Tri bu nal
Re gi o nal Ele i to ral, quer em pro ces so ori gi-
ná rio, quer em grau de re cur so.

III – até a vés pe ra da data mar ca da
para a pos se dos ele i tos, em man da tos cor -
res pon den tes àque le ob je to do fe i to, pelo
Tribu nal Su pe ri or Ele i to ral. (NR)

Art. 2º Esta Emen da à Cons ti tu i ção en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A al te ra ção pro pos ta no ca put do art. 14 visa a
es ta be le cer con ce i tos ne ces sá ri os ao exer cí cio da
so be ra nia po pu lar que deve ser sem pre li vre e le gí ti-
mo, além da pe ri o di ci da de que ca rac te ri za a ne ces-
sá ria al ter nân cia de po der, in dis pen sá vel às de mo-
cra ci as.

As al te ra ções ve i cu la das pela al te ra ção ao § 7º
vi sam dar novo re gu la men to à ine le gi bi li da de de côn -

ju ges e pes so as re fe ri das, de for ma a me lhor ade quar
o ins ti tu to da ine le gi bi li da de en fo ca da, e pos si bi li tar,
não ape nas a re e le i ção para o mes mo man da to, mas, 
tam bém, para qual quer ou tro man da to par la men tar.

As al te ra ções pro pos tas para o § 11 e a cri a ção
dos §§ 12 e 13 jus ti fi cam-se pela ne ces si da de de es -
ta be le cer re la ções ju rí di cas es tá ve is de cor ren tes do
pro ces so ele i to ral, daí a im po si ção de data li mi te para 
o aju i za men to de qual quer pro ce di men to ju di ci al.

Se a nor ma pro pos ta para o § 11 se vol ta para
as par tes e in te res sa dos no pro ces so ele i to ral, es ta-
be le cen do pra zo li mi te para a pro po si tu ra de ações,
os §§ 12 e 13, fun da men tal men te, se vol tam para a
Jus ti ça Ele i to ral im pon do data li mi te para to das as de -
ci sões de cor ren tes do pro ces so ele i to ral, a fim de
que, do ra van te, não te nha a con ti nu i da de da ile gi ti mi-
da de do exer cí cio de um man da to, cuja dis tor ção hoje 
se ve ri fi ca, quan do, gra ças à mo ro si da de ju di ciá ria,
man da tos con se gui dos atra vés da prá ti ca de cor rup-
ção, má-fé ou abu so do po der eco nô mi co, ape sar de
im pug na dos no pra zo cons ti tu ci o nal, são exer ci dos
por um bom tem po, ou até mes mo de for ma in te gral.

Assim, ne ces sá rio se tor na dar um bas ta nes ta
si tu a ção para que o Esta do bra si le i ro seja, de fato,
de mo crá ti co e de di re i to.

Sala das Ses sões, 26 de ju nho de 2003. –
Alme i da Lima – Efra im Mo ra is – Mão San ta – Jor -
ge Bor nha u sen – Fá ti ma Cle i de – Val dir Ra upp –
Osmar Dias – Anto nio Car los Ma ga lhães – Cé sar
Bor ges – Pa pe léo Paes – Sér gio Ca bral – Mar ce lo
Cri vel la – Ge ral do Mes qui ta – Sibá Ma cha do –
Ante ro Paes de Bar ros – Artur Vir gí lio – Le o nel Pa -
van –  Eu rí pe des Ca mar go – Sér gio Gu er ra – Jef -
fer son Pe res – Hé lio Cos ta – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lú cia Vâ nia – Del cí dio Ama ral – He lo í sa He le na –
Pa u lo Paim – Sér gio Zam bi a si – De mós te nes Tor -
res –  Ga ri bal di Alves Fi lho  – Íris de Ara ú jo – Pa trí-
cia Sa bo ya Go mes – Re gi nal do Du ar te – Luiz Otá -
vio – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas  – José  Ma -
ra nhão – João Ba tis ta Mot ta.

 LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art.14.* A so be ra nia po pu lar será exer ci da pelo
su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com va -
lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:
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I – ple bis ci to;
II – re fe ren do;
III – ini ci a ti va po pu lar.
§ 1º O alis ta men to ele i to ral e o voto são:
I – obri ga tó ri os para os ma i o res de de zo i to

anos;
II – fa cul ta ti vos para:
a) os anal fa be tos;
b) os ma i o res de se ten ta anos;
c) os ma i o res de de zes se is e me no res de de zo i-

to anos.
§ 2º Não po dem alis tar-se como ele i to res os es -

tran ge i ros e, du ran te o pe río do do ser vi ço mi li tar obri -
ga tó rio, os cons cri tos.

§ 3º São con di ções de ele gi bi li da de, na for ma
da lei:

I – a na ci o na li da de bra si le i ra;
II – o ple no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
III – o alis ta men to ele i to ral;
IV – o do mi ci lio ele i to ral na cir cuns cri ção;
V – afi li a ção par ti dá ria;
VI – a ida de mí ni ma de:
a) trin ta e cin co anos para Pre si den te e

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e Se na dor;
b) trin ta anos para Go ver na dor e Vice-Go ver na-

dor de Esta do e do Dis tri to Fe de ral;
c) vin te e um anos para De pu ta do Fe de ral, De -

pu ta do Esta du al ou Dis tri tal, Pre fe i to, Vice-Pre fe i to e
juiz de paz;

d) de zo i to anos para Ve re a dor.
§ 4º São ine le gí ve is os ana lis tá ve is e os anal fa-

be tos.
§ 5º O Pre si den te da Re pú bli ca, os Go ver na do-

res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, os Pre fe i tos e
quem os hou ver su ce di do ou subs ti tu í do no cur so dos 
man da tos po de rão ser re e le i tos para um úni co pe río-
do sub se qüen te.

§ 6º Para con cor re rem a ou tros car gos, o Pre si-
den te da Re pú bli ca, os Go ver na do res de Esta do e do
Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos de vem re nun ci ar aos
res pec ti vos man da tos até seis me ses an tes do ple i to.

§ 7º São ine le gí ve is, no ter ri tó rio de ju ris di ção
do ti tu lar, o côn ju ge e os pa ren tes con san güí ne os ou
afins, até o se gun do grau ou por ado ção, do Pre si den-
te da Re pú bli ca, de Go ver na dor de Esta do ou Ter ri tó-
rio, do Dis tri to Fe de ral, de Pre fe i to ou de quem os haja 
subs ti tu í do den tro dos seis me ses an te ri o res ao ple i-
to, sal vo se já ti tu lar de man da to ele ti vo e can di da to à
re e le i ção.

§ 8º O mi li tar alis tá vel é ele gí vel, aten di das as
se guin tes con di ções:

I – se con tar me nos de dez anos de ser vi ço, de -
ve rá afas tar-se da ati vi da de;

II – se con tar mais de dez anos de ser vi ço, será
agre ga do pela au to ri da de su pe ri or e, se ele i to, pas sa-
rá au to ma ti ca men te, no ato da di plo ma ção, para a
ina ti vi da de.

§ 9º Lei com ple men tar es ta be le ce rá ou tros ca -
sos de ine le gi bi li da de e os pra zos de sua ces sa ção, a
fim de pro te ger a pro bi da de ad mi nis tra ti va, a mo ra li-
da de para o exer cí cio do man da to, con si de ra da a vida 
pre gres sa do can di da to, e a nor ma li da de e le gi ti mi da-
de das ele i ções con tra a in fluên cia do po der eco nô mi-
co ou o abu so do exer cí cio de fun ção, car go ou em -
pre go na ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta.

§ 10. O man da to ele ti vo po de rá ser im pug na do
ante a Jus ti ça Ele i to ral no pra zo de quin ze dias con ta-
dos da di plo ma ção, ins tru í da a ação com pro vas de
abu so do po der eco nô mi co, cor rup ção ou fra u de.

§ 11. A ação de im pug na ção de man da to tra mi-
ta rá em se gre do de jus ti ça, res pon den do o au tor, na
for ma da lei, se te me rá ria ou de ma ni fes ta má-fé.
....................................................................................

* ECR nº4-94 e EC nº 16/97.

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

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Pro-
pos tas de Emen das à Cons ti tu i ção que aca bam de
ser li das es tão su je i tas às dis po si ções cons tan tes dos 
arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 499, DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro de
Esta do da Pre vi dên cia So ci al so bre a
con fec ção de li vre to con ten do pro pa gan-
da a fa vor da pro pos ta de Re for ma da
Pre vi dên cia en ca mi nha da ao Con gres so
Na ci o nal pelo Po der Exe cu ti vo.

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, com base no § 2º

do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que, ou vi da a
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Mesa, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do da
Pre vi dên cia So ci al as se guin tes in for ma ções:

a) ra zões para a con fec ção e dis tri bu i-
ção, pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al,
de li vre to con ten do pro pa gan da a fa vor da
pro pos ta de re for ma da pre vi dên cia en ca mi-
nha da ao Con gres so Na ci o nal pelo Po der
Exe cu ti vo, con tra ri an do de ter mi na ção cons-
ti tu ci o nal e de ci são ju di ci al;

b) jus ti fi ca ti va para a uti li za ção das co -
res ver me lha e bran ca na pro gra ma ção vi-
su al do li vre to, con tra ri an do a iden ti da de vi -
su al do Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al;

c) cus to to tal de pro du ção dos li vre tos.

Jus ti fi ca ção

O Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al
con fec ci o nou e dis tri bu iu li vre to in ti tu la do “Mu dar a
pre vi dên cia: Uma ques tão de jus ti ça”, con ten do pro -
pa gan da a fa vor da pro pos ta de re for ma da pre vi dên-
cia en ca mi nha da pelo Po der Exe cu ti vo, des cum prin-
do de ter mi na ção pre vis ta no art. 37, § 1º, da Cons ti tu-
i ção Fe de ral, que de ter mi na:

“a pu bli ci da de dos atos, pro gra mas,
obras, ser vi ços e cam pa nhas dos ór gãos
pú bli cos de ve rá ter ca rá ter edu ca ti vo, in for-
ma ti vo ou de ori en ta ção so ci al, dela não po -
den do cons tar no mes, sím bo los ou ima gens
que ca rac te ri zem pro mo ção pes so al de au -
to ri da des ou ser vi do res pú bli cos.

O ma te ri al dis tri bu í do pelo Mi nis té rio da Pre vi-
dên cia não re ve la as fi na li da des per mi ti das pela
Cons ti tu i ção, pois não visa pro mo ver a in for ma ção, a
edu ca ção ou a ori en ta ção so ci al da so ci e da de, mas
ape nas for mar a opi nião pú bli ca fa vo rá vel à po si ção
po lí ti ca de fen di da pelo Po der Exe cu ti vo.

O fato re pre sen ta, ain da, des cum pri men to de
de ci são ju di ci al, pro fe ri da em 13 de maio de 2003,
pelo juiz Vi cen te de Pa u la Ata í de Jú ni or, da 5ª Vara da 
Jus ti ça Fe de ral de Cu ri ti ba, que de ci diu “sus pen der a
pu bli ci da de ve i cu la da pela União nos me i os de co mu-
ni ca ção (TV, Rá dio e ou tros), re la ti va à Re for ma da
Pre vi dên cia, em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal “.

Além das ile ga li da des em re la ção à ma té ria de
que tra ta o li vre to, há, tam bém, in fra ções de or dem
for mal, ca rac te ri za das pela uti li za ção de co res que
con tra ri am a iden ti da de vi su al do Go ver no Fe de ral,
as so ci an do o ma te ri al ins ti tu ci o nal do Mi nis té rio da
Pre vi dên cia às co res do par ti do po lí ti co que go ver na

o país, exi bin do cla ro apa re lha men to do Esta do bra si-
le i ro a ser vi ço da pro pa gan da ide o ló gi co-par ti dá ria.

Sa li en ta-se a exis tên cia, no âm bi to do Mi nis té rio
da Pre vi dên cia So ci al, de urna bem cu i da da pro gra-
ma ção vi su al, con so li da da atra vés do Ma nu al de
Iden ti da de Vi su al – Fun da men tos e Apli ca ções, com
edi ção atu a li za da de 2002, ins ti tu í do por por ta ria mi -
nis te ri al.

De acor do com a pá gi na do Mi nis té rio da Pre vi-
dên cia na in ter net, no link His tó ria da Mar ca, “a iden ti-
da de de uma or ga ni za ção é cons ti tu í da por um con -
jun to de pro ce di men tos que visa fir mar, jun to à so ci e-
da de, uma ima gem con sis ten te de si, as so ci a da aos
prin cí pi os, va lo res, mis são e vi são ins ti tu ci o nal.

O Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al tam bém
des cre ve nes te sí tio. “o sig ni fi ca do das co res e da lo -
go mar ca da Pre vi dên cia So ci al”. Diz o tex to, a res pe-
i to das co res: Ama re lo –  cres ci men to, ouro, for tu na,
mo vi men to, von ta de, re so lu ção...cor so lar...pro du-
ção. Ver de – equi lí brio, tran qüi li da de, es pe ran ça,
pro te ção. Bran co – Paz, pro te ção di vi na, boas no ti ci-
as. Azul – con fi a bi li da de, se gu ran ça, se ri e da de, res -
pe i to”.

O re que ri men to de in for ma ções ora pro pos to
visa ob ter es cla re ci men tos so bre acon te ci men tos
que evi den ci am a uti li za ção de re cur sos pú bli cos de
for ma di ver sa da pre vis ta em lei, onde se des ta ca o
uso de pro pa gan da po lí ti co-ide o ló gi ca em fa vor de
um de ter mi na do gru po po lí ti co.

Sala das Ses sões, em 26 de ju nho de 2003. –
Cé sar Bor ges.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 500, DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da so bre a in ter na li za-
ção de re cur sos ori un dos do Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De-
sen vol vi men to -BIRD para cons tru ção do
me trô de Sal va dor.

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, com base no § 2º

do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que, ou vi da a
Mesa, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da a se guin tes in for ma ções:

a) Con si de ran do a li be ra ção, des de o
iní cio de 2003, de re cur sos ori un dos do
BIRD para cons tru ção do me trô de Sal va-
dor, qua is são as ra zões para a não in ter na-
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li za ção, pelo Ban co Cen tral do Bra sil des ses
re cur sos?

b) Qu an do pre ten de o Go ver no Fe de-
ral pro ce der a in gres so des ses re cur sos no
país?

c) Lis ta gem das in ter na li za ções de re -
cur sos ori un dos do BIRD (data va lor, be ne fi-
ciá rio) para apli ca ção no Bra sil nos úl ti mos
12 me ses?

Jus ti fi ca ção

A me lho ria do sis te ma de trans por te pú bli co, de
res pon sa bi li da de dos go ver nos mu ni ci pa is, re pre sen-
ta ob je ti vo im por tan te, na me di da em que pro por ci o na
ma i or qua li da de de vida aos tra ba lha do res de ba i xa
ren da, os ma i o res usuá ri os dos ser vi ços de trans por-
te co le ti vo.

Nes se sen ti do, a im plan ta ção do me trô de Sal -
va dor re pre sen ta ins tru men to fun da men tal para mo-
di fi ca ção da re a li da de so ci al da que la ca pi tal, que,
como ou tras gran des me tró po les bra si le i ras, ca re ce
de um mo der no sis te ma de trans por te co le ti vo.

Den tre as van ta gens do sis te ma me tro viá rio,
des ta cam-se a re du ção do tem po de des lo ca men to
en tre a casa e o tra ba lho, que con tri bui para a di mi nu i-
ção do es tres se dos tra ba lha do res, ale, do abran da-
men to do trá fe go na ci da de, o que pro por ci o na me no-
res ní ve is de po lu i ção.

A cons tru ção do me trô de Sal va dor, or ça da em 
US$ 307,8 mi lhões, é re sul ta do de urna par ce ria en -
tre a ini ci a ti va pri va da e as es fe ras de go ver no fe de-
ral, es ta du al e mu ni ci pal. Do to tal de in ves ti men tos
pre vis tos,US$ 53,4 mi lhões se rão pro ve ni en tes da
ini ci a ti va pri va da, US$ 64.4 mi lhões dos go ver nos
es ta du al e mu ni ci pal, US$ 150 mi lhões do Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
– BIRD e US$ 40 mi lhões da União.

O em prés ti mo jun to ao BIRD foi au to ri za do
pelo Se na do Fe de ral atra vés da Re so lu ção nº 57,
de 1999, que pre vê para o ano de 2005 o iní cio da
amor ti za ção dos dé bi tos con tra í dos.

Se gun do in for ma ções da Com pa nhia de Trans-
por tes de Sal va dor (CTS), fo ram apli ca dos até ago ra
US$ 78 mi lhões na cons tru ção do me trô de Sal va dor,
apro xi ma da men te 43% dos re cur sos pre vis tos para
as obras ci vis.

Ain da de acor do com a CTS, cer ca de 53% das
obras ci vis do me trô já es tão con clu í das. Dos nove vi -
a du tos pre vis tos na obra, que so mam 3,7 qui lô me tros
de ex ten são, oito es tão com 90% o das obras con clu í-

das. Já as oito es ta ções es tão com 40% das obras re -
a li za das.

Ape sar do es tá gio avan ça do em que se en con-
tram, as obras do me trô po dem ser Inter rom pi das.
Ma no bras or ça men tá ri as da União, que re tém os re -
cur sos li be ra dos pelo BIRD para al can çar o su pe rá vit
fis cal acor da do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal
– FMI, tem atra sa do o cro no gra ma de exe cu ção das
obras e po dem de ter mi nar sua to tal pa ra li sa ção.

Os cus tos des sa pos sí vel pa ra li sa ção são le va-
dos, e in clu em a taXa de per ma nên cia pelo não uso
do re pas se do BIRD con tra tu al men te pre vis ta em
075% ao ano do va lor não de sem bol sa do além das
des pe sas re la ti vas à des mo bi li za ção da obra.

Ten do em vis ta es ses cus tos ex tra or di ná ri os e o
ex ces si vo su pe rá vit fis cal ob ti do pelo Go ver no Fe de-
ral nes ses pri me i ros me ses de 2003, mu i to aci ma da
meta es ta be le ci da jun to ao FMI, po de mos con clu ir
que o atra so na in ter na li za ção dos re cur sos dis po ni bi-
li za dos pelo BIRD re pre sen ta ato an ti e co nô mi co, que
fere o prin cí pio da eco no mi ci da de dos gas tos pú bli-
cos pre vis to em nos sa Cons ti tu i ção.

O re que ri men to de in for ma ções ora pro pos to
visa  es cla re ci men tos so bre a in ter na li za ção de re cur-
sos ori un dos do BIRD, de for ma a pre ve nir e evi tar o
des per dí cio do di nhe i ro pú bli co.

Sala das Ses sões, em 26 de ju nho 2003. – Cé-
sar Bor ges

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 501, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 216 do Re gi men to

Inter no e art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, re que i-
ro e so li ci to a Vos sa Exce lên cia seja en ca mi nha do ao
Sr. Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér-
cio Exte ri or, Luiz Fer nan do Fur lan, o se guin te pe di do
de in for ma ções:

a) to tal das des pe sas re a li za das pelo
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô-
mi co e So ci al com o des lo ca men to de seus
di re to res e de ma is ser vi do res no eixo
Rio/Bra sí lia/Rio, des de ja ne i ro de 2001;

b) to tal das des pe sas com o pa ga men-
to de pes so al, in clu í dos os gas tos com ocu -
pan tes de car gos em co mis são, con tra ta-
ções tem po rá ri as e ter ce i ri za ção de ser vi-
ços, na se des do Ban co em Bra sí lia, e na ci -
da de do Rio de Ja ne i ro, es pe ci fi can do o to -
tal gas to em cada ci da de, para fins de com -
pa ra ção.
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Jus ti fi ca ção

Lon ge de re pre sen tar qual quer pre o cu pa ção
ba ir ris ta ou pro vin ci a na, por ser Bra sí lia a Ca pi tal Fe -
de ral, se faz por tan to não ape nas con ve ni en te, mas
im pe ri o so, para o me lhor fun ci o na men to da ad mi nis-
tra ção pú bli ca, que os ór gãos cen tra is do Go ver no
Fe de ral es te jam to dos aí lo ca li za dos, de for ma a per -
mi tir o de sen vol vi men to de um pro ces so de ci só rio
mais ágil, rá pi do e uni for me.

A au sên cia des se ní vel de or ga ni za ção como
um fato con cre to é ex tre ma men te pre ju di ci al ao País,
pois esse dis tan ci a men to fí si co do prin ci pal ór gão fo -
men ta do do de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do
res tan te da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, além de re -
pre sen tar um des ne ces sá rio acrés ci mo de gas tos de
tem po e di nhe i ro com o des lo ca men to de fun ci o ná ri-
os en tre as duas ci da des, di fi cul ta so bre ma ne i ra sua
ação in te gra da com os de ma is ór gãos afe tos a seu
se tor – isso sem se le var em con ta o fato de que, por
ocu par uma po si ção ge o grá fi ca mu i to mais cen tral no
País, Bra sí lia ofe re ce con di ções ide a is para que as
de ci sões dos ór gãos fe de ra is pos sam ser to ma das
em cli ma de ab so lu ta im par ci a li da de em re la ção às
de ma is uni da des da Fe de ra ção.

As in for ma ções que aqui so li ci ta mos do Sr. Mi -
nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or vi rão, por tan to, de mons trar ca bal e ma te ri al-
men te o des per dí cio de re cur sos pú bli cos com o des -
lo ca men to des ne ces sá rio de fun ci o ná ri os, além da
in com pre en sí vel du pli ca ção de fun ções para o exer cí-
cio das mes mas atri bu i ções, além de ser vi rem como
ar gu men to de fi ni ti vo para con se guir a trans fe rên cia
do BNDES para a Ca pi tal do País, con tri bu in do as sim
para uma ma i or agi li da de e efi ciên cia da má qui na ad -
mi nis tra ti va fe de ral.

Sala das Ses sões, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Pa u lo Octá vio.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 502, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 216 do Re gi men to

Inter no e art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral re que i ro
a so li ci to a Vos sa Exce lên cia seja en ca mi nha do a
Sra. Mi nis tra de Esta do de Mi nas e Ener gia, Dil ma
Vana Rous sef, o se guin te pe di do de in for ma ções:

a) to tal das des pe sas re a li za das pela
Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP com o
des lo ca men to de seus di re to res e de ma is

ser vi do res no eixo Rio/Bra sí lia/Rio, des de a
cri a ção da au tar quia;

b) to tal das des pe sas com o pa ga men-
to de pes so al, in clu í dos os gas tos com ocu -
pan tes de car gos em co mis são, con tra ta-
ções tem po rá ri as e ter ce i ri za ção de ser vi-
ços, na sede da Agên cia, em Bra sí lia, e
tam bém no Escri tó rio Cen tral, lo ca li za do na
ci da de do Rio de Ja ne i ro, es pe ci fi can do o
to tal gas to em cada ci da de, para fins de
com pa ra ção.

Jus ti fi ca ção

Des de o iní cio da tra mi ta ção, ain da na Câ ma ra
dos De pu ta dos, do pro je to de lei que vi ria a trans for-
mar-se na Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, mais
co nhe ci da como “Lei do Pe tró leo,” uma das ba ta lhas
que tra va mos – in fe liz men te, sem su ces so – foi a de
ten tar man ter em Bra sí lia a sede da Agên cia Na ci o nal
do Pe tró leo – ANP, novo ór gão des ti na do a re gu la-
men tar e fis ca li zar to das as ati vi da des en glo ba das
pela in dús tria do pe tró leo em nos so país.

Lon ge de re pre sen tar qual quer pre o cu pa ção
ba ir ris ta ou pro vin ci a na, tal pro vi dên cia se jus ti fi ca
por ser Bra sí lia a Ca pi tal Fe de ral, sen do por tan to
não ape nas con ve ni en te, mas im pe ri o so, para o
me lhor fun ci o na men to da ad mi nis tra ção pú bli ca,
que os ór gãos cen tra is do go ver no fe de ral es te jam
to dos aí lo ca li za dos, de for ma a per mi tir o de sen-
vol vi men to de um pro ces so de ci só rio mais ágil, rá -
pi do e uni for me.

Con tu do, em ra zão de pres sões po lí ti cas de di -
ver sas or dens, cri ou-se a ANP com sede em Bra sí-
lia, mas com um “es cri tó rio cen tral” lo ca li za do na ci -
da de do Rio de Ja ne i ro, onde pra ti ca men te tudo se
faz e de ci de, no que res pe i ta aos ne gó ci os do se tor
pe tro lí fe ro na ci o nal.

Tal di co to mia é ex tre ma men te pre ju di ci al ao
país, pois esse dis tan ci a men to fí si co do ór gão re gu la-
dor do se tor pe tro lí fe ro do res tan te da ad mi nis tra ção
pú bli ca fe de ral, além de re pre sen tar um des ne ces sá-
rio acrés ci mo de gas tos de tem po e di nhe i ro com o
des lo ca men to de fun ci o ná ri os en tre as duas ci da des,
di fi cul ta so bre ma ne i ra sua ação in te gra da com os de -
ma is ór gãos afe tos a seu se tor – isso sem se le var em
con ta o fato de que, por ocu par uma po si ção ge o grá fi-
ca mu i to mais cen tral no país, Bra sí lia ofe re ce con di-
ções ide a is para que as de ci sões dos ór gãos fe de ra is
pos sam ser to ma das em cli ma de ab so lu ta im par ci a li-
da de em re la ção às de ma is uni da des da Fe de ra ção,
o que cla ra men te não é o caso, ao se per mi tir o fun ci-
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o na men to da ad mi nis tra ção cen tral da ANP no Rio de 
Ja ne i ro, sub me ten do-a à pos si bi li da de de pres sões
que vi sem ao fa vo re ci men to do Esta do flu mi nen se
nas de ci sões da que la au tar quia, em de tri men to dos
de ma is Esta dos bra si le i ros.

As in for ma ções que aqui so li ci ta mos da Se nho-
ra Mi nis tra de Mi nas e Ener gia vi rão, por tan to, de-
mons trar ca bal e ma te ri al men te o des per dí cio de re -
cur sos pú bli cos com o des lo ca men to des ne ces sá rio
de fun ci o ná ri os, além da in com pre en sí vel du pli ca ção
de fun ções para o exer cí cio das mes mas atri bu i ções,
além de ser vi rem como ar gu men to de fi ni ti vo para
con se guir a trans fe rên cia da ANP para a Ca pi tal do
país, con tri bu in do as sim para uma ma i or agi li da de e
efi ciên cia da má qui na ad mi nis tra ti va fe de ral.

Sala das Ses sões em 26 de ju nho de 2003. –
Se na do Pa u lo Octá vio.

REQUERIMENTO Nº 503, DE 2003

Re que i ro, na for ma do ar ti go 216, I,
do Re gi men to Inter no, que o Se na do Fe -
de ral so li ci te in for ma ções da Agên cia
Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca, por in ter mé-
dio do Mi nis té rio das Mi nas e ener gia, a
res pe i to da de sis tên cia do con sór cio for -
ma do pe las em pre sas Com pa nhia Vale
do Rio Doce, ALCQA, Vo to ran tim, BHP
Bil li ton e Cons tru to ra Ca mar go Cor rêa da 
con ces são da hi dre lé tri ca de San ta Isa-
bel, lo ca li za da nos es ta dos do Pará e To -
can tins, or ça da em U$ 500 mi lhões e com 
pre vi são de es tar con clu í da en tre 2008 e
2010.

A re fe ri da con ces são foi fe i ta ain da no ano de
2001 e, ago ra, dois anos de po is, aque le con sór cio,
ale gan do pro ble mas com o Ibama, de sis te da obra e
frus tra ex pec ta ti vas sem ma i o res ex pli ca ções, prin ci-
pal men te à so ci e da de bra si le i ra.

Sala das Ses sões em 26 de Ju nho de 2003. –
Se na do ra Ana Jú lia Co re pa.

Vice-Lí der da Ban ca da de Apo io ao Go ver no

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos li dos se rão en ca mi nha dos à Mesa para de -
ci são, na for ma do art. 216, III, 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 Ro meu
Tuma.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 251, DE 2003

Acres cen ta os arts. 3º-B e 5º-A à Lei
nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, para
dis por so bre con ta gem de tem po e cál cu-
lo do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990,

pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes ar ti gos:

“Art. 3º-B O tem po de ser vi ço pú bli co
será com pu ta do para a con ces são do se gu-
ro-de sem pre go, in de pen den te men te da na-
tu re za da con tra ta ção, e o be ne fí cio será
pago, cum pri dos os de ma is re qui si tos do
art. 3º des ta lei, se hou ver de mis são in jus ti fi-
ca da ou tér mi no do pra zo con tra tu al.”

“Art. 5º-A Os de sem pre ga dos com
mais de ses sen ta anos ou por ta do res de
ne ces si da des es pe ci a is que pre en che rem
os re qui si tos pre vis tos no art. 3º des ta lei fa -
rão jus ao re ce bi men to, em do bro, dos va lo-
res re la ti vos aos be ne fí ci os do se gu ro-de-
sem pre go.”

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

Jus ti fi ca ção

A le gis la ção que rege o pro gra ma do Se gu-
ro-De sem pre go pre ci sa ser di u tur na men te apri mo ra-
da. Mu dam as con di ções do mer ca do de tra ba lho e
no vas va riá ve is pre ci sam ser le va das em con ta. Em
dois as pec tos, pelo me nos, en ten de mos ne ces sá ria a 
mo di fi ca ção da lei que rege esse be ne fí cio. Em pri me-
i ro lu gar, pre o cu pa-nos o ele va do nú me ro de ser vi do-
res con tra ta dos por pra zos cur tos na Admi nis tra ção
Pú bli ca. Estão nes sa si tu a ção, por exem plo, aque les
con tra ta dos em ca rá ter emer gen ci al ou para car gos
dos qua is são de mis si ve is ad nu tum. Ou tro mo ti vo de
pre o cu pa ção diz res pe i to aos be ne fí ci os dos tra ba-
lha do res com mais de ses sen ta anos e os por ta do res
de ne ces si da des es pe ci a is de sem pre ga dos e sem
ren da para a so bre vi vên cia.

Como no ser vi ço pú bli co a con di ção de “em pre-
ga do”, com to das as ca rac te rís ti cas de uma re la ção
de em pre go, é cri a ção re cen te, de fen de mos o côm -
pu to do tem po de ser vi ço pú bli co, para efe i to de con -
ces são do Se gu ro-De sem pre go, de to dos aque les
que fo ram con tra ta dos, in de pen den te men te da na tu-
re za da con tra ta ção efe ti va da. Mes mo quan do o tra -
ba lha dor de i xa o ser vi ço pú bli co para tra ba lhar na ini -
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ci a ti va pri va da e é pos te ri or men te de mi ti do sem jus ta
ca u sa, não nos pa re ce ra zoá vel des con si de rar o tem -
po an te ri or. Afi nal o even to jus ti fi ca dor do be ne fí cio
ocor reu e a le gis la ção não exi ge que o de sem pre ga-
do te nha cum pri do o pra zo de ca rên cia den tro de uma 
mes ma em pre sa ou ins ti tu i ção, em bo ra faça ex pres sa
re fe rên cia à con di ção de em pre ga do “ou ter exer ci do
ati vi da de le gal men te re co nhe ci da como au tô no ma”
(in ci so II do art. 3º da Lei nº 7.998, de 1990).

Tam bém vi ven ci am uma si tu a ção es pe cí fi ca,
ca paz de jus ti fi car um tra ta men to di fe ren ci a do os tra -
ba lha do res com mais de ses sen ta anos e os por ta do-
res de ne ces si da des es pe ci a is. O re tor no de les ao
mer ca do de tra ba lho cer ta men te será mais di fí cil. Há
toda uma cul tu ra que ten de a fa vo re cer os mais jo-
vens, prin ci pal men te na ini ci a ti va pri va da. E há a dis -
cri mi na ção e a re je i ção para com os por ta do res de
ne ces si da des es pe ci a is. Para es sas pes so as o de-
sem pre go re pre sen ta um peso adi ci o nal que con si de-
ra mos ne ces sá rio com pen sar. Na nos sa pro pos ta,
essa com pen sa ção será efe ti va da me di an te pa ga-
men to em do bro do be ne fí cio. Fa ça mos jus ti ça tra tan-
do de si gual men te os de si gua is.

Como po de mos ver, o con tí nuo ajus te na le gis-
la ção do Se gu ro-De sem pre go pode ele var o grau de
efi cá cia do be ne fí cio, am pli ar a abran gên cia da rede
de pro te ção so ci al e fa zer jus ti ça para um ma i or nú -
me ro de tra ba lha do res, mor men te nes se mo men to
em que o de sem pre go vem se to man do um dos pi o-
res pe sa de los da clas se tra ba lha do ra.

Por to das es sas ra zões, es pe ra mos con tar com
a sen si bi li da de e o apo io de nos sos Pa res du ran te a
tra mi ta ção de nos sa ini ci a ti va. Ser vi do res pú bli cos,
pes so as com mais de ses sen ta anos e por ta do res de
ne ces si da des es pe ci a is cer ta men te se rão be ne fi ci a-
dos e, com eles, toda a so ci e da de.

Sala das Ses sões, em 26 de ju nho de 2003 –
Se na dor Du ci o mar Cos ta.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De-
sem pre go, o Abo no Sa la ri al, ins ti tui o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 3º Terá di re i to à per cep ção do se gu ro-de-
sem pre go o tra ba lha dor dis pen sa do sem jus ta ca u sa
que com pro ve:

I – ter re ce bi do sa lá ri os de pes soa ju rí di ca ou
pes soa fí si ca a ela equi pa ra da, re la ti vos a cada um
dos 6 (seis) me ses ime di a ta men te an te ri o res à data
da dis pen sa;

II – ter sido em pre ga do de pes soa ju rí di ca ou
pes soa fí si ca a ela equi pa ra da ou ter exer ci do ati vi da-
de le gal men te re co nhe ci da como au tô no ma, du ran te
pelo me nos 15 (quin ze) me ses nos úl ti mos 24 (vin te e
qua tro) me ses;

III – não es tar em gozo de qual quer be ne fí cio
pre vi den ciá rio de pres ta ção con ti nu a da, pre vis to no
Re gu la men to dos Be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci al,
ex ce tu a do o au xí lio-aci den te e o au xí lio su ple men tar
pre vis tos na Lei nº 6.367, de 19 de ou tu bro de 1976,
bem como o abo no de per ma nên cia em ser vi ço pre -
vis to na Lei nº 5.890, de 8 de ju nho de 1973;

IV – não es tar em gozo do au xí lio-de sem pre go; e
V – não pos su ir ren da pró pria de qual quer na tu-

re za su fi ci en te à sua ma nu ten ção e de sua fa mí lia.
Art. 3º-A (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41,

de 24.8.2001)

....................................................................................
Art. 5º O va lor do be ne fí cio será fi xa do em Bô -

nus do Te sou ro Na ci o nal (BTN), de ven do ser cal cu la-
do se gun do 3 (três) fa i xas sa la ri a is, ob ser va dos os
se guin tes cri té ri os:

I – até 300 (tre zen tos) BTN, mul ti pli car-se-á o
sa lá rio mé dio dos úl ti mos 3 (três) me ses pelo fa tor 0,8 
(oito dé ci mos);

II – de 300 (tre zen tos) a 500 (qui nhen tos) BTN
apli car-se-á, até o li mi te do in ci so an te ri or, a re gra
nele con ti da e, no que ex ce der, o fa tor 0,5 (cin co dé ci-
mos);

III – aci ma de 500 (qui nhen tos) BTN, o va lor do
be ne fí cio será igual a 340 (tre zen tos e qua ren ta) BTN. 
§ 1º Para fins de apu ra ção do be ne fí cio, será con si de-
ra da a mé dia dos sa lá ri os dos úl ti mos 3 (três) me ses
an te ri o res à dis pen sa, de vi da men te con ver ti dos em
BTN pelo va lor vi gen te nos res pec ti vos me ses tra ba-
lha dos.

§ 2º O va lor do be ne fí cio não po de rá ser in fe ri or
ao va lor do sa lá rio mí ni mo.

§ 3º No pa ga men to dos be ne fí ci os, con si de-
rar-se-á:

I – o va lor do BTN ou do sa lá rio mí ni mo do mês
ime di a ta men te an te ri or, para be ne fí ci os co lo ca dos à
dis po si ção do be ne fi ciá rio até o dia 10 (dez) do mês;

16422 Sexta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2003    161ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



II – o va lor do BTN ou do sa lá rio mí ni mo do pró -
prio mês, para be ne fí ci os co lo ca dos à dis po si ção do
be ne fi ciá rio após o dia 10 (dez) do mês.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is– de -
ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 252, DE 2003

Cria o Pro gra ma Na ci o nal de Ha bi ta-
ção Po pu lar e al te ra o art. 68 da Lei nº
8.981, de 1995, ex tin guin do a isen ção do
im pos to de ren da so bre ren di men tos dos 
de pó si tos de pou pan ça.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º E cri a do o Pro gra ma Na ci o nal de Ha bi ta-

ção Po pu lar (PNHP), para su prir as ca rên ci as ha bi ta-
ci o na is de fa mí li as de ba i xa ren da, por meio da cons -
tru ção, re for ma, aqui si ção de imó ve is e re vi ta li za ção
de áre as ur ba nas.

Art. 2º O PNHP será exe cu ta do con jun ta men te
pe los Go ver nos da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os e será vol ta do para aten der
ex clu si va men te fa mí li as com ren di men to de até três
sa lá ri os mí ni mos.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo de fi ni rá o ór gão ges tor
do PNHP que, por sua vez, po de rá com par ti lhar ta re-
fas ope ra ci o na is com ou tros ór gãos ou en ti da des da
ad mi nis tra ção in di re ta de qua is quer en tes da Fe de ra-
ção, bem como da ini ci a ti va pri va da.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os po de rão com par ti lhar ta re fas para a
ope ra ci o na li za ção das di ver sas eta pas ne ces sá ri as
ao de sen vol vi men to dos pro je tos de aten di men to ha -
bi ta ci o nal no âm bi to do PNHP.

Art. 4º A re a li za ção de ações do PNHP será con -
di ci o na da à ade são às re gras de fi ni das nes ta Lei, em
seu re gu la men to e nas nor mas edi ta das pelo ór gão
ges tor do pro gra ma, pe los Esta dos, Dis tri to Fe de ral e
Mu ni cí pi os ple i te an tes.

Art. 5º O ór gão ges tor do PNHP de fi ni rá os cri té-
ri os de en qua dra men to ao pro gra ma de pro pos tas,
ob ser va do o dis pos to no art. 4º, de fi nin do, ne ces sa ri-
a men te, va lo res de cus to má xi mo para as uni da des
ha bi ta ci o na is a se rem cus te a das pelo pro gra ma.

Art. 6º Os pro je tos se rão sub me ti dos à apro va-
ção do ór gão ges tor pe los Mu ni cí pi os in te res sa dos ou 
pelo Dis tri to Fe de ral e de ve rão con tar, no caso dos
Mu ni cí pi os, com o com pro mis so de li be ra ção de con -

tra par ti das e a apro va ção do pro je to pelo res pec ti vo
Esta do.

Art. 7º As con tra par ti das mí ni mas re la ti vas aos
re cur sos li be ra dos pelo Go ver no Fe de ral se rão cal cu-
la das so bre o cus to to tal dos pro je tos de acor do com
os se guin tes per cen tu a is:

I – vin te e um e meio por cen to para os Esta dos
e o Dis tri to Fe de ral;

II – vin te e dois e meio por cen to para os Mu ni cí-
pi os.

Art. 8º As fa mí li as be ne fi ci a das con tri bu i rão pe -
ri o di ca men te, por meio do con tra tan te ou de seus su -
ces so res, pelo pra zo mí ni mo de quin ze anos, para o
Fun do de Mo ra dia Po pu lar do mu ni cí pio de re si dên-
cia, de acor do com va lo res ini ci a is de fi ni dos pelo ór -
gão ges tor.

§ 1º Os va lo res ini ci a is se rão re a jus ta dos anu al-
men te pelo Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor
Amplo (IPCA).

§ 2º Em caso de de se qui lí brio ma cro e co nô mi co
que pre ju di que gran des con tin gen tes de be ne fi ciá ri-
os, ato do Po der Exe cu ti vo po de rá de fi nir ou tra re gra
tem po rá ria de re a jus ta men to.

§ 3º A ina dim plên cia crô ni ca e a ina dim plên cia
re cor ren te le va rão à exe cu ção da ga ran tia e à re to ma-
da do imó vel ob je to do be ne fi cio, con di ção essa que
de ve rá cons tar nos con tra tos fir ma dos pe los be ne fi-
ciá ri os.

§ 4º Q ór gão ges tor de fi ni rá os con ce i tos de ina -
dim plên cia crô ni ca e de ina dim plên cia re cor ren te.

§ 5º Atra sos su pe ri o res a quin ze dias, no pa ga-
men to das con tri bu i ções pre vis tas no ca put, im pli ca-
rão o ime di a to pa ga men to, pelo Mu ni cí pio, dos va lo-
res de vi dos à con ta do Fun do Na ci o nal de Mo ra dia.

§ 6º A pe ri o di ci da de dos pa ga men tos a que es -
tão obri ga dos os be ne fi ciá ri os será de fi ni da para
cada pro je to es pe cí fi co pelo ór gão ges tor, que, para a 
to ma da de de ci são, le va rá em con ta prin ci pal men te a
re du ção de cus tos ad mi nis tra ti vos de co bran ça e con -
tro le.

Art. 9º O be ne fi cio do pro gra ma é sem pre a en -
tre ga da pro pri e da de imó vel me di an te a as si na tu ra de 
con tra to pa dro ni za do de acor do com mo de lo de fi ni do
pelo ór gão ges tor.

§ 1º A trans fe rên cia se dará, sem pre, en tre o
Mu ni cí pio ou o Dis tri to Fe de ral e o be ne fi ciá rio.

§ 2º Em ca sos ex cep ci o na is, a União ou o Esta do
po de rão fi gu rar como trans fe ri do res da pro pri e da de.

§ 3º A ga ran tia do cum pri men to do pa ga men to e 
das de ma is obri ga ções do be ne fi ciá rio será, ne ces-
sa ri a men te, a ali e na ção fi du ciá ria ou a hi po te ca.
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Art. 10. A ad mi nis tra ção dos con tra tos será fe i ta
pe los Mu ni cí pi os e pelo Dis tri to Fe de ral, mes mo na
hi pó te se pre vis ta no § 2º do art. 9º

Pa rá gra fo úni co. Os Mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe -
de ral de ve rão en vi ar men sal men te ao ór gão ges tor
pla ni lhas que ex pli ci tem o de sem pe nho fi nan ce i ro
dos con tra tos sob sua res pon sa bi li da de e apon tem a
nu me ra ção dos con tra tos em que es te ja ocor ren do
ina dim plên cia, e re la tó rio que des cre va as pro vi dên ci-
as to ma das para co brar va lo res em atra so e exe cu tar
ga ran ti as.

Art. 11. À vis ta do não-cum pri men to, pe los Mu ni-
cí pi os e pelo Dis tri to Fe de ral, das eta pas ne ces sá ri as
à co bran ça de ina dim plên ci as e exe cu ção de ga ran ti-
as, o ór gão ges tor po de rá sus pen der o en vio de re cur-
sos e a tra mi ta ção de no vas so li ci ta ções.

Art. 12. Em caso de os cré di tos or ça men tá ri os
fe de ra is se rem in su fi ci en tes para a con tra ta ção de to -
dos os pro je tos sub me ti dos à aná li se do ór gão ges tor,
te rão pre fe rên cia os pro je tos que se di fe ren ci a rem
nos se guin tes cri té ri os, or de na dos por hi e rar quia de -
cres cen te:

I – es ti ve rem lo ca li za dos em mu ni cí pi os que não 
te nham re ce bi do re cur sos do PNHP em exer cí ci os
an te ri o res ou nos qua is a re du ção no dé fi cit ha bi ta ci o-
nal por meio de pro je tos im ple men ta dos no âm bi to do
PNHP não te nha sido su pe ri or a qua tro por cen to ao
ano;

II – apre sen ta rem:
a) ma i or nú me ro de in di ví du os em si tu a ção de

ca rên cia ha bi ta ci o nal em re la ção à po pu la ção to tal;
b) ma i or ín di ce de con tra par ti das mu ni ci pa is e

es ta du a is, con jun ta men te con si de ra das;
c) ma i or ín di ce de con tra par ti das mu ni ci pa is.
Pa rá gra fo úni co. O ór gão ges tor do PNHP de ve-

rá:
I – ela bo rar e man ter a base de da dos ne ces sá-

ria à apli ca ção dos cri té ri os pre vis tos no ca put;
II – de fi nir o con ce i to de ca rên cia ha bi ta ci o nal

para os fins des ta Lei.
Art. 13. Exclu í das as re la ti vas à ad mi nis tra ção

da po lí ti ca mo ne tá ria, fi cam su pri mi das qua is quer
vin cu la ções en tre os sal dos cap ta dos em de pó si tos
de pou pan ça e as ope ra ções ati vas das ins ti tu i ções
in te gran tes do Sis te ma Bra si le i ro de Pou pan ça e
Emprés ti mo (SBPE).

Art. 14. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir de en tão, ex ce-
to no que se re fe re aos arts. 13 e 15, que pro du zi rão
efe i tos a par tir do pri me i ro dia do exer cí cio se guin te
àque le de sua en tra da em vi gor.

Art. 15. Re vo ga-se o in ci so III do art. 68 da Lei
8.981, de 20 de ja ne i ro de 1995.

Jus ti fi ca ção

A re nún cia fis cal de ri va da da isen ção do Impos -
to de Ren da so bre os ren di men tos dos de pó si tos de
pou pan ça no âm bi to do Sis te ma Bra si le i ro de Pou-
pan ça e Emprés ti mo (SBPE) equi va le hoje a apro xi-
ma da men te R$ 2,6 bi lhões.

La men ta vel men te, essa isen ção não tem con tri-
bu í do para a me lho ria das con di ções ha bi ta ci o na is da 
po pu la ção de ba i xa ren da. Pelo con trá rio, essa quan -
tia, equi va len te a 0,2% do PIB, tem sido apro pri a da
por se to res de alta ren da e até mes mo pe las ins ti tu i-
ções do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Ao lon go do tem po, os li mi tes de fi nan ci a men to
e de va lor de imó vel pas sí ve is de fi nan ci a men to com
re cur sos da ca der ne ta de pou pan ça têm sido ele va-
dos, dis tor cen do a in ten ção ini ci al, pre sen te na Lei
4.380, de 1964, de le var re cur sos do Sis te ma Fi nan-
ce i ro da Ha bi ta ção (SFH) para os con tin gen tes mais
po bres e ne ces si ta dos da po pu la ção.

Hoje, os va lo res de imó vel e do fi nan ci a men to
cor res pon den te são li mi ta dos a R$300 mil e R$150
mil, res pec ti va men te. Con si de ra das as con di ções de
fi nan ci a men to vi gen tes, um em prés ti mo de R$ 150
mil só pode ser con tra ta do por fa mí li as com ren da su -
pe ri or a R$7.300.

Con si de ra das as atu a is cir cuns tân ci as eco nô-
mi cas, que re que rem a pro mo ção de for tes su pe rá vits
nas con tas pú bli cas, e a pés si ma dis tri bu i ção de ren -
da pre sen te no País, não se jus ti fi ca a trans fe rên cia
de re cur sos da or dem de R$ 2,6 bi lhões para os se to-
res de alta ren da da po pu la ção.

Se o SBPE aten des se, de fato, à po pu la ção
mais po bre, o sub sí dio, tal como hoje con ce di do, fa ria
sen ti do. Como essa po pu la ção não paga im pos to de
ren da, se ria ra ci o nal dar a isen ção ao pou pa dor, que,
por isso, ace i ta ria ta xas no mi na is me no res na re mu-
ne ra ção da pou pan ça, o que, fi nal men te, re du zi ria as
ta xas de ju ros para o mu tuá rio fi nal.

No en tan to, isso não ocor re. Em pri me i ro lu gar,
por que os fi nan ci a men tos, quan do con ce di dos, es tão
vol ta dos para fa mí li as de ren da alta. Em se gun do,
por que o de sem pe nho glo bal do SBPE tem sido de -
cep ci o nan te: ape nas 35 mil imó ve is são fi nan ci a dos
anu al men te, sen do que, des ses, ape nas um ter ço re -
fe rem-se a imó ve is no vos. Em ter ce i ro, de vi do a uma
sé rie de re gu la men ta ções es pe cí fi cas, ge ne ri ca men-
te cha ma das de di re ci o na men to de pou pan ça, os
ban cos têm apli ca do pou cos re cur sos em fi nan ci a-
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men tos, con se guin do des lo car a ma i or par te dos re -
cur sos cap ta dos para apli ca ções mais ren tá ve is e de
cur to pra zo.

O úl ti mo ar gu men to tor na ain da mais in jus ti fi cá-
vel a ma nu ten ção do in cen ti vo fis cal, uma vez que o
spre ad ban cá rio ob ti do pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras
em apli ca ções de cur to pra zo en con tra-se en tre os
ma i o res do mun do.

Esses equí vo cos atu al men te pre sen tes na po -
lí ti ca ha bi ta ci o nal não de vem, con tu do, le var ao
aban do no do ob je ti vo de pro ver mo ra dia dig na a
todo bra si le i ro. Ao con trá rio, é ur gen te re vi go rar,
com ou tros me ca nis mos, a idéia de jus ti ça so ci al e
de eli mi na ção do dé fi cit ha bi ta ci o nal que es te ve na
gê ne se do SFH.

Nes se sen ti do, em subs ti tu i ção ao me ca nis mo
de in cen ti vo fis cal hoje vi gen te, que se to mou um
me ca nis mo per ver so de trans fe rên cia de ren da aos
se to res mais ri cos, pro po mos a cri a ção de um efe ti-
vo sis te ma de aqui si ção de mo ra dia po pu lar, vol ta do
ex clu si va men te para fa mí li as com ren da de até três
sa lá ri os mí ni mos, con tin gen te que con cen tra a ma i-
or por cen ta gem do dé fi cit ha bi ta ci o nal no Bra sil. Tra -
ta-se do Pro gra ma Na ci o nal de Ha bi ta ção Po pu lar
(PNHP).

O PNHP é con ce bi do como um pro gra ma que
re quer a par ti ci pa ção dos três ní ve is da Fe de ra ção:
União, Esta dos e Mu ni cí pi os e te ria como fon te de
re cur sos o va lor a ser ar re ca da do com o fim da isen -
ção do Impos to de Ren da. Cada um des ses ní ve is
terá um ônus equi va len te à sua par ti ci pa ção nes te
ga nho de ar re ca da ção. Assim é que Esta dos e Mu-
ni cí pi os de ve rão des pen der, em cada pro je to a ser
im plan ta do, per cen tu a is de 21,5% e 22,5% res pec ti-
va men te, idên ti cos à sua par ti ci pa ção na ar re ca da-
ção do im pos to de ren da. Esse me ca nis mo de cor re
do fato de que se es pe ra um au men to na re ce i ta
des se im pos to de ri va do do fim da isen ção dos ren di-
men tos dos de pó si tos de pou pan ça. Ain da que os
de po si tan tes mi grem da pou pan ça para ou tra for ma
de apli ca ção, como as de ma is al ter na ti vas já são ta -
xa das em 20%, o au men to da ar re ca da ção é ine xo-
rá vel.

A co-par ti ci pa ção dos três ní ve is de go ver no é
tam bém fun da men tal para se evi tar o des per dí cio de
re cur sos, a mal ver sa ção de ver bas e o uso ina de qua-
do vi san do be ne fi cio pes so al dos agen tes pú bli cos, o
que nor mal men te ocor re quan do se des ti nam re cur-
sos a fun do per di do e sem con tra par ti das.

O PNHP tam bém pre vê a par ti ci pa ção com pul só-
ria dos be ne fi ci a dos, por meio de pa ga men tos pe rió di-

cos, sem que es ses en car gos, en tre tan to, te nham uma
cor res pon dên cia com os cus tos de cada pro je to. Essa
ca rac te rís ti ca se jus ti fi ca por duas ra zões prin ci pa is. Em 
pri me i ro lu gar, não é re co men dá vel con ce der be ne fi ci os
sem con tra par ti da do be ne fi ciá rio, ain da que essa con -
tra par ti da não seja equi va len te ao pre ço de mer ca do do 
imó vel re ce bi do. A his tó ria tem com pro va do que a ine-
xis tên cia de par ti ci pa ção do be ne fi ciá rio, mes mo aque -
las mí ni mas e com pa tí ve is com sua ren da, le vam a ati -
tu des in di vi du a is que aca bam por so la par os ob je ti vos
dos pro gra mas so ci a is e per mi tem a al gu mas au to ri da-
des lo ca is pro ve i to pes so al de re cur sos pú bli cos. Em
se gun do, a co bran ça des ses en car gos pode ser um
me ca nis mo efi ci en te para evi tar que o pa drão dos imó -
ve is seja mu i to su pe ri or à ca pa ci da de eco nô mi ca dos
be ne fi ciá ri os. Qu an do o va lor de mer ca do dos imó ve is
su pe ra sen si vel men te sua ca pa ci da de eco nô mi ca, os
be ne fi ciá ri os ten dem a ven der es ses imó ve is a es tra tos
mais ri cos da po pu la ção, o que leva ao des vir tu a men to
do sub sí dio e à per ma nên cia do dé fi cit ha bi ta ci o nal.

Os va lo res a se rem ob ti dos com o fim da isen -
ção do im pos to de ren da, ape sar de sig ni fi ca ti vos,
não são su fi ci en tes para, em cur to pra zo, re sol ver o
dé fi cit ha bi ta ci o nal bra si le i ro. Para li dar com essa res -
tri ção o pro je to de lei pre vê cri té ri os ob je ti vos de se le-
ção dos pro je tos sub me ti dos ao exa me do ór gão ges -
tor, de modo a au men tar a efi ciên cia do gas to e re ti rar
da es fe ra es tri ta men te po lí ti ca as de ci sões so bre os
in ves ti men tos a se rem efe tu a dos com re cur sos do
pro gra ma.

Para se evi ta rem com por ta men tos opor tu nis tas,
tan to por par te dos be ne fi ciá ri os quan to das au to ri da-
des lo ca is res pon sá ve is pela ad mi nis tra ção dos con -
tra tos, é cri a do um me ca nis mo de in cen ti vo que im pu-
ta aos Mu ni cí pi os o ris co de cré di to e, em con tra par ti-
da, re tém na lo ca li da de do be ne fi ciá rio os va lo res pa -
gos por esse como con tri bu i ção pe rió di ca.

Por fim, ten do em vis ta que o fim da isen ção do
im pos to de ren da so bre seus ren di men tos tor na rá os
de pó si tos de pou pan ça uma apli ca ção não-sub si di a-
da, en ten de mos que não mais se jus ti fi ca ria man ter o
di re ci o na men to dos re cur sos des ses de pó si tos. Isso,
aliás, já é o que ocor re na prá ti ca. Essa me di da, em
ra zão dos al tís si mos spre ads hoje au fe ri dos pe los
ban cos, pos si bi li ta rá even tu a is ajus tes que as ins ti tu i-
ções re sol vam pro mo ver em fun ção do au men to da
ren ta bi li da de no mi nal des ses de pó si tos que será re -
que ri da pe los de po si tan tes.

Sala das Ses sões,em 26 de ju lho de 2003. –
Se na dor Pa u lo Octá vio.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria Fe de ral
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 68. São isen tos do Impos to de Ren da:
I –  os ren di men tos au fe ri dos pe las car te i ras dos 

fun dos de ren da fixa;
II – os ren di men tos au fe ri dos nos res ga tes de

quo tas de fun dos de in ves ti men tos, de ti tu la ri da de de
fun dos cu jos re cur sos se jam apli ca dos na aqui si ção
de quo tas de fun dos de in ves ti men tos;

III – os ren di men tos au fe ri dos por pes soa fí si ca
em con tas de de pó si tos de pou pan ça, de De pó si tos
Espe ci a is Re mu ne ra dos (DER) e so bre os ju ros pro -
du zi dos por le tras hi po te cá ri as.
....................................................................................

(Ás Co mis sões de Assun tos Eco nô mi-
cos e as sun tos So ci a is, ca ben do à úl ti ma a
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 253, DE 2003

Dis põe so bre a de du ção da base de
cál cu lo do Impos to de Ren da de vi do pe-
las in dús tri as be ne fi ci a do ras de sal, das
quan ti as dis pen di das com a io da ção do
pro du to.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º As in dús tri as be ne fi ci a do ras de sal po de-

rão de du zir em do bro, para efe i to de de ter mi na ção da
base de cál cu lo do im pos to de ren da, as quan ti as efe -
ti va men te dis pen di das com a io da ção des se pro du to,
des de que ob ser va das as dis po si ções le ga is e ad mi-
nis tra ti vas per ti nen tes.

Art. 2º Esta Lei en tra rá em vi gor no pri me i ro dia
do exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A io da ção do sal de co zi nha foi to ma da obri ga tó-
ria nas re giões bo cí ge nas do Pais, pela Lei nº 1.944,
de 14 de agos to de 1953.

Duas dé ca das de po is, essa obri ga to ri e da de foi
es ten di da a todo o ter ri tó rio na ci o nal, pela Lei nº
6.150, de 3 de de zem bro de 1974.

Em 1994, me di da pro vi só ria – pos te ri or men te
con ver ti da na Lei nº 9.055, de 16 de mar ço de 1995 –,
atri bu iu ao Mi nis té rio da Sa ú de com pe tên cia para fi -
xar o per cen tu al de iodo que deve ser adi ci o na do ao
sal do con su mo hu ma no; de fi niu novo tipo de in fra ção
– ex por ou en tre gar

ao con su mo hu ma no sal que não con te nha iodo
na pro por ção de vi da –; e de ter mi nou que o Mi nis té rio
da Sa ú de pro mo ves se o su pri men to de iodo às in dús-
tri as be ne fi ci a do ras de sal.

Sur pre en den te men te, a Me di da Pro vi só ria nº
2.190-34, de 23 de agos to de 2001, re vo gou o dis po-
si ti vo le gal que obri ga va o Mi nis té rio da Sa ú de a for -
ne cer, às in dús tri as be ne fi ci a do ras de sal, as quan ti-
da des de iodo ne ces sá ri as.

A io da ção do sal, para pre ven ção do bó cio, é
me di da de sa ú de pú bli ca, cujo ônus deve ca ber ao
Esta do, em vir tu de do dis pos to no art. 196 da Cons ti-
tu i ção: “A sa ú de é di re i to de to dos e de ver do Esta do,
ga ran ti do me di an te po lí ti cas so ci a is e eco nô mi cas
que vi sem à re du ção do ris co de do en ça e de ou tros
agra vos...

A trans fe rên cia des se ônus ao se tor pri va do é
ain da mais in su por tá vel numa con jun tu ra eco nô mi ca,
as si na la da por ju ros al tís si mos, de man da de cres cen-
te e car ga tri bu tá ria re cor de.

É pre ci so, por tan to, que seja dada às em pre sas
al gu ma com pen sa ção fi nan ce i ra pelo en car go que
lhes foi trans fe ri do.

Com esse ob je ti vo, pro po mos seja per mi ti da a
de du ção em do bro, para efe i to de de ter mi na ção da
base de cál cu lo do im pos to de ren da, das des pe sas
efe ti va men te re a li za das com a io da ção do sal, des de
que ob ser va das as dis po si ções le ga is e ad mi nis tra ti-
vas per ti nen tes.

Sala das Ses sões, em 26 de Ju nho de 2003. –
Se na dor Fer nan do Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº1.944,  DE 14 DE AGOSTO DE 1953

Tor na obri ga tó ria a io de ta ção do sal 
de co zi nha des ti na do a con su mo ali men-
tar nas re giões bo ci ge nas do país.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu pro mul go,
nos ter mos do art.70, § 40º da Cons ti tu i ção Fe de ral, a 
se guin te Lei:

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

LEI Nº 6.150, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1974

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de da
io da ção do sal, des ti na do ao con su mo
hu ma no, seu con tro le pe los ór gãos sa ni-
tá ri os e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Presidente da República ,faço sa ber que o
Congresso Nacional de cre ta e eu se guin te Lei:
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LEI Nº 9.055, DE 1º DE JUNHO DE 1995

Dis ci pli na a ex tra ção, in dus tri a li za-
ção, uti li za ção, co mer ci a li za ção e trans-
por te do as bes to/ami an to e dos pro du tos
que o con te nham, bem como das fi bras
na tu ra is e ar ti fi ci a is, de qual quer ori gem,
uti li za das para o mes mo fim e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Presidente da República
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:
...........................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.190-34,
 DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Alte ra dis po si ti vos das Leis nº
9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999, que de fi-
ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni-
tá ria e cria a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân-
cia Sa ni tá ria, e nº 6.437, de 20 de agos to
de 1977, que con fi gu ra in fra ções à le gis-
la ção sa ni tá ria fe de ral e es ta be le ce as
san ções res pec ti vas, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Presidente Da República, no uso da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a
se guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

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

(A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 254, DE 2003

Dá nova re da ção ao art. 3º da Lei nº
6.194, de 19 de de zem bro de 1974, para
au men tar OS va lo res de co ber tu ra do Se -
gu ro Obri ga tó rio de Da nos Pes so a is ca u-
sa dos por ve í cu los au to mo to res de via
ter res tre.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º O art. 32 da Lei nº 6.194, de 19 de de zem-

bro de 1974, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 3º.................................................
a) 60 (ses sen ta) ve zes o va lor do ma i-

or sa lá rio mí ni mo vi gen te no País no caso
de mor te;

b) até 60 (ses sen ta) ve zes o va lor do
ma i or sa lá rio mí ni mo vi gen te rio País – no
caso de in va li dez per ma nen te;

c) até 20 (vin te) ve zes o va lor do ma i or
sa lá rio mí ni mo vi gen te do País – como re-
em bol so à ví ti ma – no caso de des pe sas de
as sis tên cia mé di ca e su ple men ta res de vi da-
men te com pro va das (NR)”

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor no pri me i ro dia
do ano se guin te a sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Embo ra re co nhe ci dos, os me ri tó ri os prin cí pi os
al can ça dos pelo pa ga men to da ade qua da as sis tên-
cia mé di ca e da in de ni za ção por mor te ou in va li dez
das ví ti mas de aci den tes de trân si to, o sis te ma bra si-
le i ro de se gu ro obri ga tó rio de da nos pes so a is ca u sa-
dos por ve í cu los au to mo to res de via ter res tre, co nhe-
ci do como DPVAT, tem-se mos tra do ine fi ci en te para
os fins a que se de ve ria pres tar, num País cam peão
de aci den tes de trân si to como o Bra sil.

O es ta do las ti má vel no qual se en con tram as ro -
do vi as bra si le i ras con tri bui, em gran de par te, para o
ele va do nú me ro de aci den tes que fe rem, rou bam ou
inu ti li zam a vida de mu i tos ci da dãos bra si le i ros. Infe -
liz men te, o Esta do não des ti na às es tra das bra si le i ras
a de vi da aten ção, de i xan do os ci da dãos que nela tra -
fe gam à mer cê da pró pria sor te, con tan do, tão so-
men te, com a atu a ção dos po li ci a is ro do viá ri os fe de-
ra is e a obs ti na ção de al gu mas en ti da des que se de -
di cam ao aten di men to pri má rio dos aci den ta dos,
como, por exem plo, o fa zem tão bem os “Anjos do
Asfal to” ao lon go da Ro do via Pre si den te Du tra.

O pro ble ma é es pe ci al men te gra ve no que se re -
fe re à as sis tên cia mé di ca aos aci den ta dos. Vá ri os hos -
pi ta is co me tem o ato co var de de re cu sar pa ci en tes aci -
den ta dos de trân si to que não pos sam ga ran tir o pa ga-
men to das des pe sas. Entre ou tros mo ti vos, isso ocor re
por que o va lor das in de ni za ções para co ber tu ra des ses
gas tos, es ti pu la do na Lei que re gu la men ta o se gu ro
obri ga tó rio em até 8 sa lá ri os-mí ni mos, é cla ra men te in -
su fi ci en te para cus te ar seu tra ta men to.

Ade ma is, os pa ta ma res de fi ni dos como má xi-
mos para as in de ni za ções por mor te ou por in va li dez
per ma nen te não con di zem com o va lor que se deve
dar à vida e à in te gri da de fí si ca dos ci da dãos des te
País. Na for ma atu al, a Lei de fi ne em 40 sa lá ri os-mí ni-
mos as in de ni za ções em caso de mor te e, em até 40
sa lá ri os-mí ni mos, os ca sos de in va li dez per ma nen te.

A con se qüên cia do ba i xo va lor das in de ni za-
ções é a jus ta in dig na ção na po pu la ção, que, mes mo
cum prin do fi el men te seu de ver de pa gar o va lor exi gi-
do pelo Esta do a ti tu lo de se gu ro, mio goza dos be ne-
fí ci os a que de ve ria, fa zer jus e pre ci sa ar car pes so al-
men te com os cus tos do tra ta men to ou re cor rer ao
sis te ma pú bli co de sa ú de, para o qual o se gu ro não
se ria ne ces sá rio.
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O pro je to ora apre sen ta do ob je ti va mi ni mi zar o
so fri men to dos ci da dãos que se en vol vem em aci den-
tes de trân si to, atra vés de uma dis tri bu i ção mais jus ta
dos re cur sos ar re ca da dos nele DPVAT, ele van do o
va lor das in de ni za ções para um ní vel ace i tá vel, que
po de ria sa tis fa zer os an se i os da nos sa so ci e da de.

Res sal te-se que foi fi xa do o ini cio da vi gên cia da 
lei para o pri me i ro dia do ano sub se qüen te a sua pu -
bli ca ção, a fim de evi tar du vi das quan to aos va lo res
das in de ni za ções re la ti vas aos prê mi os já pa gos no 
ano da apro va ção da lei.

Por tan to, cons ta ta da a ine fi cá cia do Po der Pú -
bli co quan to à con ser va ção das ro do vi as e o ba i xo va -
lor ofe re ci do às ví ti mas de aci den tes de trân si to pelo
se gu ro DPVAT, urge que os no bres par la men ta res
con tri bu am para a apro va ção do pre sen te pro je to,
que tem por ob je ti vo pro te ger as vi ti mas de aci den tes
de trân si to e suas fa mí li as, prin ci pal men te as mais ca -
ren tes, não raro de sam pa ra das pelo ba i xo va lor da in -
de ni za ção pre vis ta pela lei.

Sala das Ses sões, em 26 de ju nho de 2003. –
Se na dor César Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dis põe so bre Se gu ro Obri ga tó rio de 
Da nos Pes so a is ca u sa dos por ve í cu los
au to mo to res de via ter res tre, ou por sua
car ga, a pes so as trans por ta das ou não.

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. 3º Os da nos pes so a is co ber tos pelo se gu ro
es ta be le ci do no ar ti go 2º com pre en dem as in de ni za-
ções por mor te, in va li dez per ma nen te e des pe sas de
as sis tên cia mé di ca e su ple men ta res, nos va lo res que
se se guem, por pes soa vi ti ma da:

a) 40 (qua ren ta) ve zes o va lor do ma i or sa lá-
rio-mí ni mo vi gen te no País – no caso de mor te;

b) Até 40 (qua ren ta) ve zes o va lor do ma i or sa lá-
rio-mí ni mo vi gen te no País – no caso de in va li dez per-
ma nen te;

c) Até 8 (oito) ve zes o va lor do ma i or sa lá rio-mí-
ni mo vi gen te no País – como re em bol so à ví ti ma – no
caso de des pe sas de as sis tên cia mé di ca e su ple men-
ta res de vi da men te com pro va das.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2003

Alte ra o art. 61 da Lei nº 8.245, de 18 
de ou tu bro de 1991, que dis põe so bre as
lo ca ções dos imó ve is ur ba nos e os pro-
ce di men tos a elas per ti nen tes, com vis-
tas a fa ci li tar a re to ma da do imó vel pelo
lo ca dor, nos ca sos que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 61 da Lei nº 8.245, de 18 de ou tu bro

de 1991, pas sa a vi ger com a se guin te re da ção:

“Art. 61. Nas ações fun da das no § 2º
do art. 46 e nos in ci sos III e IV do art. 47, se 
o lo ca tá rio, no pra zo da con tes ta ção, ma ni-
fes tar sua con cor dân cia com a de so cu pa-
ção do imó vel, o juiz aco lhe rá o pe di do fi-
xan do pra zo de trin ta dias para a de so cu pa-
ção, con ta dos da ci ta ção, im pon do ao ven ci-
do a res pon sa bi li da de pe las cus tas e ho no-
rá ri os ad vo ca tí ci os de vin te por cen to so bre
o va lor dado à ca u sa. Se a de so cu pa ção
ocor rer den tro do pra zo fi xa do, o réu fi ca rá
isen to des sa res pon sa bi li da de; caso con trá-
rio, será ex pe di do man da do de des pe jo,
bem como co mi na da mul ta, por dia de atra -
so, a ser ar bi tra da pelo juiz.

.................................................  (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

A dis ci pli na le gal das re la ções lo ca tí ci as vem
pro gre din do con si de ra vel men te a par tir do ad ven to
da Lei nº 8.245, de 1991 (Lei do Inqui li na to), que re or-
de nou as nor mas so bre lo ca ção de imó ve is ur ba nos,
com in dis cu tí vel mé ri to nos seus as pec tos so ci al e
eco nô mi co.

Não obs tan te, ob ser va-se que ain da há mu i to a
ser fe i to no sen ti do do seu apri mo ra men to.

Des sa for ma, um dos pon tos que mais tem cha -
ma do à aten ção do ope ra dor do Di re i to é a mo ro si da-
de com que o or de na men to ju rí di co aco ber ta a re tor-
na da do imó vel em de ter mi na dos ca sos.

Re fe ri mo-nos, es pe ci al men te, aos se guin tes
ca sos, em que a nor ma de di re i to pro ces su al es ten de
de ma si a da men te o pra zo ra zo a vel men te fi xa do pela
nor ma de di re i to ma te ri al:

a) O § 2º do art. 46 da Lei nº 8.245, de
1991 con ce de o pra zo de trin ta dias para a
de so cu pa ção do imó vel, quan do o lo ca tá rio
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de nun cia a lo ca ção cujo con tra to es te ja pror -
ro ga do por pra zo in de ter mi na do, nas lo ca ções
por pra zo igual ou in fe ri or a trin ta me ses.

b) Os in ci sos III e IV do art. 47, da Lei
nº 8.245, de 1991, ad mi tem a re to ma da do
imó vel, sem es ti pu lar um pra zo de ter mi na do
para a de so cu pa ção, quan do a lo ca ção for
ajus ta da com pra zo in fe ri or a trin ta me ses,
se o pe di do for para uso pró prio do lo ca dor,
de seu côn ju ge ou com pa nhe i ro, ou para
uso re si den ci al de as cen den te ou des cen-
den te que não dis po nha, as sim como seu
côn ju ge ou com pa nhe i ro, de imó vel re si den-
ci al pró prio, bem como se for pe di do para
de mo li ção e edi fi ca ção li cen ci a da ou para a
re a li za ção de obras apro va das pelo Po der
Pú bli co, que au men tem a área cons tru í da,
em, no mí ni mo, vin te por cen to ou, se o imó -
vel for des ti na do a ex plo ra ção de ho tel ou
pen são, em cin qüen ta por cen to.

Em am bas as si tu a ções aci ma ci ta das, o que
acon te ce é que, aju i za da a ação de des pe jo, a pró-
pria Lei do Inqui li na to, pelo seu art. 61 _ ob je to da
al te ra ção pro pos ta nes te pro je to de lei _ con fe re ao
lo ca tá rio pelo me nos mais seis me ses para a de so-
cu pa ção, con ta dos da ci ta ção, e ain da com a pos si-
bi li da de de que o lo ca tá rio fi que isen to de cus tas e
ho no rá ri os ad vo ca tí ci os, na hi pó te se de ma ni fes tar
sua con cor dân cia com a de so cu pa ção do imó vel, no 
pra zo da con tes ta ção.

Caso o lo ca tá rio nem as sim re sol va de so cu par
o imó vel _ após o juiz ter jul ga do pro ce den te a ação
de des pe jo, com o es go ta men to de to dos os trâ mi tes
pro ces su a is, em to das as ins tân ci as pos sí ve is _, a Lei 
do Inqui li na to ain da de ter mi na que o juiz con ce da
mais trin ta dias para a de so cu pa ção vo lun tá ria, ou
quin ze, se, en tre a ci ta ção e a sen ten ça de pri me i ra
ins tân cia hou ver de cor ri do mais de qua tro me ses ou,
ain da, se o des pe jo hou ver sido de cre ta do em de cor-
rên cia da prá ti ca de in fra ção le gal ou con tra tu al, por
fal ta de pa ga men to do alu guel e de ma is en car gos,
ou, fi nal men te, no caso de re to ma da em ra zão de
pror ro ga ção, por pra zo in de ter mi na do, nas lo ca ções
ajus ta das por pra zo igual ou su pe ri or a trin ta me ses
(art. 63 da Lei nº 8.245/91).

Como se vê, a Lei do Inqui li na to tem sido de ma si a-
da men te le ni en te com o lo ca tá rio nes ses as pec tos par ti-
cu lar men te apon ta dos, le van do, ine vi ta vel men te, a uma
de ses ti mu lan te sen sa ção de in se gu ran ça ju rí di ca por
par te dos pro pri e tá ri os de imó ve is re si den ci a is ur ba nos,
com a con se qüen te re du ção da ofer ta de imó ve is.

Por es sas ra zões é que pro po mos a re du ção do
pra zo de seis me ses para 30 dias, a con tar da ci ta ção,
quan do o lo ca tá rio ma ni fes te a sua con cor dân cia com 
a de so cu pa ção do imó vel no pra zo da con tes ta ção.

Sala das Ses sões, 26 de ja ne i ro de 2003 – Se -
na dor Pa u lo Octá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

Dis põe so bre as lo ca ções dos imó-
ve is ur ba nos e os pro ce di men tos a elas
per ti nen tes.

..................................................................................
Art. 61. Nas ações fun da das no § 2º do art. 46 e nos 
in ci sos III e IV do art. 47, se o lo ca tá rio, no pra zo da
con tes ta ção, ma ni fes tar sua con cor dân cia com a de -
so cu pa ção do imó vel, o juiz aco lhe rá o pe di do fi xan-
do pra zo de seis me ses para a de so cu pa ção, con ta-
dos da ci ta ção, im pon do ao ven ci do a res pon sa bi li-
da de pe las cus tas e ho no rá ri os ad vo ca tí ci os de vin -
te por cen to so bre o va lor dado à ca u sa. Se a de so-
cu pa ção ocor rer den tro do pra zo fi xa do, o réu fi ca rá
isen to des sa res pon sa bi li da de; caso con trá rio, será
ex pe di do man da do de des pe jo.

(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 256, DE 2003

Dá nova re da ção ao in ci so I do art.
1º da Lei nº 10.194, de 14 de fe ve re i ro de
2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O in ci so I do art. 1º da Lei nº 10.194, de
14 de fe ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 1º   .............................................
...........................................................
I – te rão por ob je to so ci al ex clu si vo a

con ces são de fi nan ci a men tos a pes so as fí-
si cas e mi cro em pre sas, com vis tas à vi a bi li-
za ção de em pre en di men tos de na tu re za
pro fis si o nal, co mer ci al ou in dus tri al, de pe-
que no por te, bem como de em pre en di men-
tos ha bi ta ci o na is, equi pa ran do-se às ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras para os efe i tos da le gis la-
ção em vi gor;

.................................................... (NR)”

Junho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  27 16429JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL168     



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 10.194, de 14 de fe ve re i ro de 2001, au -
to ri zou a ins ti tu i ção de so ci e da des de cré di to ao mi -
cro em pre en dor, com ob je to so ci al ex clu si vo de con-
ces são de fi nan ci a men tos a pes so as fí si cas e mi cro-
em pre sas, com vis tas à vi a bi li za ção de em pre en di-
men tos de na tu re za pro fis si o nal, co mer ci al ou in dus-
tri al, de pe que no por te. Para tan to, a nor ma equi pa rou
es sas en ti da des às ins ti tu i ções fi nan ce i ras, su je i tan-
do-as às re gras de cons ti tu i ção, fun ci o na men to e fun -
ci o na men to dis ci pli na dos pelo Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal, as sim como à fis ca li za ção do Ban co Cen -
tral do Bra sil, im pe din do-as de cap tar re cur sos jun to
ao pú bli co e de emi tir tí tu los e va lo res mo bi liá ri os des -
ti na dos à co lo ca ção e ofer tas pú bli cas.

A Re so lu ção nº 2.874, do Ban co Cen tral, ao re -
gu la men tar a cons ti tu i ção e fun ci o na men to des sas
so ci e da des de cré di to ao mi cro em pre en de dor, au to ri-
zou-as a con ce der fi nan ci a men tos e pres tar ga ran ti as
a pes so as fí si cas, com vis tas a vi a bi li zar em pre en di-
men tos de na tu re za pro fis si o nal, co mer ci al ou in dus-
tri al, de pe que no por te, e a pes so as ju rí di cas clas si fi-
ca das como mi cro em pre sas. Fa cul tou-lhes, ain da, a
re a li za ção de ope ra ções vi san do à ob ten ção de re-
pas ses e em prés ti mos ori gi ná ri os de ins ti tu i ções fi-
nan ce i ras na ci o na is e es tran ge i ras; de en ti da des na -
ci o na is e es tran ge i ras vol ta das para ações de fo men-
to e de sen vol vi men to, in clu í das as Orga ni za ções da
So ci e da de Ci vil de Inte res se Pú bli co (OCIP’s) e dos
fun dos ofi ci a is.

O pre sen te pro je to tem por ob je ti vo am pli ar o
es co po de atu a ção des sas so ci e da des de cré di to,
pos si bi li tan do a sua atu a ção, tam bém, na con ces são
de cré di to para fins ha bi ta ci o na is, man ten do-se as
de ma is ca rac te rís ti cas des sas ins ti tu i ções. Nes se
sen ti do, a con ces são de cré di to ha bi ta ci o nal
dar-se-ia, me di an te re pas ses, no bojo das mo da li da-
des de ope ra ções aci ma men ci o na das.

Com a pre sen te pro po si ção, o sa lu tar pa pel des -
sas so ci e da des atin gi ria em pre en di men tos ha bi ta ci o-
na is, em ex ten são aos fi nan ci a men tos e pres ta ção de 
ga ran ti as a em pre en di men tos de na tu re za pro fis si o-
nal, co mer ci al ou in dus tri al, de pe que no por te, às
pes so as fí si cas e às mi cro em pre sas, le van do-se em
con si de ra ção que a in ter me di a ção des sas so ci e da-
des, no seg men to do mi cro cré di to, cer ta men te con tri-
bui para au men tar a con cor rên cia e di mi nu ir os cus tos
de fi nan ci a men to dos mi cro em pre en de do res.

Con ta mos com o apo io dos no bres pa res des ta
Casa para a apro va ção do pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 26 de ju nho de 2003. – Pa u lo
Octá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.194, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Dis põe so bre a ins ti tu i ção de so ci e-
da des de cré di to ao mi cro em pre en de dor,
al te ra dis po si ti vos das Leis nº 6.404, de
15 de de zem bro de 1976, 8.029, de 12 de
abril de 1990, e 8.934, de 18 de no vem bro
de 1994, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 2.082-40, de 2001, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Antô nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:

Art. 1º  Fica au to ri za da a ins ti tu i ção de so ci e da-
des de cré di to ao mi cro em pre en de dor, as qua is:

I – te rão por ob je to so ci al ex clu si vo a con ces são
de fi nan ci a men tos a pes so as fí si cas e mi cro em pre-
sas, com vis tas à vi a bi li za ção de em pre en di men tos
de na tu re za pro fis si o nal, co mer ci al ou in dus tri al, de
pe que no por te, equi pa ran do-se às ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras para os efe i tos da le gis la ção em vi gor;

II – te rão sua cons ti tu i ção, or ga ni za ção e fun ci o-
na men to dis ci pli na dos pelo Con se lho Mo ne tá rio Na -
ci o nal;

III – su je i tar-se-ão à fis ca li za ção do Ban co Cen -
tral do Bra sil;

IV – po de rão uti li zar o ins ti tu to da ali e na ção fi du-
ciá ria em suas ope ra ções de cré di to;

V – es ta rão im pe di das de cap tar, sob qual quer
for ma, re cur sos jun to ao pú bli co, bem como emi tir tí -
tu los e va lo res mo bi liá ri os des ti na dos à co lo ca ção e
ofer ta pú bli cas.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 257, DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.478, de 6 de agos to
de 1997, que dis põe so bre a po lí ti ca ener -
gé ti ca na ci o nal, as ati vi da des re la ti vas ao 
mo no pó lio do pe tró leo, ins ti tui o Con se-
lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca e a
Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º Os dis po si ti vos adi an te in di ca dos, da Lei
nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 47. Os ro yal ti es se rão pa gos
men sal men te, em mo e da na ci o nal, a par tir
da data de iní cio da pro du ção co mer ci al de
cada cam po, em mon tan te cor res pon den te
a tre ze por cen to da pro du ção de pe tró leo
ou gás na tu ral.

§ 1º Ten do em con ta os ris cos ge o ló gi-
cos, as ex pec ta ti vas de pro du ção e ou tros
fa to res per ti nen tes, a ANP po de rá pre ver, no 
edi tal de li ci ta ção cor res pon den te, a re du-
ção do va lor dos ro yal ti es es ta be le ci do no
ca put des te ar ti go para um mon tan te cor-
res pon den te a, no mí ni mo, oito por cen to da
pro du ção.

.................................................. (NR)”
“Art. 48. A par ce la do va lor do ro yalty,

pre vis to no con tra to de con ces são, que re-
pre sen tar oito por cen to da pro du ção, cor-
res pon den te ao mon tan te mí ni mo re fe ri do
no § 1º do art. 47, será dis tri bu í da de acor do
com os se guin tes cri té ri os:

I – se ten ta por cen to aos Esta dos pro -
du to res;

II – vin te por cen to aos Mu ni cí pi os pro -
du to res;

III – dez por cen to aos Mu ni cí pi os
onde se lo ca li za rem ins ta la ções ma rí ti mas
ou ter res tres de em bar que ou de sem bar que
de óleo bru to ou gás na tu ral.(NR)”

“Art. 49. A par ce la do va lor do ro yalty
que ex ce der a oito por cen to da pro du ção
terá a se guin te dis tri bu i ção:

................................................... (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

Embo ra a Cons ti tu i ção de 1988 te nha dado ên -
fa se ao di re i to à in de ni za ção que Esta dos e Mu ni cí pi-
os têm em de cor rên cia da ex plo ra ção de pe tró leo e
gás na tu ral em seus ter ri tó ri os, a lei que es ti pu la os
per cen tu a is des se res sar ci men to não acom pa nhou o
es pí ri to da Car ta Mag na, fi xan do va lo res mu i to tí mi-
dos para se rem ra te a dos en tre as uni da des fe de ra-
das de onde são ex tra í das as ri que zas na tu ra is.

Não bas tas se o ba i xo ní vel dos ro yal ti es que re -
ce bem, os Esta dos e Mu ni cí pi os pro du to res de pe tró-
leo ain da amar gam a pro i bi ção da co bran ça do ICMS

nas ope ra ções que des ti nam a mer ca do ria a ou tras
uni da des da Fe de ra ção, acar re ta da pela imu ni da de
pre vis ta no art. 155, § 2º, in ci so X, alí nea b, da Cons ti-
tu i ção.

Como a mais re cen te pro pos ta go ver na men tal
de Re for ma Tri bu tá ria, con subs tan ci a da na PEC nº
41, de 2003, em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, em nada al te ra a re fe ri da imu ni da de, fica cla ro
que o Di plo ma Su pre mo con ti nu a rá con sa gran do um
me ca nis mo per ma nen te de trans fe rên cia de ren da
das re giões mais po bres, para as mais ri cas.

Com o in tu i to de cor ri gir essa in jus ti ça, ame ni-
zan do as per das dos Esta dos pro du to res de pe tró leo,
é que sub me te mos à ele va da con si de ra ção do Con -
gres so Na ci o nal a pre sen te ini ci a ti va, que, adi ci o nan-
do cin co pon tos per cen tu a is ao va lor dos ro yal ti es
de vi dos pela ex plo ra ção de pe tró leo e gás na tu ral ten -
de rá a re com por as fi nan ças dos Esta dos e Mu ni cí pi-
os pro du to res, sem re pre sen tar qual quer pre ju í zo às
de ma is uni da des fe de ra das.

Sala das Ses sões, 26 de ju nho de 2003. – José
Agri pi no.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dis põe so bre a po lí ti ca ener gé ti ca
na ci o nal, as ati vi da des re la ti vas ao mo-
no pó lio do pe tró leo, ins ti tui o Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca e a Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo 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. 47. Os ro yal ti es se rão pa gos men sal men te,

em mo e da na ci o nal, a par tir da data de iní cio da pro -
du ção co mer ci al de cada cam po, em mon tan te cor -
res pon den te a dez por cen to da pro du ção de pe tró leo
ou gás na tu ral.

§ 1º Ten do em con ta os ris cos ge o ló gi cos, as ex -
pec ta ti vas de pro du ção e ou tros fa to res per ti nen tes, a 
ANP po de rá pre ver, no edi tal de li ci ta ção cor res pon-
den te, a re du ção do va lor dos ro yal ti es es ta be le ci do
no ca put des te ar ti go para um mon tan te cor res pon-
den te a no mí ni mo, cin co por cen to da pro du ção.

§ 2º Os cri té ri os para o cál cu lo do va lor dos ro-
yal ti es se rão es ta be le ci dos por de cre te do Pre si den-
te da Re pú bli ca, em fun ção dos pre ços de mer ca do
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do pe tró leo, gás na tu ral ou con den sa do, das es pe ci fi-
ca ções do pro du to e da lo ca li za ção do cam po.

§ 3º A que i ma de gás em fla res, em pre ju í zo de
sua co mer ci a li za ção, e a per da de pro du to ocor ri da
sob a res pon sa bi li da de do con ces si o ná rio se rão in-
clu í das no vo lu me to tal da pro du ção a ser com pu ta da
para cál cu lo dos ro yal ti es de vi dos.

Art 48. A par ce la do va lor do ro yalty, pre vis to no
con tra to de con ces são, que re pre sen tar cin co por
cen to da pro du ção, cor res pon den te ao mon tan te mí -
ni mo re fe ri do no § 1º do ar ti go an te ri or, será dis tri bu í-
da se gun do os cri té ri os es ti pu la dos pela Lei nº 7.990,
de 28 de de zem bro de 1989.

Art 49. A par ce la do va lor do ro yalty que ex ce-
der a cin co por cen to da pro du ção terá a se guin te dis -
tri bu i ção:

I – quan do a la vra ocor rer em ter ra ou em la gos,
rios, ilhas flu vi a is e la cus tres:

a) cin qüen ta e dois in te i ros e cin co dé ci mos por
cen to aos es ta dos onde ocor rer a pro du ção;

b) quin ze por cen to aos mu ni cí pi os onde ocor rer
a pro du ção;

c) sete in te i ros e cin co dé ci mos por cen to aos
mu ni cí pi os que se jam afe ta dos pe las ope ra ções de
em bar que e de sem bar que de pe tró leo e gás na tu ral,
na for ma e cri té rio es ta be le ci dos pela ANP; 

d) vin te e cin co por cen to ao Mi nis té rio da Ciên -
cia e Tec no lo gia para fi nan ci ar pro gra mas de am pa ro
à pes qui sa ci en tí fi ca e ao de sen vol vi men to tec no ló gi-
co apli ca dos à in dús tria do pe tró leo;

II – quan do a la vra ocor rer na pla ta for ma con ti-
nen tal:

a) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
aos es ta dos pro du to res con fron tan tes;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
aos mu ni cí pi os pro du to res;

c) quin ze por cen to ao Mi nis té rio da Ma ri nha,
para aten der aos en car gos de fis ca li za ção e pro te ção
das áre as de pro du ção;

d) sete in te i ros e cin co dé ci mos por cen to aos
mu ni cí pi os que se jam afe ta dos pe las ope ra ções de
em bar que e de sem bar que de pe tró leo e gás na tu ral,
na for ma e cri té rio es ta be le ci dos pela ANP; 

e) sete in te i ros e cin co dé ci mos por cen to para
cons ti tu i ção de um Fun do Espe ci al, a ser dis tri bu í do
en tre to dos os es ta dos, ter ri tó ri os e mu ni cí pi os;

f) vin te e cin co por cen to ao Mi nis té rio da Ciên -
cia e Tec no lo gia, para fi nan ci ar pro gra mas de am pa ro
à pes qui sa ci en tí fi ca e ao de sen vol vi men to tec no ló gi-
co apli ca dos à in dús tria do pe tró leo.

1º Do to tal de re cur sos des ti na dos ao Mi nis té rio
da Ciên cia e Tec no lo gia, se rão apli ca dos no mí ni mo
qua ren ta por cen to em pro gra mas de fo men to à ca pa-
ci ta ção e ao de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co
nas re giões Nor te e Nor des te.

2º O Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia ad mi nis-
tra rá os pro gra mas de am pa ro à pes qui sa ci en tí fi ca e
ao de sen vol vi men to tec no ló gi co pre vis tos no ca put
des te ar ti go, com o apo io téc ni co da ANP, no cum pri-
men to do dis pos to no in ci so X do art. 8º e me di an te
con vê ni os com as uni ver si da des e os cen tros de pes -
qui sa do País, se gun do nor mas a se rem de fi ni das em
de cre to do Pre si den te da Re pú bli ca.

...........................................................................
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 17

de mar ço de 1993:

“Art. 155. Com pe te aos es ta dos e ao Dis tri to Fe -
de ral ins ti tu ir im pos tos so bre:

I – trans mis são ca u samor tis e do a ção, de qua -
is quer bens ou di re i tos;

II – ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca-
do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te
in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, ain -
da que as ope ra ções e as pres ta ções se ini ci em no
ex te ri or;

III – pro pri e da de de ve í cu los au to mo to res.”
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 3, de 17 de mar ço de 1993:
“§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II, aten de rá ao 

se guin te:”
I – será não-cu mu la ti vo, com pen san do-se o que 

for de vi do em cada ope ra ção re la ti va à cir cu la ção de
mer ca do ri as ou pres ta ção de ser vi ços com o mon tan-
te co bra do nas an te ri o res pelo mes mo ou ou tro es ta-
do ou pelo Dis tri to Fe de ral;

II – a isen ção ou não-in ci dên cia, sal vo de ter mi-
na ção em con trá rio da le gis la ção:

a) não im pli ca rá cré di to para com pen sa ção com 
o mon tan te de vi do nas ope ra ções ou pres ta ções se -
guin tes;

b) acar re ta rá a anu la ção do cré di to re la ti vo às
ope ra ções an te ri o res;

III – po de rá ser se le ti vo, em fun ção da es sen ci a-
li da de das mer ca do ri as e dos ser vi ços;

IV – re so lu ção do Se na do Fe de ral, de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca ou de um ter ço dos Se na-
do res, apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem -
bros, es ta be le ce rá as alí quo tas apli cá ve is às ope ra-
ções e pres ta ções, in te res ta du a is e de ex por ta ção;

V – é fa cul ta do ao Se na do Fe de ral:
a) es ta be le cer alí quo tas mí ni mas nas ope ra-

ções in ter nas, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va de um
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ter ço e apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem -
bros;

b) fi xar alí quo tas má xi mas nas mes mas ope ra-
ções para re sol ver con fli to es pe cí fi co que en vol va in -
te res se de es ta dos, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va
da ma i o ria ab so lu ta e apro va da por dois ter ços de
seus mem bros;

VI – sal vo de li be ra ção em con trá rio dos Esta dos
e do Dis tri to Fe de ral, nos ter mos do dis pos to no in ci so
XII, g, as alí quo tas in ter nas, nas ope ra ções re la ti vas
à cir cu la ção de mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser -
vi ços, não po de rão ser in fe ri o res às pre vis tas para as
ope ra ções in te res ta du a is;

VII – em re la ção às ope ra ções e pres ta ções que 
des ti nem bens e ser vi ços a con su mi dor fi nal lo ca li za-
do em ou tro Esta do, ado tar-se-á:

a) a alí quo ta in te res ta du al, quan do o des ti na tá-
rio for con tri bu in te do im pos to;

b) a alí quo ta in ter na, quan do o des ti na tá rio não
for con tri bu in te dele;

VIII – na hi pó te se da alí nea a do in ci so an te ri or,
ca be rá ao Esta do da lo ca li za ção do des ti na tá rio o im -
pos to cor res pon den te à di fe ren ça en tre a alí quo ta in -
ter na e a in te res ta du al;

IX – in ci di rá tam bém:

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº 33,
de 11-12-2001:

a) so bre a en tra da de bem ou mer ca do ria im por ta-
dos do ex te ri or por pes soa fí si ca ou ju rí di ca, ain da que
não seja con tri bu in te ha bi tu al do im pos to, qual quer que
seja a sua fi na li da de, as sim como so bre o ser vi ço pres -
ta do no ex te ri or, ca ben do o im pos to ao es ta do onde es -
ti ver si tu a do o do mi cí lio ou o es ta be le ci men to do des ti-
na tá rio da mer ca do ria, bem ou ser vi ço;

b) so bre o va lor to tal da ope ra ção, quan do mer -
ca do ri as fo rem for ne ci das com ser vi ços não com pre-
en di dos na com pe tên cia tri bu tá ria dos mu ni cí pi os;

X – não in ci di rá:
a) so bre ope ra ções que des ti nem ao ex te ri or

pro du tos in dus tri a li za dos, ex clu í dos os semi-ela bo ra-
dos de fi ni dos em lei com ple men tar;

b) so bre ope ra ções que des ti nem a ou tros es ta-
dos pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes, com bus tí ve is lí -
qui dos e ga so sos dele de ri va dos, e ener gia elé tri ca;

c) so bre o ouro, nas hi pó te ses de fi ni das no art.
153, § 5º;

XI – não com pre en de rá, em sua base de cál cu-
lo, o mon tan te do im pos to so bre pro du tos in dus tri a li-
za dos, quan do a ope ra ção, re a li za da en tre con tri bu in-
tes e re la ti va a pro du to des ti na do à in dus tri a li za ção

ou à co mer ci a li za ção, con fi gu re fato ge ra dor dos dois
im pos tos;

XII – cabe à lei com ple men tar:
a) de fi nir seus con tri bu in tes;
b) dis por so bre subs ti tu i ção tri bu tá ria;
c) dis ci pli nar o re gi me de com pen sa ção do im -

pos to;
d) fi xar, para efe i to de sua co bran ça e de fi ni ção

do es ta be le ci men to res pon sá vel, o lo cal das ope ra-
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e das
pres ta ções de ser vi ços;

e) ex clu ir da in ci dên cia do im pos to, nas ex por ta-
ções para o ex te ri or, ser vi ços e ou tros pro du tos além
dos men ci o na dos no in ci so X, a;

f) pre ver ca sos de ma nu ten ção de cré di to, re la ti-
va men te à re mes sa para ou tro Esta do e ex por ta ção
para o ex te ri or, de ser vi ços e de mer ca do ri as;

g) re gu lar a for ma como, me di an te de li be ra ção
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, isen ções, in cen ti-
vos e be ne fí ci os fis ca is se rão con ce di dos e re vo ga-
dos.

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33, de 11-12-2001:

h) de fi nir os com bus tí ve is e lu bri fi can tes so bre
os qua is o im pos to in ci di rá uma úni ca vez, qual quer
que seja a sua fi na li da de, hi pó te se em que não se
apli ca rá o dis pos to no in ci so X, b;

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33, de 11 de de -
zem bro de 2001:

i) fi xar a base de cál cu lo, de modo que o mon -
tan te do im pos to a in te gre, tam bém na im por ta ção do
ex te ri or de bem, mer ca do ria ou ser vi ço.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 17 de
mar ço de 1993:

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu i ci o nal nº 33, de 11 de
de zem bro de 2001:

§ 3º À ex ce ção dos im pos tos de que tra tam o in -
ci so II do ca put des te ar ti go e o art. 153, I e II, ne nhum
ou tro im pos to po de rá in ci dir so bre ope ra ções re la ti-
vas a ener gia elé tri ca, ser vi ços de te le co mu ni ca ções,
de ri va dos de pe tró leo, com bus tí ve is e mi ne ra is do
País.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33, de
11-12-2001:

§ 4º Na hi pó te se do in ci so XII, h, ob ser var-se-á
o se guin te:

I – nas ope ra ções com os lu bri fi can tes e com -
bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo, o im pos to ca be rá ao
Esta do onde ocor rer o con su mo:

Junho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  27 16433JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL172     



II – nas ope ra ções in te res ta du a is, en tre con tri-
bu in tes, com gás na tu ral e seus de ri va dos, e lu bri fi-
can tes e com bus tí ve is não in clu í dos no in ci so I des te
pa rá gra fo, o im pos to será re par ti do en tre os Esta dos
de ori gem e de des ti no, man ten do-se a mes ma pro -
por ci o na li da de que ocor re nas ope ra ções com as de -
ma is mer ca do ri as;

III – nas ope ra ções in te res ta du a is com gás na tu-
ral e seus de ri va dos, e lu bri fi can tes e com bus tí ve is não 
in clu í dos no in ci so I des te pa rá gra fo, des ti na das a não
con tri bu in te, o im pos to ca be rá ao Esta do de ori gem;

IV – as alí quo tas do im pos to se rão de fi ni das
me di an te de li be ra ção dos Esta dos e Dis tri to Fe de ral,
nos ter mos do § 2º, XII, g, ob ser van do-se o se guin te:

a) se rão uni for mes em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
po den do ser di fe ren ci a das por pro du to;

b) po de rão ser es pe cí fi cas, por uni da de de me -
di da ado ta da, ou ad va lo rem, in ci din do so bre o va lor
da ope ra ção ou so bre o pre ço que o pro du to ou seu
si mi lar al can ça ria em uma ven da em con di ções de li -
vre con cor rên cia;

c) po de rão ser re du zi das e res ta be le ci das, não
se lhes apli can do o dis pos to no art. 150, III, b.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33, de
11-12-2001:

§ 5º As re gras ne ces sá ri as a apli ca ção do dis -
pos to no § 4º, in clu si ve as re la ti vas à apu ra ção e à
des ti na ção do im pos to, se rão es ta be le ci das me di an te
de li be ra ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, nos
ter mos do § 2º, XII, g.”(NR)

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, de Assun tos Eco nô mi cos e
de Ser vi ços de Infra-es tru tu ra, ca ben do à
úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 258, DE 2003

Alte ra os arts. 125, 126, 131, II, e 132
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941 (Có di go de Pro ces so Pe nal),
para dis por so bre o se qües tro de bens
pro ve ni en tes de ações cri mi no sas, acres -
cen tan do-lhe os arts. 144-A e 144-B, para
in tro du zir a in dis po ni bi li da de dos bens
no rol das me di das as se cu ra tó ri as, mo di-
fi can do, ain da, o ca put do art. 4º da Lei nº 
9.613, de 3 de mar ço de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 125, 126 e 131, II, do De cre to-Lei

nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces-
so Pe nal, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 125. Ca be rá o se qües tro dos
bens imó ve is, ad qui ri dos pelo in di ci a do
com os pro ven tos da in fra ção, ain da que
te nham sido re gis tra dos em nome de ter -
ce i ros ou a es tes trans fe ri dos, ou mis tu ra-
dos com o pa tri mô nio le gal men te cons ti-
tu í do. (NR)”

“Art. 126. Para a de cre ta ção do se-
qües tro, o juiz ve ri fi ca rá a exis tên cia de in dí-
ci os su fi ci en tes da ma te ri a li da de do cri me
ou da pro ve niên cia ilí ci ta dos bens. (NR)”

“Art. 131. .............................................
II – se o ter ce i ro, a quem ti ve rem sido

trans fe ri dos os bens, pres tar ca u ção que as -
se gu re a apli ca ção do dis pos to no art. 91, II, 
b, do Có di go Pe nal;

.................................................. (NR)”

Art. 2º O art. 132 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 
de ou tu bro de 1941 (Có di go de Pro ces so Pe nal),
fica acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 132. ............................................
Pa rá gra fo úni co. O se qües tro de que

tra ta o ca put des te ar ti go po de rá re ca ir so-
bre bens, di re i tos e va lo res pro ve ni en tes de
atos ilí ci tos, ain da que re gis tra dos em nome 
de ter ce i ros ou a es tes trans fe ri dos, ou con -
ver ti dos em ati vos lí ci tos ou mis tu ra dos ao
pa tri mô nio le gal men te cons ti tu í do, até o va -
lor do pro du to e dos ren di men tos au fe ri dos
com a prá ti ca do cri me.”

Art. 3º O De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, fica acres ci do
dos se guin tes arts. 144-A e 144-B:

“Art. 144-A. Sem pre ju í zo das me di das
as se cu ra tó ri as an te ri o res, o juiz, de ofí cio, a
re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co, ou por
re pre sen ta ção da au to ri da de po li ci al, ou vi do
o Mi nis té rio Pú bli co em vin te e qua tro ho ras,
ha ven do in dí ci os su fi ci en tes da au to ria ou
ma te ri a li da de do cri me, po de rá de cre tar a
qual quer tem po a in dis po ni bi li da de, to tal ou
par ci al, dos bens, di re i tos ou va lo res do in di-
ci a do ou de ter ce i ros fa vo re ce do res, des de
que a me di da seja ne ces sá ria à re cu pe ra-
ção dos mon tan tes ou à di mi nu i ção do pre -
ju í zo eco nô mi co ca u sa do di re ta men te pela
ação cri mi no sa.

§ 1º A in dis po ni bi li da de per de au to ma-
ti ca men te seus efe i tos se a ação pe nal não
for in ten ta da no pra zo de 120 dias após a
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sua de cre ta ção, bem como nos ca sos de
ex tin ção da pu ni bi li da de ou ab sol vi ção do
réu por sen ten ça tran si ta da em jul ga do.

§ 2º Iden ti fi ca dos to dos os bens, di re i-
tos ou va lo res ad qui ri dos ili ci ta men te, o juiz
de ter mi na rá a con ver são da in dis po ni bi li da-
de em se qües tro.

§ 3º Sal vo na hi pó te se de sus pen são
do pro ces so pelo não com pa re ci men to do
acu sa do (art. 366), a in dis po ni bi li da de dos
bens não pas sa rá de 180 dias, ad mi ti da
uma úni ca pror ro ga ção por igual pe río do.

§ 4º Na vi gên cia da me di da, o juiz po-
de rá ad mi tir, em ca rá ter ex cep ci o nal, a dis-
po si ção de par te dos bens como for ma de
evi tar a de pre ci a ção do pa tri mô nio como um 
todo”.

“Art. 144-B. O juiz de ter mi na rá a li be-
ra ção dos bens, di re i tos e va lo res se qües-
tra dos, apre en di dos ou de cla ra dos in dis po-
ní ve is quan do com pro va da a li ci tu de de sua
ori gem.

§ 1º Ne nhum pe di do de res ti tu i ção ou
de li be ra ção será co nhe ci do sem o com pa-
re ci men to pes so al do acu sa do, po den do o
juiz de ter mi nar a prá ti ca de atos in dis pen sá-
ve is à con ser va ção dos bens, di re i tos ou va -
lo res.

§ 2º O se qües tro ou in dis po ni bi li da de
de bens, di re i tos ou va lo res po de rão ser
sus pen sos pelo juiz, ou vi do o Mi nis té rio
Pú bli co, quan do a exe cu ção ime di a ta des-
sas me di das pos sa com pro me ter as in ves-
ti ga ções ou quan do se to ma rem des ne ces-
sá ri as.”

Art. 4º O ca put do art. 4º da Lei nº 9.613, de 3
de mar ço de 1998, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 4º O juiz, de ofí cio, a re que ri men-
to do Mi nis té rio Pú bli co, ou re pre sen ta ção
da au to ri da de po li ci al, ou vi do o Mi nis té rio
Pú bli co em vin te e qua tro ho ras, ha ven do in -
dí ci os su fi ci en tes do cri me de fi ni do no art.
1º po de rá de cre tar, no cur so do in qué ri to ou
da ação pe nal, as me di das as se cu ra tó ri as
pre vis tas no Ca pí tu lo VI do Tí tu lo VI do De -
cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941
– Có di go de Pro ces so Pe nal, ob ser va das as 
dis po si ções es pe ci a is des ta lei.

................................................. (NR)”

Jus ti fi ca ção

A de cre ta ção da in dis po ni bi li da de dos bens en -
con tra su por te tex tu al mu i to pre cá rio no or de na men to
ju rí di co bra si le i ro. Há pre vi são da me di da ape nas em
re la ção aos atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va (art.
7º da Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992). Hou ve tam -
bém a ten ta ti va de es ten dê-la ao cri me de trá fi co ilí ci-
to de en tor pe cen tes, o que res tou frus tra do com o
veto pre si den ci al ao ca put do art. 44 da Lei nº 10.409,
de 11 de ja ne i ro de 2002. Em con tra par ti da, pa re-
ce-nos que tal pro vi dên cia nun ca se mos trou tão ne -
ces sá ria para as se gu rar a exe qüi bi li da de da sen ten ça
pe nal con de na tó ria quan to à per da em fa vor da União 
dos bens au fe ri dos com a prá ti ca de li tu o sa, es pe ci al-
men te em face da so fis ti ca ção dos mé to dos e es tra té-
gi as de la va gem de di nhe i ro.

Esta mos con ven ci dos de que a ca de ia do nar co-
trá fi co so fre rá um duro gol pe com a pre vi são da in dis-
po ni bi li da de dos bens en tre as me di das as se cu ra tó ri-
as do Có di go de Pro ces so Pe nal bra si le i ro. A pro pos-
ta tam bém cu i da de am pli ar as hi pó te ses de de cre ta-
ção do se qües tro ju di ci al de bens. Ou seja, a in ten ção
é do tar o pro ce di men to ju di ci al de ins tru men tos mais
efi ci en tes para a re cu pe ra ção dos bens, di re i tos e va -
lo res ad qui ri dos ili ci ta men te.

Na pro po si ção ora apre sen ta da, des ta cam-se
os se guin tes pon tos:

a) pre vi são ex pres sa de que o se qües tro po de rá
re ca ir so bre bens re gis tra dos ou trans fe ri dos a ter ce i-
ros ou mis tu ra dos com o pa tri mô nio le gal men te cons -
ti tu í do; b) ge ne ra li za ção da in dis po ni bi li da de de bens
como me di da as se cu ra tó ria; c) ne ces si da de de au to-
ri za ção ju di ci al de vi da men te fun da men ta da; d) in ver-
são do ônus da pro va.

Com efe i to, a in dis po ni bi li da de po de rá re ca ir so -
bre bens pro ve ni en tes de cri mes con tra o pa tri mô nio,
con tra a ad mi nis tra ção pú bli ca, con tra a or dem tri bu-
tá ria e eco nô mi ca, con tra o sis te ma fi nan ce i ro, la va-
gem de di nhe i ro, etc. Não fa ria sen ti do li mi tá-la a uma
de ter mi na da es pé cie de li ti va, já que o prin cí pio é
sem pre o mes mo: ha ven do di fi cul da de na lo ca li za ção
dos bens ilí ci tos, o juiz, por de ci são fun da men ta da,
po de rá de cre tar a in dis po ni bi li da de de todo o pa tri mô-
nio do acu sa do, até que, no avan çar da in ves ti ga ção,
aque les bens pos sam ser pre ci sa men te iden ti fi ca dos.
Bus ca-se, ade ma is, ma i or se gu ran ça nas re la ções ju -
rí di cas, im pe din do, o mais pos sí vel, que ter ce i ros de
boa fé ve nham a ad qui rir bens de pro ce dên cia cri mi-
no sa.

Sala das Ses sões, 26 de Ju nho de 2003. – Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

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

CAPITULO VI
Dos Efe i tos da Con de na ção

Efe i tos ge né ri cos e es pe cí fi cos
Art. 91 – São efe i tos da con de na ção: (Re da ção

dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)
....................................................................................

II – a per da em fa vor da União, res sal va do o di -
re i to do le sa do ou de ter ce i ro de boa-fé: (Re da ção
dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)
....................................................................................

b) do pro du to do cri me ou de qual quer bem ou
va lor que cons ti tua pro ve i to au fe ri do pelo agen te com
a prá ti ca do fato cri mi no so.

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

DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941.

Có di go de Pro ces so Pe nal.
....................................................................................

CAPÍTULO VI
Das Me di das Asse cu ra tó ri as

Art. 125. Ca be rá o se qües tro dos bens imó ve is,
ad qui ri dos pelo in di ci a do com os pro ven tos da in fra-
ção, ain da que já te nham sido trans fe ri dos a ter ce i ro.

Art. 126. Para a de cre ta ção do se qües tro, bas ta-
rá a exis tên cia de in dí ci os ve e men tes da pro ve niên cia
ilí ci ta dos bens.
....................................................................................

Art. 131. O se qües tro será le van ta do:
....................................................................................

II – se o ter ce i ro, a quem ti ve rem sido trans fe ri-
dos os bens, pres tar ca u ção que as se gu re a apli ca-
ção do dis pos to no art 74,II, b, se gun da par te, do Có -
di go Pe nal;
....................................................................................

Art. 132. Pro ce der-se-á ao se qües tro dos bens
mó ve is se, ve ri fi ca das as con di ções pre vis tas no art.
126, não for ca bí vel a me di da re gu la da no Ca pi tu lo XI
do Tí tu lo VII des te Li vro.
....................................................................................

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998

Dis põe so bre os cri mes de “la va-
gem” ou ocul ta ção de bens, di re i tos e va -
lo res; a pre ven ção da uti li za ção do sis te-
ma fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos
nes ta Lei; cria o Con se lho de Con tro le de 
Ati vi da des Fi nan ce i ras  – COAF, e dá ou -
tras pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 4º O juiz, de ofi cio, a re que ri men to do Mi nis-

té rio Pú bli co, ou re pre sen ta ção da au to ri da de po li ci al,
ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co em vin te e qua tro ho ras,
ha ven do in dí ci os su fi ci en tes, po de rá de cre tar, no cur -
so do in qué ri to ou da ação pe nal, a apre en são ou o
se qües tro de bens, di re i tos ou va lo res do acu sa do, ou 
exis ten tes em seu nome, ob je to dos cri mes pre vis tos
nes ta lei, pro ce den do-se na for ma dos arts. 125 a 144 
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 –
Có di go de Pro ces so Pe nal.
....................................................................................

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.

Dis põe so bre as san ções apli cá ve is
aos agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri-
que ci men to ilí ci to no exer cí cio de man-
da to, car go, em pre go ou fun ção na ad mi-
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun-
da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 7º Qu an do o ato de im pro bi da de ca u sar le -

são ao pa tri mô nio pú bli co ou en se jar en ri que ci men to
ilí ci to, ca be rá a au to ri da de ad mi nis tra ti va res pon sá vel
pelo in qué ri to re pre sen tar ao Mi nis té rio Pú bli co, para
a in dis po ni bi li da de dos bens do in di ci a do.

Pa rá gra fo úni co. A in dis po ni bi li da de a que se re -
fe re o ca put des te ar ti go re ca i rá so bre bens que as -
se gu rem o in te gral res sar ci men to do dano, ou so bre o 
acrés ci mo pa tri mo ni al re sul tan te do en ri que ci men to
ilí ci to.
....................................................................................

LEI Nº 10.409, DE 11 DE JANEIRO DE 2002.

Dis põe so bre a pre ven ção, o tra ta-
men to, a fis ca li za ção, o con tro le e a re-
pres são à pro du ção, ao uso e ao trá fi co ilí -
ci tos de pro du tos, subs tân ci as ou dro gas
ilí ci tas que ca u sem de pen dên cia fí si ca ou
psí qui ca, as sim elen ca dos pelo Mi nis té rio
da Sa ú de, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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Art. 44. (Ve ta do)
Pa rá gra fo úni co. Incum be ao acu sa do, du ran te a 

ins tru ção cri mi nal, ou ao in te res sa do, em in ci den te
es pe cí fi co, pro var a ori gem lí ci ta dos bens, pro du tos,
di re i tos e va lo res re fe ri dos nes te ar ti go
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
e Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 504, DE 2003

Re quer Voto de Apla u so à téc ni ca
Bra si le i ra Edna Ma ria San tos Ro land, por 
ter sido in di ca da pela Orga ni za ção das
Na ções Uni das – ONU para par ti ci par da
equi pe de mo ni to ra men to de po lí ti cas de
com ba te ao ra cis mo e dis cri mi na ção.

Re que re mos, nos ter mos do art. 222 do Re gi-
men to Inter no, e ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig-
na do nos ana is do Se na do, Voto de Apla u so à psi có-
lo ga bra si le i ra Edna Ma ria San tos Ro land, que, jun ta-
men te com qua tro ou tras pes so as, par ti ci pa rá dos
tra ba lhos de mo ni to ra ção, com vis tas ao cum pri men-
to de de ter mi na ção da ONU, quan to a po lí ti cas de
com ba te ao ra cis mo e dis cri mi na ção, de fi ni das em
2001, por oca sião da Con fe rên cia de Dur ban. A téc ni-
ca bra si le i ra é fun da do ra da or ga ni za ção não-go ver-
na men tal – NG – Fala, Pre ta!“, de São Pa u lo, da qual
se afas tou para as su mir o novo car go na Orga ni za ção
das Na ções Uni das.

Sala das Ses sões, 26 de ju nho de 2003. –
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
en ca mi nha rá o pe di do de voto de apla u so so li ci ta do
pelo Se na dor Arthur Vir gí lio.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 505, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 175, in ci so IV, do Re gi men to

Inter no, re que i ro in vers ção da Ordem do Dia, a fim de

que a ma té ria cons tan te do item nº 13 seja sub me ti da
a Ple ná rio em 5º lu gar.

Sala das Ses sões, 26 de ju nho de 2003. – Ro-
meu Tuma, Pri me i ro-Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

Ofí cio nº 1/2003 – CPMI – Ba nes ta do

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Na qua li da de de Pre si den te da Co mis são Par la-

men tar Mis ta de Inqué ri to, cri a da atra vés do Re que ri-
men to nº 5/2003 – CN, “com a fi na li da de de apu rar as
res pon sa bi li da des so bre a eva são de di vi sas do Bra -
sil, es pe ci fi ca men te para os cha ma dos pa ra í sos fis-
ca is, em ra zão de de nún ci as ve i cu la das pela im pren-
sa, re ve la das pela ope ra ção ma cu co, re a li za da pela
Po lí cia Fe de ral, a qual apu rou a eva são de US$30 bi -
lhões, efe tu a da en tre 1996 e 2002, por meio das cha -
ma das con tas CC5”, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia
que fui ele i to Pre si den te des ta CPMI, jun ta men te com 
o De pu ta do Ro dri go Maia para Vice-Pre si den te, ten -
do in di ca do para a Re la to ria o De pu ta do José Men tor.

Na opor tu ni da de gos ta ría mos de so li ci tar a Vos -
sa Exce lên cia que seja in clu í do na pa u ta da con vo ca-
ção ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal no pró xi mo
mês de ju lho, o nome da nos sa CPMI para que pos sa-
mos re a li zar nos sos tra ba lhos no re fe ri do pe río do.

Aten ci o sa men te, – Ante ro Paes de Bar ros,
Pre si den te da Co mis são.

OF.PSDB/I/Nº 1.051/2003

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Edu ar do

Paes, como mem bro ti tu lar, para in te grar a Co mis são
Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, em subs ti tu i ção
ao De pu ta do Feu Rosa.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Jú ni or,
Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os ex pe-
di en tes li dos vão à pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Encer-
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 223, de 2003
(nº 2.298/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção Mi -
nis té rio Co mu ni da de Cris tã para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Go iâ-
nia, Esta do de Go iás.

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -

tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se

à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 19, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, 

II do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 19, de 2003, de au to ria do 
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que pror ro ga o
pra zo para exer cí cio de au to ri za ção con ce-
di da à Pe tro bras Trans por te S.A. (Trans pe-
tro) pela Re so lu ção nº 34, de 2001, e re a-
jus ta va lo res re fe ri dos na que la Re so lu ção,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 594, de
2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT  RJ) 
– Peço a pa la vra para en ca mi nhar, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a
pa la vra, para en ca mi nhar, o Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no, Re la tor da ma té ria.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT –
RJ. Para en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta re so lu ção é
de fun da men tal im por tân cia para a re cu pe ra ção da
in dús tria de cons tru ção na val, es pe ci al men te lo ca li-
za da no Esta do do Rio de Ja ne i ro, e para o pró prio

de sen vol vi men to das ati vi da des da Trans pe tro, a
em pre sa trans por ta do ra de pe tró leo da Pe tro bras,
na me di da em que esta era uma en co men da que
de ve ria ter sido fe i ta há bas tan te tem po, mas que,
por for ça de de sen con tros en tre as Di re ções an te ri o-
res da Pe tro bras e do BNDES, que ad mi nis tra va o
Fun do de Ma ri nha Mer can te, não se che gou a bom
ter mo. Ago ra, as ne go ci a ções es tão já em fase fi nal
para a en co men da de qua tro na vi os, que se rão de
gran de im por tân cia para a ati vi da de de cons tru ção
na val e mar ca rão uma nova eta pa da eco no mia bra -
si le i ra.

O BNDES, a Pe tro bras e a Ele tro brás vol tam a ser 
gran des e po de ro sas ala van cas do de sen vol vi men to da 
eco no mia bra si le i ra, mar can do esta nova eta pa que co -
me ça, ago ra, a pro du zir efe i tos con cre tos.

Hoje, ti ve mos a apro va ção da LDO, a pri me i ra
lei efe ti va men te do novo Go ver no no que tan ge ao or -
ça men to, com mar cas im por tan tes, como a am pli a-
ção do mi cro cré di to e o afas ta men to da pos si bi li da de
de con tin gen ci a men to das apli ca ções dos fun dos de
tec no lo gia. Esta mos ve ri fi can do, na prá ti ca, Sr. Pre si-
den te, os pri me i ros avan ços con cre tos para mar car
uma po si ção di fe ren te em re la ção à po lí ti ca eco nô mi-
ca an te ri or.

É im por tan te que apro ve mos este pro je to de re -
so lu ção, para que a in dús tria de cons tru ção na val
pos sa cons tru ir es ses qua tro na vi os, e a Pe tro bras
vol tar a re vi ta li zar essa ati vi da de de ex tre ma im por-
tân cia para a eco no mia do meu Esta do, o Rio de Ja -
ne i ro, e tam bém do Bra sil. Por tan to, o nos so ape lo é
no sen ti do de que seja apro va do este pro je to de re so-
lu ção hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
o en ca mi nha men to. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-
ro o en ca mi nha men to.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 19, de 2003,
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Tuma.

É lido o se guin te
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PARECER Nº 705, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 19, de 2003.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 19, de 2003, que pror ro ga
o pra zo para exer cí cio de au to ri za ção con ce di da à
Pe tro bras Trans por te S. A. (Trans pe tro) pela Re so lu-
ção nº 34, de 2001, e re a jus ta va lo res re fe ri dos na-
que la re so lu ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de ju nho de
2003. – José Sar ney, Pre si den te – Ro meu Tuma,
Re la tor – He rá cli to For tes – Serys Slhes sa ren ko.

ANEXO AO PARECER Nº 705, DE 2003

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te:

RESOLUÇÃO Nº , DE 2003

Pror ro ga o pra zo para exer cí cio de
au to ri za ção con ce di da à Pe tro bras Trans-
por te S. A. (Trans pe tro) pela Re so lu ção nº
34, de 2001, do Se na do Fe de ral, e re a jus ta
va lo res re fe ri dos na que la re so lu ção.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Os arts. 1º e 3º da Re so lu ção nº 34, de

2001, do Se na do Fe de ral, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º É a Pe tro bras Trans por tes S. A.
(Trans pe tro) au to ri za da, nos ter mos do art.
52, in ci so VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e da
Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da pela
Re so lu ção nº 17, de 1992, am bas do Se na do
Fe de ral, a ele var, tem po ra ri a men te e em ca rá-
ter ex cep ci o nal, seu li mi te de en di vi da men to
em R$1.389.160.000,00 (um bi lhão, tre zen tos
e oi ten ta e nove mi lhões, cen to e ses sen ta mil 
re a is), com a fi na li da de de:

.................................................. “ (NR)
“Art. 3º ................................................
............................................................
............................................................
II – mon tan te: R$758.160.000,00 (se-

te cen tos e cin qüen ta e oito mi lhões, cen to e
ses sen ta mil re a is);

...................................................“ (NR)

Art. 2º É res ta be le ci da, com novo pra zo de 270 
(du zen tos e se ten ta) dias para o exer cí cio da au to ri-
za ção, a Re so lu ção nº 34, de 2001, do Se na do Fe-
de ral, com a re da ção dada por esta re so lu ção.

Art. 3º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di-
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, 

II do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 22, de 2003 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 595, de
2003, Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi-
lho), que au to ri za o Go ver no do Esta do de
Per nam bu co a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no com o Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD), no
va lor to tal equi va len te a até US$
46,000,000.00 (qua ren ta e seis mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
de prin ci pal, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Mar co Ma ci el.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para dis cu-

tir. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, se rei mu i to bre ve. O re fe ri do pro je to
que ora es ta mos a dis cu tir foi re la ta do pelo emi nen te
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho e visa au to ri zar o Go-
ver no de Per nam bu co a con tra ir em prés ti mo ex ter no
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com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De -
sen vol vi men to-Bird, no va lor de até 46 mi lhões de dó -
la res nor te-ame ri ca nos, para fi nan ci a men to de um
pro gra ma fun da men tal para a me lho ria da in fra-es tru-
tu ra fí si ca e so ci al da re gião me tro po li ta na do Re ci fe.

 Esse Pro gra ma teve in te gral apo io do Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so que, in clu si ve so li ci tou
ao Bird os re cur sos ne ces sá ri os para sua exe cu ção.
Como Vice-Pre si den te da Re pú bli ca mu i to me em pe-
nhei no sen ti do da agi li za ção des se jus to ple i to do
Esta do de Per nam bu co.

Tra ta-se de um dos pro je tos mais im por tan tes
da ad mi nis tra ção do atu al Go ver na dor de Per nam bu-
co, Jar bas Vas con ce los, e está sen do re a li za do em
par ce ria com as Pre fe i tu ras das ci da des do Re ci fe e
de Olin da.

O Pro gra ma Pro me tró po le con tri bu i rá sig ni fi ca-
ti va men te para im pri mir – como ob ser vou o no bre Re -
la tor – uma pers pec ti va de mu dan ça qua li ta ti va na re -
gião me tro po li ta na do Re ci fe, be ne fi ci an do di re ta-
men te cer ca de 35 mil fa mí li as de ba i xa ren da, es pe-
ci al men te aque las aba i xo de 2 sa lá ri os mí ni mos que
ha bi tam na Ba cia do Be be ri be. Além das obras de in -
fra-es tru tu ra, sa ne a men to bá si co e re gu la ri za ção fun -
diá ria, o Pro gra ma tem como ob je ti vo pro pi ci ar a me -
lho ria das uni da des ha bi ta ci o na is e o for ta le ci men to
eco nô mi co me di an te ofer ta de mi cro cré di to, pro mo-
ver edu ca ção am bi en tal para uso e ocu pa ção do solo, 
as sim como para o uso ade qua do da in fra-es tru tu ra.
Visa tam bém do tar a po pu la ção de áre as de la zer e
con ví vio so ci al.

Em face do ex pos to, eu gos ta ria de exor tar os
co le gas Se na do res no sen ti do de que apói em a re fe ri-
da pro po si ção para aten der uma de man da bá si ca de
Per nam bu co que vai be ne fi ci ar es pe ci al men te po pu-
la ções da Re gião Me tro po li ta na do Re ci fe de me nor
ní vel de ren da.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua

em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-

ro a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re-
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 22, de 2003, que 
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 706, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 22, de 2003.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 22, de 2003, que au to ri za
o Go ver no do Esta do de Per nam bu co a con tra tar ope -
ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD), no va -
lor to tal equi va len te a até US$46,000,000.00 (qua ren-
ta e seis mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de
prin ci pal, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil.

Sala de Re u niões da Co mis são, de  2003. –
José Sar ney – Ro meu Tuma, Re la tor – He rá cli to
For tes – Serys Slhes sa ren ko.

ANEXO AO PARECER Nº 706, DE 2003

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº  ,  DE 2003

Au to ri za o Esta do de Per nam bu co a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no
com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons-
tru ção e De sen vol vi men to (BIRD), no va lor
to tal equi va len te a até US$46,000,000.00
(qua ren ta e seis mi lhões de dó la res nor -
te-ame ri ca nos), de prin ci pal, com ga ran-
tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

O Se na do Fe de ral Re sol ve:
Art. 1º E Esta do de Per nam bu co au to ri za do a

con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
(BIRD), no va lor to tal equi va len te a
US$46,000,000.00 (qua ren ta e seis mi lhões de dó la-
res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos da ope ra ção des ti-
nam-se a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de
Infra-Estru tu ra em Áre as de Ba i xa Ren da da Re gião
Me tro po li ta na do Re ci fe (Pro me tró po le).

Art. 2º As con di ções da ope ra ção de cré di to são
as se guin tes:

I – mu tuá rio: Esta do de Per nam bu co;
II – mu tu an te: Ban co Inter na ci o nal para Re cons-

tru ção e De sen vol vi men to (BIRD);
III – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
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IV – va lor da ope ra ção: o equi va len te a até
US$46,000,000.00 (qua ren ta e seis mi lhões de dó la-
res nor te-ame ri ca nos);

V – prin ci pal: 20 (vin te) par ce las se mes tra is e
con se cu ti vas;

VI – pra zo: 168 (cen to e ses sen ta e oito) me ses;
VII – ca rên cia: 54 (cin qüen ta e qua tro) me ses;
VIII – ju ros: 0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si-

mos por cen to ao ano), mais Li bor de 6 (seis) me ses,
para dó la res nor te-ame ri ca nos, in ci den te so bre o sal -
do de ve dor do prin ci pal, a par tir da data de cada de -
sem bol so;

IX – co mis são de com pro mis so: 0,75% a.a. (se -
ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o
sal do não-de sem bol sa do;

X – taxa ini ci al: 100 (um por cen to) do va lor do
em prés ti mo;

XI – con di ções de pa ga men to:

a) do prin ci pal: em 20 (vin te) par ce las
se mes tra is, con se cu ti vas e igua is, ven cen-
do-se em 15 de maio e 15 de no vem bro de
cada ano, sen do a pri me i ra em 15 de maio
de 2008 e a úl ti ma em 15 de no vem bro de
2017;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos,
em 15 de maio e 15 de no vem bro de cada
ano;

c) da co mis são de com pro mis so: se-
mes tral men te, em 15 de maio e em 15 de
no vem bro de cada ano;

d) da taxa ini ci al: em uma úni ca par ce-
la, pa gá vel na as si na tu ra do Con tra to ou na
data do pri me i ro de sem bol so;

XII – con tra-ga ran tia à União: nos ter mos do §
4º do art. 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acres cen ta do
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 17 de mar ço de 
1993, co tas ou par ce las da par ti ci pa ção do Esta do
na ar re ca da ção da União, na for ma do dis pos to no
art. 159, in ci sos I, alí nea a, e II, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, com ple men ta das por re ce i tas tri bu tá ri as pró-
pri as do Esta do es ta be le ci das pelo art. 155 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e ou tras ga ran ti as ad mi ti das
em di re i to.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men to do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te-
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do Con tra to.

Art. 3º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia
à ope ra ção de cré di to a que se re fe rem os arts. 1º e 2º
des ta Re so lu ção, ten do como con tra ga ran tia ofe re ci-
da pelo Esta do de Per nam bu co co tas de re par ti ção

cons ti tu ci o nal pre vis tas nos arts. 157 e 159, com ple-
men ta das pe las re ce i tas tri bu tá ri as es ta be le ci das no
art. 155, nos ter mos do § 4º do art. 167, to dos da
Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como ou tras ga ran ti as ad -
mi ti das em di re i to e a ce le bra ção do res pec ti vo Con -
tra to de Con tra ga ran tia.

Art. 4º As par tes en vol vi das nes ta ope ra ção de -
ve rão cum prir e re co nhe cer o cum pri men to, pre li mi-
nar men te às for ma li za ções con tra tu a is com o Bird, do 
aten di men to de to das as con di ci o na li da des pré vi as à
re a li za ção do pri me i ro de sem bol so do em prés ti mo,
in clu si ve a ce le bra ção do Con tra to de Con tra-ga ran tia
do Esta do de Per nam bu co com a União, nos ter mos
do dis pos to no art. 3º des ta Re so lu ção.

Art. 5º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen-
tos e qua ren ta) dias, a con tar da sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di-
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336,

II do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 14, de 2003 (nº
6.239/2002, na Casa de ori gem), que es ta-
be le ce mul ta em ope ra ções de im por ta ção,
e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do.

Pa re ce res:
nº 689/2003-CRE, Re la tor: Se na dor

Hé lio Cos ta, fa vo rá vel, e
nº 690/2003-CAE, Re la tor: Se na dor

Ro me ro Jucá, fa vo rá vel, com as Emen das 1 
a 3-CAE.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à ma té ria até o en cer ra-
men to da dis cus são.
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Dis cus são, em con jun to, do Pro je to e das emen -
das, em tur no úni co.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta, para dis cu tir a ma té ria.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, como Re la tor des ta ma té ria, é im por-
tan te res sal tar que, no pas sa do, eram fe i tas im por ta-
ções de todo tipo de bens, prin ci pal men te ve í cu los,
com pra dos a pra zo no ex te ri or, e, so men te de po is de
pra ti ca men te um ano ou um ano e meio, eram pa gos
lá fora. Du ran te o pe río do em que es ses bens fo ram
ven di dos no Bra sil, o re sul ta do da ven da era apli ca do,
cer ta men te ofe re cen do lu cros para o im por ta dor.

Por essa ra zão, o Go ver no de ter mi nou um pra zo
de 180 dias para que fos se fe cha do o câm bio em toda 
ope ra ção de com pra de bens no ex te ri or. La men ta vel-
men te, es que ceu-se de que o pró prio ser vi ço pú bli co
não tem con di ções de, em 180 dias, es ta be le cer to-
dos os cri té ri os para uma com pra ser efe tu a da lá fora.
Por essa ra zão, tan to o Exér ci to quan to a Ma ri nha e a
Ae ro náu ti ca aca ba ram in cor ren do em pe sa das mul -
tas por não cum pri rem com o pra zo pre vis to na lei.

Esse pro je to de lei que es ta mos vo tan do, di an te
da evi dên cia de que a pe na li da de não de ve ria ter al -
can ça do as im por ta ções do se tor pú bli co, ex clui da in -
ci dên cia de mul ta não so men te os pa ga men tos fu tu-
ros de im por ta ção como tam bém os efe tu a dos em
data an te ri or à edi ção de nor ma le gal, pro pos ta em
que o pa ga dor seja a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe -
de ral e os Mu ni cí pi os.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua

em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-

ro a dis cus são.
Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14,

de 2003, sem pre ju í zo das emen das.
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.
Vo ta ção, em glo bo, das Emen das de nºs 1 a 3 da 

Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de
2003 (nº 6.239/2002, na Casa de ori gem), que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 707, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se-
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14,
de 2003 (nº 6.239, de 2002, na Casa de
ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma-
ra nº 14, de 2003 (nº 6.239, de 2002, na Casa de ori -
gem), que es ta be le ce mul ta em ope ra ções de im por-
ta ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 ju nho de
2003. – José Sar ney – Ro meu Tuma – He rá cli to
For tes – Serys Slhes sa ren ko.

ANEXO AO PARECER Nº 707, DE 2003

Esta be le ce mul ta em ope ra ções de
im por ta ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

EMEN DA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 1-CAE)

Dê-se ao § 2º e seu in ci so II e § 3º to dos do art.
1º do Pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 1º ..................................................
§ 2º A mul ta de que tra ta o ca put será

apli ca da pelo Ban co Cen tral do Bra sil na
for ma, no pra zo, no per cen tu al e nas de ma is
con di ções que vier a fi xar, li mi ta da a 100%
(cem por cen to) do va lor equi va len te em re -
a is da res pec ti va im por ta ção, e será apu ra-
da e de vi da:

..............................................................
II – no cen té si mo oc to gé si mo pri me i ro

dia a par tir do pri me i ro dia do mês sub se-
qüen te ao pre vis to para pa ga men to da im-
por ta ção, nas si tu a ções ob je to do in ci so II
do ca put des te ar ti go.

§ 3º No caso de im por ta ção re a li za da
por con ta e or dem de ter ce i ro, o ad qui ren te
da mer ca do ria in di ca do na De cla ra ção de
Impor ta ção é res pon sá vel so li dá rio pelo pa -
ga men to da mul ta de que tra ta o ca put.”
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EMENDA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 2-CAE)

Dê-se aos in ci sos II, IV, V, VI e VII do art. 2º do
Pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
II – aos pa ga men tos de im por ta ções

de pe tró leo e de ri va dos es pe ci fi ca dos pelo
Ban co Cen tral do Bra sil;

..............................................................
IV – as im por ta ções cujo sal do para

pa ga men to seja in fe ri or a US$10,000.00
(dez mil dó la res nor te-ame ri ca nos) ou o seu 
equi va len te em ou tras mo e das;

V – aos pa ga men tos de im por ta ções
de pro du tos de con su mo ali men tar bá si co,
vi san do ao aten di men to de as pec tos con-
jun tu ra is do abas te ci men to, con for me dis pu-
ser ato do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da;

VI – às im por ta ções, fi nan ci a das ou
não, cujo pa ga men to seja de res pon sa bi li-
da de da União, dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os
e do Dis tri to Fe de ral, suas fun da ções e au -
tar qui as, in clu si ve aque las im por ta ções efe -
tu a das em data an te ri or à pu bli ca ção des ta
Lei;

VII – aos va lo res apu ra dos na for ma
des ta Lei in fe ri o res a R$1.000,00 (um mil re -
a is).”

EMEN DA Nº 3
(Cor res pon de à Emen da nº 3-CAE)

Dê-se ao ca put do art. 4º do Pro je to a se guin te
re da ção:

“Art. 4º Para as im por ta ções com DI já re gis tra-
da no Sis co mex e com ven ci men to até o cen té si mo
oc to gé si mo dia con ta do da data de pu bli ca ção des ta
Lei, su je i ta-se, o im por ta dor, ao pa ga men to de mul ta
diá ria, sob a mo da li da de de en car go fi nan ce i ro, a ser
re co lhi da ao Ban co Cen tral do Bra sil, em con for mi da-
de com a le gis la ção apli cá vel até a data de pu bli ca ção
des ta Lei.

.............................................................”

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di-
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336,

II do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 17, de 2003 (nº
6.871/2002, na Casa de ori gem), que ins ti tui
o ano de 2003 como Ano Na ci o nal Cân di do
Por ti na ri, ten do.

Pa re cer sob nº 607, de 2003, Re la to ra:
Se na do ra Iris de Ara ú jo, fa vo rá vel, nos ter-
mos das Emen das nºs 1 e 2-CE, que apre -
sen ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Dis cus são, em con jun to, do Pro je to e das emen -
das, em tur no úni co.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to, sem pre ju í zo das emen -
das.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Pas sa-se à vo ta ção, em glo bo, das Emen das de

nºs 1 e 2, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 17, de
2003 (nº 6.871/2002, na Casa de ori gem), que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 708, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se-
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 17,
de 2003 (nº 6.871, de 2002, na Casa de
ori gem).
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A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma-
ra nº 17, de 2003 (nº 6.871, de 2002, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui o ano de 2003 como Ano Na ci o nal
Cân di do Por ti na ri.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de ju nho de
2003. – José Sar ney, Pre si den te – Ro meu Tuma,
Re la tor – He rá cli to For tes – Serys Slhes sa ren ko.

ANEXO AO PARECER Nº 708, DE 2003

Insti tui o ano de 2003 como Ano Na -
ci o nal Cân di do Por ti na ri.

EMENDA Nº 1

(Cor res pon de à Emen da nº 1-CE)

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

“Insti tui o ano de 2003 como o Ano Na ci o nal
Cân di do Por ti na ri.“

EMENDA Nº 2

(Cor res pon de à Emen da nº 2-CE)

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

“Art. 1º É ins ti tu í do o ano de 2003 como ‘Ano
Na ci o nal Cân di do Por ti na ri’, em co me mo ra ção ao
cen te ná rio de seu nas ci men to.”’

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di-
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 13

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 247, DE 2000
(Inclu í do em Ordem do Dia

nos ter mos do Re cur so nº 9, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 247, de 2000, de au-
to ria do Se na dor Jef fer son Pé res, que al te ra
os arts. do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou -
tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal,
ten do

Pa re cer sob nº 350, de 2003, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-

nia, Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon, fa vo rá-
vel com Emen da nº 1-CCJ, de re da ção, que
apre sen ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
pro po si ção.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 506, DE 2003

Re que i ro, na for ma do art. 279, item
II do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, adi a men to da dis cus são do PLS nº
247/2000, de au to ria do Se na dor Jef fer-
son Pé res, para re e xa me da ma té ria pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia des ta Casa.

Jus ti fi ca ção

O PLS nº 247/2000 ob je ti va al te rar os arts. 10,
13, 14, 16, 18 e 23 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de
ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, atri bu-
in do ao Mi nis té rio Pú bli co dos Esta dos e da União o
con tro le do Inqué ri to Po li ci al, em subs ti tu i ção aos ór -
gãos do Po der Ju di ciá rio.

A Car ta Mag na, em seu art. 129, as se gu ra es -
sen ci al men te en tre as fun ções ins ti tu ci o na is do Mi nis-
té rio Pú bli co a pro mo ção pri va ti va da ação pe nal pú -
bli ca, o que o ca rac te ri za, pri mor di al e en fa ti ca men te,
como par te no pro ces so (li tí gio). Ora, se a fun ção es -
sen ci al o ca rac te ri za como par te no li tí gio (acu sa tó-
ria), não se ria jus to, tan to à luz do di re i to quan to da
sen sa tez, adi ci o nar-lhe po de res e atri bu i ções, fra gi li-
zan do, pela de si gual da de de tra ta men to, a ou tra par -
te no li tí gio, ou seja, a de fe sa.

Pre sen te em nos sa le gis la ção, o ju í zo de ins tru-
ção se es tra ti fi ca exa ta men te no mo men to em que os
au tos de in qué ri to são dis tri bu í dos ao ju í zo com pe-
ten te – de po is de es go ta do o pra zo le gal de 10 ou 30
dias –, ca ben do a esse ju í zo co i bir de ofí i cio os even -
tu a is ex ces sos ou des vi os dos agen tes po li ci a is, e as
ações ou omis sões ema na das de qual quer ou tro per -
so na gem es ta tal.

Há que se con si de rar, ain da, não dis por a es tru-
tu ra do Mi nis té rio Pú bli co, seja ele fe de ral ou es ta du-
al, dos re cur sos hu ma nos e ma te ri a is ne ces sá ri os
para o de sem pe nho do com ple xo e ex pres si vo en car-
go que lhe se ria acres ci do, nos ter mos do que pro põe
o pro je to de lei em ques tão.
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Por tan to, es tas, den tre ou tras ra zões, jus ti fi cam
o pre sen te re que ri men to, que pre ten de seja a ma té ria
ob je to de re e xa me pela Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia des ta Casa.

Sala das Ses sões, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 vai ao re e xa me da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 1999

(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 55, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, que mo di fi ca o ca put do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os
prin cí pi os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli-
ca, o da ra zo a bi li da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, 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 Jef fer son Pé -
res.

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 con se cu ti vas,
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 quin ta e úl ti ma ses são de dis -
cus são, em pri me i ro tur no. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são do pri me i ro tur no.

A vo ta ção será fe i ta opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 1999

Se gun da ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 34, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon, que

al te ra dis po si ti vos dos ar ti gos 165, 166 e 167
da Cons ti tu i ção Fe de ral (cria con di ções or ça-
men tá ri as para ga ran tir a con clu são de obras
pú bli cas em an da men to), ten do

Pa re cer sob nº 316, 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 Ro ber to Re quião, 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.

Na ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem foi
lida a Emen da nº 2, de Ple ná rio.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus-
são.

Dis cus são, em con jun to, da Pro pos ta e das
emen das. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
será dis cu ti da nas ses sões sub se qüen tes, para cum -
prir o pra zo re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 72, DE 1999

Se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 72, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car los Pa tro-
cí nio, que al te ra a Cons ti tu i ção Fe de ral para 
de fi nir que os ve tos pre si den ci a is se rão
apre ci a dos em re u niões se pa ra das das
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, ten do

Pa re cer sob nº 29, de 2003, da Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res, fa vo rá vel,
com a Emen da nº 1-CCJ, de re da ção, que
apre sen ta.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis-
cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni-
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
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Dis cus são, em con jun to, da Pro pos ta e da
emen da. (Pa u sa.)

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 507, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 279, in ci so III do Re -

gi men to Inter no, o adi a men to da dis cus são da Pro pos-
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 72/99, “que al te ra a
Cons ti tu i ção Fe de ral para de fi nir que os ve tos pre si-
den ci a is se rão apre ci a dos em re u niões se pa ra das das 
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal”, a fim de que seja 
fe i ta na Ses são do dia 4 de se tem bro vin dou ro.

Sala das Ses sões, 26 de ju nho de 2003. – Tião
Vi a na, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  Sub me te-
rei o re que ri men to a vo tos, pois a ma té ria con ti nu a rá
em dis cus são. Se o Ple ná rio de ci dir, não a in clu i re-
mos na pró xi ma ses são.

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 será in clu í da em Ordem do Dia opor -

tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 2003

Se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 21, de 2003, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Osmar Dias,
que al te ra a re da ção dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a
com pe tên cia do Con gres so Na ci o nal para
apre ci ar os atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são de ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra e de sons e ima gens, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 384, de
2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

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 con se cu ti vas,
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 se gun da ses são de dis cus-
são.

Em dis cus são a Pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são, para o
pros se gui men to da sua dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 10:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2003 (nº
1.728/99, na Casa de ori gem), que de no mi-
na “Ae ro por to de Par na í ba – Pre fe i to Dr.
João Sil va Fi lho” o ae ro por to lo ca li za do na
ci da de de Par na í ba, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 432, de
2003, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Mão San ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Pas sa-se à
Dis cus são do Pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor He rá cli to For tes

e, em se gui da, aos Se na do res Alber to Sil va e Mão
San ta, para dis cu tir.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, este 
Ple ná rio apro va hoje, por de ver de jus ti ça, a ho me na-
gem pres ta da a um dos ma i o res ho mens pú bli cos pi a-
u i en ses: o Dr. João Sil va Fi lho.

Este pro je to é ori un do da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, e seu au tor é o ex-De pu ta do Fe de ral João Hen ri-
que. O Dr. João Sil va Fi lho, cujo ir mão é o ilus tre Se -
na dor Alber to Sil va, foi um mé di co que atu ou em Par -
na í ba du ran te mais de 50 anos. Foi Pre fe i to da que la
ci da de por três ve zes, um ver da de i ro sa cer do te a ser -
vi ço do povo. Sua atu a ção foi des ta ca da na so ci e da-
de, e, aci ma de tudo, foi res pe i ta do por to dos, não só
pe los par na i ba nos, como pe los que for mam a co mu-
ni da de vi zi nha à gran de ci da de de Par na í ba. Foi um
ho mem ad mi ra do e res pe i ta do em todo o Pi a uí.

Por tan to, con gra tu lo-me com o ex-De pu ta do
João Hen ri que Sou sa pela ini ci a ti va e pa ra be ni zo o
Se na dor Mão San ta, Re la tor da ma té ria no Se na do
da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alber to Sil va.
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O SR. ALBERTO SILVA (PMDB  PI. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, fico sen si bi li za do com a ho me na gem que se
pres ta a meu ir mão, que, como dis se o Se na dor He rá cli-
to For tes, foi um ho mem que mar cou épo ca. Foi um mé -
di co hu ma ni tá rio: para ele, em pri me i ro lu gar, es ta va a
vida de seu se me lhan te. Qu an do se tra ta va de um po -
bre, ti ra va do pou co que ti nha e dava o re mé dio a quem
pre ci sa va. Mas, além de ter sido esse mé di co hu ma ni tá-
rio, foi um po lí ti co equi li bra do, ca paz, com pe ten te. Par -
na í ba deve a ele uma sé rie de ins ta la ções e de even tos
que re ve lam cla ra men te a in ten ção de ser vir ao povo,
prin ci pal men te às clas ses mais po bres.

Pre fe i to da que la ci da de três ve zes as sim como
o fui duas ve zes , em de ter mi na do mo men to nos en -
con tra mos. Ele, como Pre fe i to, e eu, como Pre si den te
da em pre sa de ele tri ci da de do Ce a rá, fo mos res pon-
sá ve is por le var a ener gia de Pa u lo Afon so, a uma dis -
tân cia de mais de 1.500 qui lô me tros, até a ci da de de
Par na í ba. E, da fron te i ra do Ce a rá a Par na í ba, ele pe -
diu au to ri za ção ao Go ver no do Ce a rá e gas tou di nhe-
i ro de Par na í ba para po der fa zer uma li nha que já es -
ta va den tro do Esta do do Ce a rá e que não ti nha obri -
ga ções de pa gar uma li nha que es ta va no Pi a uí.

Tudo isso me vem à lem bran ça no ins tan te em
que esta Casa lhe pres ta ho me na gem. Agra de ço ao
ex-De pu ta do e ex-Mi nis tro João Hen ri que a opor tu ni-
da de, mas, na tu ral men te, como foi meu se cre tá rio por 
três ve zes, ele co nhe ceu a mim, a mi nha fa mí lia e
tam bém a João Sil va. Agra de ço a ele e a esta Casa
por pres tar ho me na gem a um ho mem que en tre gou a
sua vida pelo bem do pró xi mo na ci da de de Par na í ba,
no Esta do do Pi a uí.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Mão San ta.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor
José Sar ney, é com mu i to or gu lho que uso da pa la vra
nes te aus pi ci o so ins tan te em que esta Casa pres ta
ho me na gem a um dos ho mens mais dig nos do Bra sil.

V. Exª o co nhe ceu, mas o Bra sil pre ci sa co nhe cer
esse exem plo. Sou mé di co e pen so que a ins pi ra ção
pri má ria foi o com por ta men to do Dr. João Sil va Fi lho.
Como dis se o Pa dre Antô nio Vi e i ra, cu jos en si na men-
tos e ser mões o Pre si den te José Sar ney tan to pre ga,
“um bem nun ca vem só”. E Deus per mi tiu-me ser o Re -
la tor des se pro je to de au to ria do ex-De pu ta do João
Hen ri que de Sou za, ex-se cre tá rio de Alber to Sil va.

Nin guém mes mo ex ce deu João Sil va como mé -
di co. Ele fez da ciên cia mé di ca a mais hu ma na das

ciên ci as e fez do mé di co o gran de ben fe i tor da hu ma-
ni da de. Para re su mir, ele teve a vir tu de e foi um gran -
de exem plo. Aqui es tão os três Se na do res do Pi a uí,
Alber to Sil va, o seu ir mão mais novo, He rá cli to For -
tes, que tam bém go zou da in ti mi da de de João Sil va, e 
eu, para pres tar esta ho me na gem.

Mas, para ser sin té ti co, ia bus car a gran de za de
João Sil va no que a his tó ria nos en si nou. Aque le gran -
de fi ló so fo Dió ge nes an da va com a lam pa ri na ace sa
to das as no i tes, pe las ruas de Ate nas, e pro cu ra va.
Qu an do se apro xi ma vam de Dió ge nes e per gun ta-
vam: “O que você tan to bus ca?” Dió ge nes di zia: “Um
ho mem de ver go nha”.

Aque le ho mem de ver go nha que Dió ge nes bus -
cou em Ate nas ele en con tra ria em Par na í ba, no Pi a uí,
na pes soa do Dr. João Sil va Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Lí der Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, a ta re fa de um Lí der do Go ver no mu i tas ve zes
é in gra ta, pois re ce be mos pa re ce res do Go ver no e
so mos obri ga dos a en ca mi nhá-los em ple ná rio.

Re ce bi pa re cer do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca,
su ge rin do que o nome do ae ro por to fos se man ti do o
da ci da de. No en tan to, após de po i men to de três se na-
do res do Pi a uí, tes te mu nhan do a gran de za do Dr.
João Sil va Fi lho, e par ti cu lar men te por se tra tar de ir -
mão do Se na dor Alber to Sil va, que apren di a res pe i-
tar nes ses seis me ses de con vi vên cia não ape nas por 
sua lon ga ex pe riên cia, mas por com pa re cer ao meu
ga bi ne te na ma i o ria das ve zes para apre sen tar pro je-
tos de lar ga vi são his tó ri ca e de gran de in te res se pú -
bli co, se jam vol ta dos ao Pi a uí ou se jam, so bre tu do,
pen san do na en ge nha ria na ci o nal, no de sen vol vi-
men to do País, na es tru tu ra de trans por tes. Não há
ou tra co i sa a fa zer se não apo i ar e di zer que me sin to
hon ra do em po der com par ti lhar a ini ci a ti va.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa

não deve en trar na dis cus são da ma té ria, mas, an tes
de sub me tê-la à vo ta ção, gos ta ria de di zer que co-
nhe ci a ex cep ci o nal fi gu ra de ci da dão, de po lí ti co e de 
mé di co que foi o le gen dá rio Dr. João Sil va Fi lho, Pre -
fe i to de Par na í ba.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3,
de 2003.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos.

Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.
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É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2003
(Nº 1.728/99, na Casa de Ori gem)

De no mi na Ae ro por to de Par na í ba
Pre fe i to Dr. João Sil va Fi lho o ae ro por to
lo ca li za do na ci da de de Par na í ba, Esta do
do Pi a uí.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Ae ro por to da ci da de de Par na í ba, no

es ta do do Pi a uí, pas sa a de no mi nar-se “Ae ro por to de 
Par na í ba – Pre fe i to Dr. João Sil va Fi lho.”

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 9:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 87, de 2002 (nº
4.014/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti-
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que con ce-
de pen são es pe ci al a Luiz Fe lip pe Mon te i ro
Dias, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 245, de
2003, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la tor: Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho.

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 3, opor tu ni da de
em que teve sua dis cus são so bres ta da em vir tu de
da fal ta de acor do para de li be ra ção de me di das pro -
vi só ri as, que cons ta vam da pa u ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, tra ta-se de pro po si ção que tem por ob je ti vo con ce-
der pen são es pe ci al e vi ta lí cia, no va lor de R$500, a
Luiz Fe lip pe Mon te i ro Dias, fi lho de Lyda Mon te i ro da
Sil va, que fa le ceu ví ti ma di re ta de aten ta do por mo ti-
va ção po lí ti ca, ocor ri do em agos to de 1980. A pen são
é per so na lís si ma, não se trans mi te aos her de i ros do
be ne fi ciá rio.

Após apro va ção na Câ ma ra dos De pu ta dos,
veio à re vi são do Se na do, ten do nes ta Casa sido en -

ca mi nha da à Co mis são de Assun tos So ci a is. O Se na-
dor Te o tô nio Vi le la, Re la tor, lem brou que Dona Lyda
foi mor ta em aten ta do ocor ri do na sede da OAB,
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, em 27 de agos to de
1980, no Rio de Ja ne i ro. O fato que vi ti mou Dona Lyda 
faz par te do pas sa do re cen te do Bra sil e não deve vol -
tar a se re pe tir, pos to que, a cada avan ço da con so li-
da ção do Esta do De mo crá ti co de Di re i to, atos como
aque le tor nam-se mais dis tan tes, ana crô ni cos e di fí-
ce is de re pe ti rem-se.

Na opor tu ni da de da vo ta ção da pro po si ção, es -
cla re ci men tos so bre o be ne fi ciá rio da pen são es pe ci-
al fo ram pres ta dos pelo Re la tor, aten den do à so li ci ta-
ção da ilus tre Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

O pa re cer do Re la tor foi apro va do por una ni mi-
da de, e o nos so pa re cer é in te i ra men te fa vo rá vel. Qu -
e re mos aqui pres tar uma ho me na gem à Dona Lyda
Mon te i ro da Sil va, ví ti ma de atos que não hon ra ram a
his tó ria do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua

em dis cus são a ma té ria.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para

dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, hoje é o dia in ter na ci o nal ins ti-
tu í do pela ONU para eli mi na ção da tor tu ra e para
apo io às ví ti mas da tor tu ra.

No pas sa do bra si le i ro, du ran te um pe río do, ti ve-
mos essa man cha, quan do hou ve no Bra sil aten ta dos
como esse que vi ti mou a Dona Lyda. Ago ra está sen do
fe i ta uma re pa ra ção mí ni ma fren te ao so fri men to que
esse aten ta do aca bou pro du zin do para toda a fa mí lia e 
para to dos os que de fen de mos a de mo cra cia. A cada
vez que se toma uma ati tu de como essa, de ve mos tor -
cer para que a tor tu ra, os aten ta dos e to das as ações
que fa zem com que uma dis pu ta des cam be para uma
si tu a ção de aten ta do à vida, à dig ni da de, à in te gri da de
das pes so as não pros pe rem mais no nos so mun do.

Sr. Pre si den te, hoje tam bém tem essa ca rac te-
rís ti ca de ser o dia ins ti tu í do pela ONU para que pos -
sa mos dar todo o apo io às ví ti mas da tor tu ra em todo
o mun do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-
ro a dis cus são.
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Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 87,
de 2002.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
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 87, DE 2002
(Nº 4.014/2001, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Con ce da pen são es pe ci al a Luiz Fe -
lip pe Mon te i ro Dias.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  É con ce di da pen são es pe ci al, men sal e
vi ta lí cia, no va lor de qui nhen tos re a is, a Luiz Fe -

lip pe Mon te i ro Dias, fi lho de Lyda Mon te i ro da Sil va,
que fa le ceu, ví ti ma di re ta de aten ta do, ocor ri do no dia
27 da agos to de 1980, no Esta do do Rio de Ja ne i ro,
pro mo vi do por mo ti va ções po lí ti cas.

§ 1º A pen são da que tra ta este ar ti go é per so-
na lís si ma e não se trans mi te aos her de i ros do be ne fi-
ciá rio.

§ 2º As im por tân ci as pa gas se rão de du zi das de
qual quer in de ni za ção que a União ve nha a de sem bol-
sar em ra zão do acon te ci men to.

§ 3º O va lor da pen são será atu a li za do nos mes -
mos ín di ces e cri té ri os es ta be le ci dos para os be ne fí-
ci os do Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al.

Art. 2º A des pe sa de cor ren te des ta lei cor re rá a
con ta do pro gra ma or ça men tá rio “Inde ni za ções e
Pen sões Espe ci a is da Res pon sa bi li da de da União”.

Art. 3º  Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu-
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de
pas sar à vo ta ção do Item 11, em nome da Casa, do
Con gres so Na ci o nal, agra de ço ao Se na dor Gil ber to
Mes tri nho pelo gran de tra ba lho re a li za do, pres ta do
ao Con gres so como Re la tor da LDO, que fez com
que, no pra zo, te nha mos con se gui do vo tar ma té ria
tão con tro ver ti da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 150, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 150, de 2002 (nº 
312/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to de mo di fi ca ção do Con vê nio
Cons ti tu ti vo do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o-

nal, que tra ta de alo ca ção es pe ci al de Di re i-
tos Espe ci a is de Sa que – DES, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 537, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: ad hoc Se na dor
Ro dolp ho Tou ri nho.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 150, DE 2002

(Nº 312/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to de mo di fi ca ção do
Con vê nio Cons ti tu ti vo do Fun do Mo ne tá-
rio Inter na ci o nal, que tra ta de alo ca ção
es pe ci al de Di re i tos Espe ci a is de Sa que
– DES.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta
Art. 1º Fica apro va do o tex to de mo di fi ca ção do

Con vê nio Cons ti tu ti vo do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o-
nal, que tra ta de alo ca ção es pe ci al de Di re i tos Espe ci a-
is de Sa que – DES, de no mi na da de Qu ar ta Emen da.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que im pli quem
re vi são da re fe ri da Qu ar ta Emen da, bem como qua is-
quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do in -
ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção – De pu ta do Aé cio Ne ves,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 8, de 2003 (nº
1.574/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor 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 Ori en tal do Uru guai
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para a Cons tru ção de uma Se gun da Pon te
so bre o Rio Ja gua rão, nas pro xi mi da des das 
ci da des de Ja gua rão e Rio Bran co, e re cu-
pe ra ção da atu al Pon te Ba rão de Mauá, ce -
le bra do em 21 de no vem bro de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 538, de
2003, 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 Pe dro
Si mon.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si -

mon para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en ca-

mi nhar vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, V. Exª deve lem brar-se de que, quan do era Pre -
si den te da Re pú bli ca, es ti ve mos em Ja gua rão e ga -
ran ti mos que essa pon te ha ve ria de sair.

Pois aqui es ta mos vo tan do nes te mo men to a
ga ran tia de que a pon te será cons tru í da. É tre men da-
men te im por tan te, para as ci da des de Ja gua rão e Rio
Bran co, não só a re cu pe ra ção da Pon te Ba rão de
Mauá, como, de um modo mu i to es pe ci al, a nova pon -
te que será cons tru í da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 8, de 2003.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 8, DE 2003

(Nº 1.574/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor 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 Ori en tal do
Uru guai para a Cons tru ção de uma se-
gun da pon te so bre o rio Ja gua rão, nas
pro xi mi da des das ci da des de Ja gua rão e
Rio Bran co, e re cu pe ra ção da atu al pon te
Ba rão de Mauá, ce le bra do em 21 de no-
vem bro de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do 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 Ori en tal do Uru guai para a Cons tru-

ção de uma se gun da pon te so bre o rio Ja gua rão, nas
pro xi mi da des das Ci da des de Ja gua rão e Rio Bran co,
e re cu pe ra ção da atu al pon te Ba rão de Mauá, ce le-
bra do em 21 de no vem bro de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua -
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do
in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 14:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com o 

Pro je to de Re so lu ção nº 42, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 27, de 2000, de au to ria do 
Se na dor Osmar Dias e ou tros Srs. Se na do-
res, que es ta be le ce alí quo ta do Impos to so -
bre Ope ra ções Re la ti vas a Cir cu la ção de
Mer ca do ri as e so bre Pres ta ção de Ser vi ços
de Trans por te Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal
e de Co mu ni ca ção, nas ope ra ções e pres ta-
ções in te res ta du a is com fa ri nha de tri go,
ten do Pa re ce res sob nºs

– 882, de 2000, da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, Re la tor ad hoc: Se na dor Bel -
lo Par ga, 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel, com
voto con trá rio do Se na dor Pa u lo Sou to e abs -
ten ção do Se na dor José Fo ga ça;

– 576, de 2003, da Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (em au diên cia,
por so li ci ta ção da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos), Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio,
pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e boa
ade qua ção à téc ni ca le gis la ti va do Pro je to, e 
pela re je i ção do Pro je to de Re so lu ção nº 42, 
de 2001, que pas sou a tra mi tar em con jun to,
nos ter mos do Re que ri men to nº 527, de
2001); e

– 577, de 2003, da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, 2º pro nun ci a men to (em re e-
xa me, nos ter mos do Re que ri men to nº 559,
de 2000): Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do,
fa vo rá vel ao Pro je to, e pela re je i ção do Pro je-
to de Re so lu ção nº 42, de 2001.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, au -
tor do pro je to.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o Se na dor
Ro meu Tuma co mu ni cou-me que vai apre sen tar um
re que ri men to de adi a men to. Se for as sim, pre fi ro dis -
cu tir o re que ri men to de adi a men to.

Esse pro je to já es te ve na pa u ta do ple ná rio, em
anos an te ri o res, por duas ve zes. Esta é a ter ce i ra vez
que ele vem ao ple ná rio e, em to das as oca siões, o ar -
gu men to é o de que é pre ci so ana li sar me lhor o pro je to.

Esse meu pro je to deve ser mu i to com ple xo, Sr.
Pre si den te, pois faz três anos que o Se na do pede
para ana li sá-lo me lhor toda vez que ele é pa u ta do.

Eu gos ta ria de sa ber se o re que ri men to foi apre -
sen ta do. Se foi, que ro en ca mi nhá-lo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to foi apre sen ta do. Mas peço a V. Exª que dis cu ta
o pro je to, nes te mo men to, uma vez que, pelo Re gi-
men to, só o au tor do re que ri men to po de rá en ca mi-
nhá-lo. Assim, como V. Exª não terá opor tu ni da de de
en ca mi nhar o re que ri men to nes te mo men to, V. Exª
pode dis cu tir a ma té ria.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Agra de ço a
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Há dois
re que ri men tos. Um de au to ria do Se na dor Ro meu
Tuma e o ou tro, do Se na dor Re gi nal do Du ar te.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – É im por tan te, Sr. Pre si den-
te, ex pli car o sig ni fi ca do des se pro je to.

O ex-Se na dor Lú cio Alcân ta ra, atu al Go ver na-
dor do Ce a rá e au tor de pe di do de adi a men to da ma -
té ria em ou tra opor tu ni da de, ape lou para os Se na do-
res no sen ti do de novo pe di do de adi a men to. Tal vez S. 
Exª es te ja ou vin do téc ni cos que não en ten dem do as -
sun to, Sr. Pre si den te, por que se tra ta de uma ques tão
arit mé ti ca.

Até cha mo a aten ção do Lí der do Go ver no, Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te, para que S. Exª en ten da a di fi-
cul da de que te re mos quan do da vo ta ção da re for ma tri -
bu tá ria no Se na do Fe de ral. Pelo je i to, na re for ma tri bu-
tá ria que que rem, a exem plo do que es tou cons ta tan do
com meu pro je to, é au men tar ao má xi mo a car ga tri bu-
tá ria so bre o se tor pro du ti vo. Se nos ba se ar mos no pen -
sa men to do Go ver na dor Lú cio Alcân ta ra, a re for ma tri -
bu tá ria visa su fo car o se tor pro du ti vo com im pos to, para
que o Esta do pos sa con ti nu ar ar re ca dan do com um sis -
te ma tri bu tá rio in jus to, que co lo ca nas cos tas do se tor
pro du ti vo o que ele não pode pa gar.

Sr. Pre si den te, por que adi ar a apre ci a ção des -
sa ma té ria? Ela es te ve na pa u ta em 2000, 2001, 2002 
e 2003. O meu pro je to já foi re ti ra do de pa u ta sob a
ale ga ção de que era in cons ti tu ci o nal. Como in cons ti-
tu ci o nal? Se o Se na do apro vou um pro je to de re so lu-
ção que re duz para 4% a alí quo ta de que ro se ne na
avi a ção? Se o meu pro je to é in cons ti tu ci o nal, tam-
bém o é o que está em vi gor. Ago ra, ale gam que é
pre ci so ana li sar me lhor. Ana li sar o quê? 

Estou pro pon do que, na trans fe rên cia da fa ri nha
de tri go de um Esta do para ou tro, a alí quo ta seja de
7%, e não de 12 e 17, como é. Esta dos que têm ren da
per ca pi ta mu i to in fe ri or a San ta Ca ta ri na, Rio Gran -
de do Sul, Pa ra ná e São Pa u lo, es tão pra ti can do uma
alí quo ta de 17%, re pas san do para o con su mi dor o
ônus do pro du to.

Qu an do se fala em Pro gra ma Fome Zero e em
ali men tar me lhor a po pu la ção, de ve ría mos pen sar
que, ao se co brar uma alí quo ta me nor na trans fe rên-
cia de tri go de um Esta do para ou tro, es ta re mos pro -
por ci o nan do a re du ção do pre ço de um pro du to que
está na mesa de todo ci da dão em to das as re fe i ções,
no café da ma nhã, no al mo ço e no jan tar. Mas pa re ce
que não é isso que que rem.

Ou tra co i sa, Sr. Pre si den te, V. Exª foi o gran de
res pon sá vel pela ar ti cu la ção para a for ma ção do Mer -
co sul e V. Exª sabe a im por tân cia que tem o tri go no
Mer co sul. Foi ele que, du ran te um bom pe río do, em -
ba sou acor dos co mer ci a is en tre Bra sil e Argen ti na.
Mas, ago ra, pre ci sa mos dar opor tu ni da de ao pro du-
tor bra si le i ro de con cor rer com o pro du tor ar gen ti no.
Qu an do a alí quo ta co bra da do tri go na pas sa gem de
um Esta do para ou tro é de 17%, os mo i nhos de tri go
do Ce a rá, da Pa ra í ba e de ou tros Esta dos bra si le i ros
pre fe rem o tri go ar gen ti no.

Por tan to, ao não vo tar esse pro je to, es ta re mos
dan do, mais uma vez, pre fe rên cia ao tri go im por ta do,
ge ran do em pre go fora do País e de sem pre gan do
aqui.

Assim será di fí cil apro var a re for ma tri bu tá ria,
Sr. Pre si den te. Por isso es tou pe din do que o pro je to
seja vo ta do hoje. Quem qui ser, vote con tra, mas va -
mos vo tar hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Osmar Dias, es cla re ço a V. Exª que a Mesa fa lou em
adi a men to, mas os dois re que ri men tos são de so-
bres ta men to, para que o pro je to seja dis cu ti do e vo ta-
do pelo Ple ná rio do Se na do Fe de ral após a dis cus são
da re for ma tri bu tá ria.
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Cre io que V. Exª te nha to ma do co nhe ci men to
dis so, mas, como eu ha via anun ci a do adi a men to, es -
tou sen do fiel ao que foi re que ri do: so bres ta men to.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Não, aí pi o-
rou, não é, Sr. Pre si den te, por que só Deus sabe
quan do va mos vo tar a re for ma tri bu tá ria e se va mos
vo tar. Pela de mons tra ção do Go ver na dor do Ce a rá,
será mu i to di fí cil vo tar essa re for ma, pelo me nos a
que o povo bra si le i ro quer.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são o Pro je to de Re so lu ção nº 27, de 2000.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Pe dro Si mon para dis cu tir a ma té ria.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Em ma té ria de agri cul tu-
ra, Sr. Pre si den te, o ho mem que con si de ro mais com -
pe ten te é aque le que, na mi nha opi nião, já de ve ria ter
sido há mu i to tem po Mi nis tro da Agri cul tu ra, o nos so
Se na dor do Pa ra ná.

Com re la ção a esta ma té ria, a in for ma ção que
re ce bo hoje do Se cre tá rio da Fa zen da do Rio Gran de
do Sul é de que não é esta a hora de votá-la. A hora de 
vo tar essa ma té ria é quan do da re for ma tri bu tá ria. Diz 
nos so Se cre tá rio que – as sim, como V. Exª co lo ca,
como a ques tão do tri go – po de rá ha ver um de sen ca-
de a men to de pro je tos igua is aos de V. Exª, en vol ven-
do ou tros pro du tos que in te res sam a ou tros Esta dos,
no mes mo sen ti do. Isso se ria um bu ra co sem fun do:
se não tem im por tân cia para o nos so Esta do, não nos
pre ju di ca; vai pre ju di ca rá do lado; en tão, en tro com
esse pro je to.

Então, a ar gu men ta ção do Se cre tá rio, é exa ta-
men te essa, de que o pe ri go que tem esse pro je to, da
for ma como ele está, é de que, em cima do pro je to,
jus to o de V. Exª, se de sen ca de ie uma sé rie ou tra de
pro je tos, onde cada Se na dor vai apre sen tar um para
o seu Esta do. E ar gu men ta va o Se cre tá rio da Fa zen-
da do Rio Gran de do Sul – que tam bém o ad mi ra de -
ma is – que eu fa las se pes so al men te a V. Exª que S. Sª 
acre di ta va que re al men te a ma té ria já de ve ria ter sido
vo ta do há três anos – tem ra zão V. Exª –, mas, já que
não foi vo ta do até ago ra, que seja vo ta do quan do da
re for ma tri bu tá ria.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
So li ci to a pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-

te, Srªs e Srs. Se na do res, en ten do a im por tân cia do
tri go na ci o nal. Enten de mos que a com pe ti ção com o
tri go ar gen ti no deve ser pre o cu pa ção nos sa a ser re -
sol vi da. Con tu do, te nho re ce io – se guin do a mes ma li-
nha do Se na dor Pe dro Si mon – de que pos sa mos até, 
da qui para fren te, em uma épo ca ruim, es ta be le cer
um tipo de guer ra fis cal aqui den tro, ao es tar trans fe-
rin do es ses pro ble mas sé ri os, que de vem ser de ba ti-
dos e re sol vi dos, cá para den tro.

Te nho a im pres são de que o me lhor se ria, efe ti-
va men te, aguar dar mos a re for ma tri bu tá ria, quan do
en fren ta re mos ou tros pro ble mas si mi la res a es ses.

Não te nho dú vi da de que é pre ci so bus car uma
so lu ção para o tri go na ci o nal, mas há o re ce io, a pre o-
cu pa ção do Con faz, que me foi trans mi ti da de Se cre-
tá ri os de Fa zen da do Nor des te.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Ouço V. Exª, Se na dor Osmar Dias.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – De se jo ape nas
fa zer dois re pa ros. Um ao que fa lou o Se na dor Pe dro
Si mon, de que esse não é um as sun to que in te res se
ape nas ao Pa ra ná. O in te res se é na ci o nal, pois o tri go
é um pro du to na ci o nal, que em pre ga dois mi lhões de
tra ba lha do res – no cam po e na ci da de –, que mo vi-
men ta uma in dús tria que está de sem pre gan do, no
mo men to em que não pro duz, e es ta mos dan do a
opor tu ni da de ao tri go ar gen ti no de en trar em uma
quan ti da de que já re pre sen ta 70% do nos so con su-
mo. O que eu gos ta ria é que o tri go na ci o nal ti ves se
pre fe rên cia.

A ou tra ques tão que le van to em re la ção ao que
V. Exª dis se é que não se es ta be le ce ria uma guer ra
fis cal. Aliás, o Go ver na dor Pa u lo Sou to, quan do Se -
na dor, num de ba te que ti ve mos so bre guer ra fis cal,
de fen deu a guer ra fis cal como for ma de os Esta dos
me nos po de ro sos con cor re rem com os mais po de ro-
sos. Nes te caso, não se tra ta de guer ra fis cal, mas de
jus ti ça fis cal. Se é pos sí vel o Se na do Fe de ral re du zir
a alí quo ta para o que ro se ne de avi a ção – é pre ci so
re co nhe cer que não são os tra ba lha do res mais ca-
ren tes que se uti li zam da avi a ção – po de mos tam bém
fa zer com que este ali men to, o tri go, que é o mais no -
bre de to dos e que é o mais plan ta do e mais con su mi-
do no mun do in te i ro, in clu si ve no Bra sil, pos sa ter um
alí quo ta me nor do que 12% ou 17%. E o Esta do de V.
Exª, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho – eu ano tei aqui –,
co bra 12% nas tran sa ções in te res ta du a is e 14,4% de
subs ti tu to, o que sig ni fi ca “na boca do mo i nho”. Isso
dá 26,4% no pão nos so de cada dia con su mi do na

16452 Sexta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2003    191ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



Ba hia, o que é mu i to. Era isto que eu es ta va pro pon-
do: que se re du zis sem es sas ta xas.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Gos ta ria de alu dir ao que V. Exª fa lou em re la ção à
guer ra fis cal. Acer ca des te as sun to, o meu po si ci o na-
men to é ab so lu ta men te co e ren te com a do ex-Se na-
dor Pa u lo Sou to, hoje Go ver na dor da Ba hia, no sen ti-
do de que se não pu der mos mais con ce der in cen ti vo
fis cal a Esta dos me nos de sen vol vi dos do País, den tre
os qua is a Ba hia, é pre ci so que haja uma po lí ti ca de
de sen vol vi men to re gi o nal que ve nha a subs ti tu ir, a
com ple men tar es sas de si gual da des re gi o na is. Este é
o pon to: não con ces são de in cen ti vo fis cal acom pa-
nha do de uma po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi o nal.

Qu an to à guer ra fis cal, à qual já me re fe ri, temo
que o atu al mo men to não seja pro pí cio para cada
Esta do tra zer esse tipo de pro ble ma aqui e ago ra, em -
bo ra en ten da que o tri go é um pro ble ma não só do Pa -
ra ná, mas do Bra sil. Se não es ti vés se mos à be i ra da
dis cus são da re for ma tri bu tá ria, isso se ria até fac tí vel.

No to can te às re la ções co mer ci a is do Bra sil
com a Argen ti na – até me pro nun ci ei aqui on tem so -
bre isso –, nós pre ci sa mos re sol ver a ex por ta ção do
açú car para aque le país. Então, exis te uma sé rie de
pro ble mas. É a mi nha po si ção em re la ção a essa
ques tão. Enten do as pre o cu pa ções de V. Exª, com as
qua is co mun go.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 Tião
Vi a na e, em se gui da, aos Se na do res Del cí dio Ama ral
e Alme i da Lima.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a ma té ria re ves te-se de enor me im -
por tân cia e pre ci sa ser tra ta da com a de vi da aten ção
pelo Ple ná rio do Se na do Fe de ral. Não te nho ne nhu-
ma dú vi da de que a in ten ção do Se na dor Osmar Dias
quan to ao pro je to é in ques ti o ná vel. S. Exª en ten de a
im por tân cia do se tor pro du ti vo ru ral que tra ba lha com
esse pro du to e o be ne fí cio que a pro pos ta pode tra zer
aos Esta dos pro du to res e aos que o co mer ci a li zam.

A úni ca pre o cu pa ção que há é a pos si bi li da de
dis so ca u sar per da para al guns Esta dos. E se for -
mos olhar ape nas pelo en fo que do ob je ti vo do pro -
je to, va mos en ten der que po de rá tra zer, de um lado, 
be ne fí cio di re to aos do nos de mo i nhos e, de ou tro
lado, que da efe ti va do pre ço a quem ve nha con su-
mir o tri go ou os pro du tos dele de ri va dos. A pre o cu-
pa ção que me ocor re vem à ba i la quan do com pa ro
re a li da des se me lhan tes.

Qu an do hou ve a en tra da dos pro du tos ge né ri-
cos, o que mais se dis cu tia é que tal en tra da sig ni fi ca-
ria uma re du ção do con su mo. Hou ve uma re du ção do
pre ço ape nas para a clas se mé di ca e uma di mi nu i ção
per ca pi ta do con su mo. Então, é mu i to im por tan te...

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Pois não,
no bre Se na dor.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Se na dor Tião
Vi a na, é só para in for mar a V. Exª que, no caso do seu
Esta do, quem está per den do não é o Acre, e que se
essa ma té ria não for vo ta da, quem vai con ti nu ar per -
den do é o con su mi dor, o tra ba lha dor do seu Esta do
que está pa gan do 17% na in te res ta du al, mais 20,4%
na “boca do mo i nho”, o que dá um to tal de 37,4% no
im pos to do pão. Não é so bre o ci gar ro nem so bre o ál -
co ol, não, é na fa ri nha que faz o pão, na fa ri nha que faz
o ma car rão, na fa ri nha que faz a bo la cha, lá no seu
Esta do. Quem está per den do é o con su mi dor de lá.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Não te -
nho ne nhu ma dú vi da de que esse é um di ag nós ti co
pre ci so do cus to ele va do dos pro du tos ori un dos do tri -
go e de ri va dos.

Qual a se gu ran ça de que a re du ção de im pos tos
vai sig ni fi car a re du ção de pre ços? So bre esta per -
gun ta, gos ta ria que V. Exa te ces se co men tá ri os.

Hoje, Se na dor Osmar Dias, es ta mos dis cu tin do
a isen ção à ces ta bá si ca de me di ca men tos, com re -
du ção do ICMS de 18% para 7% em São Pa u lo e o
seu pos sí vel ni ve la men to. As ex pe riên ci as com po lí ti-
ca de re du ção de ICMS não ge ra ram au men to de
con su mo e, mu i tas ve zes, não ge ra ram re du ção do
pre ço. Gos ta ria que V. Exa fi zes se um co men tá rio
por que sei da po si ção ín te gra e bem-in ten ci o na da de
V. Exª ao apre sen tar esse pro je to. Se eu ti ver cer te za
que ele re dun da rá em au men to do con su mo, em efe ti-
va re du ção do pre ço do pro du to, es tou ab so lu ta men te
de acor do.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Mas com essa
dú vi da, V. Exª não deve de fen der a re for ma tri bu tá ria.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Não. São
as sun tos to tal men te di fe ren tes!

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Se for para de -
fen der a re for ma tri bu tá ria en ten den do que não vai
ha ver au men to de pro du ção, au men to de con su mo,
por que fazê-la?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Qu an do
fa la mos em re for ma tri bu tá ria, não es ta mos dis cu tin-
do re du ção de pre ço.
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O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Aqui es tou dis cu-
tin do re du ção de pre ço: re du ção de pre ço da fa ri nha de
tri go para o con su mi dor via re du ção do im pos to in te res-
ta du al em 5% em al guns ca sos, e em 10%, em ou tros
ca sos. É cla ro que vou con fi ar mu i to na com pe tên cia do
Go ver na dor do Acre, a fim de que S. Exª uti li ze os or ga-
nis mos de fis ca li za ção do Esta do e essa re du ção seja
re pas sa da ao pre ço fi nal da fa ri nha.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Pre o cu-
po-me quan do a vi são de um ho mem pú bli co é a de
po lí ti ca in ter ven ci o nis ta: o con tro la dor, o con ge la dor
de pre ço. Essa épo ca da po lí ti ca bra si le i ra já está ul -
tra pas sa da, não é mais com por tá vel nos dias atu a is.
Hoje, a po lí ti ca da li be ra ção de pre ços e uma so ci e da-
de mais...

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – V. Exª não está
me acu san do dis so, não é?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Não. V.
Exª é que está iro ni zan do ao di zer que o Go ver no te -
ria de ter a res pon sa bi li da de de con tro lar e con ge lar
pre ços. Não me pa re ce isso um ar gu men to cor re to...

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – V. Exª sabe
bem que eu não dis se isso.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Suas pa -
la vras fo ram es sas, Se na dor.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Se na dor Tião
Vi a na, o que eu dis se é que, se o im pos to for re du zi do
e o pre ço não, en tão, para quê fa zer a re for ma tri bu tá-
ria? Qu an to ao Go ver na dor do Esta do, é cla ro que S.
Exª tem, na Se cre ta ria de Agri cul tu ra, na Se cre ta ria
da Fa zen da, to dos os ór gãos ade qua dos para exer cer
não uma in ter ven ção na eco no mia, mas uma fis ca li-
za ção, que é obri ga ção do Esta do fa zer. Se o Esta do
não tem essa obri ga ção, en tão, não en ten do por que
tan ta de fe sa da re for ma tri bu tá ria.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Qu an to a
essa pre o cu pa ção, V. Exª está cor re to.

A mi nha in da ga ção foi ob je ti va. Se na dor Osmar
Dias, quan do in tro du zi mos os re mé di os ge né ri cos,
não hou ve au men to de con su mo. Os pre ços di mi nu í-
ram para o se tor que já po dia com prar. A as sis tên cia
far ma cêu ti ca não exis te. Hoje, está em cur so um pro -
je to que pre ten de ter a ces ta de me di ca men tos bá si-
cos com re du ção de ICMS. Como po de mos de sen vol-
ver um ra ci o cí nio mais oti mis ta de que va mos as se gu-
rar a re du ção fi nal do pre ço e o au men to do con su-
mo? Em re la ção a isso, es tou to tal men te de acor do
com o pro je to de V. Exª. No mé ri to, ele é cor re to; é
bem-in ten ci o na do e tem o ob je ti vo cla ro de ele var o
con su mo e re du zir o pre ço. E é um in cen ti vo a quem
pro duz e a quem tra ba lha com pro du to. A mi nha pre o-

cu pa ção é como as se gu rar o au men to de con su mo e
a re du ção de pre ço. Foi as sim que in da guei V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Del cí dio Ama ral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, como Se na dor pelo Esta do do Mato Gros so do
Sul, con cor do com as pon de ra ções apre sen ta das
pelo Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho. Acre di to que de ve-
ría mos ava li ar a ma té ria num âm bi to ma i or. Por tan to,
sou fa vo rá vel a que não vo te mos essa ma té ria hoje
em ra zão de to das as pon de ra ções apre sen ta das
pelo Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho e pelo meu Lí der
Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. 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 exa ta men te para es cla re-
cer a ex pres são aqui usa da de que o pro je to visa es -
ta be le cer a guer ra fis cal. Gu er ra fis cal é um ins ti tu to
com ple ta men te di fe ren te des se, que nada tem a ver
com a guer ra fis cal. Ne nhum Esta do está sen do pre -
te ri do di an te do Esta do do Pa ra ná, em nada.

Na ver da de, tra ta-se de um pro je to que be ne fi-
cia não ape nas o agri cul tor pa ra na en se ao in cre men-
tar, na agri cul tu ra da que le Esta do, a ge ra ção de ri-
que zas, de em pre gos, so bre tu do com a me lho ra da
con cor rên cia do pro du to na ci o nal com a pro du ção da
Argen ti na. Des sa for ma, o Bra sil pas sa rá a ocu par um 
mer ca do mais am plo in ter na men te. Como con se-
qüên cia, ga nham o Pa ra ná e o Bra sil. O Esta do ga nha
na sua vin cu la ção com o agri cul tor e com o se tor pro -
du ti vo. Pa re ce-me que, nes te País, as pes so as se es -
que cem da ne ces si da de de se au men tar a pro du ção
e am pli ar o nos so de sen vol vi men to. Por ou tro lado,
ga nha todo o País.

É um equí vo co mu i to gran de di zer que essa si tu-
a ção pre ju di ca rá a eco no mia ou as fi nan ças de ou tros
Esta dos, a exem plo dos Esta dos do Nor des te bra si le i-
ro. Quem ga nha é o povo de todo o País. Esse é um
dos ali men tos mais ba ra tos, co lo ca dos de for ma mais 
aces sí vel na mesa do tra ba lha dor e das po pu la ções
mais po bres. Se o País tem con di ções de di mi nu ir
uma mar gem de ar re ca da ção tri bu tá ria para os Esta -
dos ape nas num pro du to mais do que es sen ci al, por
que não fazê-lo para pos si bi li tar, cada vez mais, que
esse ali men to che gue à mesa do ex clu í do, do mi se rá-
vel, do po bre? Ora, ou pre ju di ca re mos o Esta do, que
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de i xa rá de re co lher um pou co mais de ICMS, ou o
povo. Entre o Esta do e o povo, fico do lado do povo.
Como dis se o Se na dor Osmar Dias, não es ta mos tra -
tan do de ca cha ça, ci gar ro ou al gum pro du to su pér-
fluo, mas de um man ti men to mais do que es sen ci al.
Por tan to, não há ra zão em não se es ta be le cer uma
po lí ti ca ade qua da para um ali men to que, como dis se
o au tor do pro je to, está na mesa do tra ba lha dor bra si-
le i ro, dos mais po bres, da que les que têm o di re i to de
ir à mer ce a ria com prá-lo di a ri a men te. Não com pre en-
do a po si ção dos que se pre o cu pam ape nas com a ar -
re ca da ção dos Esta dos, quan do po de ría mos es ta be-
le cer um be ne fí cio para o povo, so bre tu do para a par -
ce la mais ne ces si ta da da po pu la ção bra si le i ra. Por -
tan to, voto con tra o re que ri men to de adi a men to e a fa -
vor do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té ria
con ti nua em dis cus são.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 508, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 335, III, do Re gi-

men to Inter no, o so bres ta men to do es tu do dos Pro je-
tos de Re so lu ção nºs 27, de 2000, e 42, de 2001, que
tra mi tam em con jun to, para aguar dar o re ce bi men to,
pelo Se na do Fe de ral, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 41, de 2003, em tra mi ta ção na Câ ma-
ra dos De pu ta dos, que al te ra o sis te ma tri bu tá rio na ci-
o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

O pre sen te re que ri men to se jus ti fi ca em vir tu de
de o as sun to ver sa do nos Pro je tos de Re so lu ção es -
tar tra ta do em al te ra ção do art. 155, § 2º, IV, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, cons tan te do art. 1º da Pro pos ta.

Sala das ses sões, 26 de ju nho de 2003. – Ro-
meu Tuma.

REQUERIMENTO Nº 509, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do Art. 335, 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 o
so bres ta men to do Pro je to de Re so lu ção nº 27 de
2000, para que o mes mo seja dis cu ti do e vo ta do pelo
Ple ná rio do Se na do Fe de ral, após a dis cus são e vo ta-
ção da Re for ma Tri bu tá ria.

Sala das ses sões, 26 de ju nho de 2003. – Re gi-
nal do Du ar te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té-
ria vai ao exa me da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 335 do
Re gi men to Inter no.

É o se guin te o item que tra mi ta em
con jun to

Item 15

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 42, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com o 

Pro je to de Re so lu ção nº 27, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 42, de 2001, de au to ria do 
Se na dor Osmar Dias e ou tros Se nho res Se -
na do res, que re vo ga a Re so lu ção nº 95, de
1996, do Se na do Fe de ral, que fixa alí quo ta
para co bran ça do ICMS, ten do

Pa re ce res sob nºs 576 e 577, de 2003, 
das Co mis sões:

de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
(em au diên cia, por so li ci ta ção da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos), Re la tor: Se na dor
Luiz Otá vio, pela re je i ção do Pro je to e pela
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e boa ade-
qua ção à téc ni ca le gis la ti va do Pro je to de
Re so lu ção nº 27, de 2000, que pas sou a
tra mi tar em con jun to, nos ter mos do Re que-
ri men to nº 527, de 2001), e

– de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor:
Se na dor Edu ar do Aze re do, pela re je i ção do
Pro je to e fa vo rá vel ao Pro je to de Re so lu ção
nº 27, de 2000.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 16:

REQUERIMENTO Nº 43, DE 2003
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 

art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 43, de 2003, do Se na dor Ro ber-
to Sa tur ni no, so li ci tan do, nos ter mos re gi-
men ta is, voto de so li da ri e da de para com a
ca u sa da co mu ta ção da pena da ni ge ri a na
Ami na La wal, con de na da, pelo Tri bu nal
Islâ mi co de Fun tua, na Ni gé ria, à mor te
por ape dre ja men to, em vir tu de de ter dado 
à luz uma cri an ça fora do ca sa men to, ten -
do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 700, de 2003, 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, Re la to ra: Se na do ra He-
lo í sa He le na.
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Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri-

as, a fim de que se cum pra a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 17:

REQUERIMENTO Nº 216, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 216, de 2003, do Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho, so li ci tan do, nos ter mos re -
gi men ta is, que seja de sig na da co mis são
para re pre sen tar a Casa no XIII Con gres so
Mun di al de Cri mi no lo gia, que ocor re rá en tre
os dias 10 e 15 de agos to de 2003, na ci da-
de do Rio de Ja ne i ro.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá-

ri as a fim de fa zer cum prir a de ter mi na ção do Ple ná-
rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 18:

REQUERIMENTO Nº 343, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 343, de 2003 (apre sen ta do pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, como con clu são de seu Pa re cer nº
396, de 2003, Re la to ra: Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko), so li ci tan do a tra mi ta ção con -
jun ta da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 7, de 1999, com a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção n° 29, de 2000 (Re -
for ma do Po der Ju di ciá rio), por re gu la rem a
mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Sr.ªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que ace i-

tou o pre sen te re que ri men to, ten do em vis ta que a
ma té ria prin ci pal, a pro pos ta da re for ma do Ju di ciá rio
ain da não foi vo ta da. Escla re ce ain da que, con for me
de ci são des ta Pre si dên cia, na ses são de 18 de fe ve-
re i ro do cor ren te ano, a Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção aci ma men ci o na da re tor nou à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para re e xa me e
apre sen ta ção de su ges tões pe las Sr.ªs e Srs. Se na-

do res. Nes se sen ti do, a Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 07/99 ane xa da à de 29/2000, vai à Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia onde o Re la-
tor po de rá aca tá-la como su ges tão.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 19:

REQUERIMENTO Nº 358, DE 2003
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 

art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 358, de 2003,  do Se na dor Arthur
Vir gí lio, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
voto de lou vor pela ca no ni za ção, pelo Papa
João Pa u lo II, de Ma dre Ma ria de Mat ti as,
fun da do ra da Con gre ga ção das Irmãs Ado-
ra do ras do San gue de Cris to, ten do Pa re cer
fa vo rá vel, sob nº 699, de 2003, 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 Mar co Ma ci el.

Em vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs. e Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá-

ri as, a fim de que se cum pra a de li be ra ção do Ple ná-
rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 20:

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Pro je to de Lei do Se na do nº 249, de
2002 – Com ple men tar, de au to ria dos Se na-
do res Pa u lo Har tung e Ri car do San tos, que
al te ra dis po si ti vos da Lei Com ple men tar nº
87, de 13 de se tem bro de 1996, que dis põe
so bre o im pos to dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral so bre as ope ra ções re la ti vas à cir-
cu la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções
de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in -
ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, e dá ou tras
pro vi dên ci as, com a re da ção que lhe deu a
Lei Com ple men tar nº 102, de 11 de ju lho de 
2000, ten do Pa re cer nº 430, de 2003, da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la-
tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, pela pre ju di ci a-
li da de do pro je to.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, in ci so I,
do Re gi men to Inter no e do Pa re cer nº 430, de 2003,
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, de cla ra pre -
ju di ca do o Pro je to de Lei do Se na do nº 249, de
2002-Com ple men tar.

A ma té ria vai ao Arqui vo.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 510, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
O se na dor que esse su bes cre ve, com base no

art. 222 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re -
quer seja ofi ci a do, ao De sem bar ga dor Már cio Antô nio
Abreu Cor rêa Ma rins, vo tos de con gra tu la ções pela
sua ele i ção on tem, 25 de ju nho de 2003, como novo
Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça de Mi nas Ge ra is, a
par tir de 25 de agos to de 2003, quan do to ma rá pos se.

Sala das Ses sões, 26 de ju nho de 2003. – Edu-
ar do Aze re do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A Pre si dên cia en ca mi nha rá os vo tos de con gra-

tu la ções.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Qu e ro co -

mu ni car ao Ple ná rio que, com a vo ta ção das ma té ri as
da pa u ta de hoje, re to ma re mos a nos sa pa u ta nor -
mal, uma vez que to das as ma té ri as re ti das por re pre-
sa men to em face da me di da pro vi só ria fo ram vo ta das
pelo Se na do, que en tra rá no re ces so com toda a ma -
té ria aqui re sol vi da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não ha-
ven do ob je ção do Ple ná rio e de acor do com as in di ca-
ções das li de ran ças par ti dá ri as, fica cons ti tu í da a Co -
mis são re pre sen ta ti va do Con gres so Na ci o nal, com
man da to para o pe río do de 1º a 31 de ju lho do cor ren-
te ano. (Pa u sa.)

Fica as sim cons ti tu í da a Co mis são

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa ofí cio do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Tuma.

É lido o se guin te

SGM/P 1344/03

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a honr ra de co mu ni car Vos sa Exce lên cia

que a Câ ma ra dos De pu ta dos, em ses são re a li za da
nes ta data, ele geu, con for me re la ção ane xa, os De-
pu ta dos que in te gra rão a Co mis são Re pre sen ta ti va
do Con gres so Na ci o nal pre vis ta no § 4º do art. 58 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Co lho en se jo para re no var a Vos sa Exce lên cia
pro tes tos de apre ço. – João Pa u lo Cu nha, Pre si den te.

Junho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  27 16457JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL196     



16458 Sexta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2003
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se na-
dor He rá cli to For tes tem a pa la vra, como pri me i ro ora -
dor ins cri to após a Ordem do Dia.

A SRA.IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Há um
ora dor na tri bu na. Assim que ter mi nar, V. Exª po de rá
fa lar pela Li de ran ça.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO  (PMDB – GO) – Obri -
ga da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor He rá cli to For tes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em meio a tan -
tos te mas im por tan tes so bre os qua is o Con gres so
Na ci o nal, so bre tu do a Câ ma ra dos De pu ta dos, tem
se de bru ça do ul ti ma men te, um de les está na pa u ta
do Se na do e tem pas sa do pra ti ca men te des per ce bi-
do. É por isso que ve nho hoje à tri bu na fa zer este aler-
ta aos co le gas que, tal vez por de sin for ma ção, não lhe
es te jam dan do a de vi da im por tân cia.

Tra ta-se da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº40, de 1999, de au to ria do ex-Se na dor Pa u lo Har -
tung, hoje Go ver na dor do Espí ri to San to, que ex tin-
gue os cha ma dos ter re nos de ma ri nha e seus acres -
ci dos. É as sun to da ma i or re le vân cia e que diz res pe i-
to mais di re ta men te – mas não ape nas – aos Esta dos
li to râ ne os.

A PEC já es ta va na pa u ta, mas, a pe di do do Lí -
der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, foi re ti-
ra da para re e xa me da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. A meu ver, e es pe ro es tar equi -
vo ca do, a ati tu de do Lí der de mons tra in ten ção de pro -
cras ti nar uma de ci são a res pe i to de um tema que –
pas mem Srªs e Srs. Se na do res – foi re gu la men ta do
há qua se dois sé cu los e, des de en tão, vem cla man do
por um tra ta men to que re fli ta as mu dan ças dos tem -
pos. Se gui da men te, ele vol ta à dis cus são. Algu mas
me di das pa li a ti vas che ga ram a ser to ma das, mas
sem pre os Go ver nos re tar dam uma so lu ção de fi ni ti va
para o pro ble ma.

A par tir daí, ou tros ins tru men tos le ga is tra ta ram
da ques tão, co me çan do, in clu si ve, a de ter mi nar a co -
bran ça de ta xas de ocu pa ção e afo ra men to, com o
viés fis ca lis ta que pre do mi na até hoje. Che ga mos, en -
fim, ao De cre to-Lei nº 9.760, de 1946, que dis põe so -
bre os bens imó ve is da União e dá a de fi ni ção de ter -
re no de ma ri nha, que é ado ta da até os nos sos dias.

Diz o tex to:

São ter re nos de ma ri nha, em uma pro -
fun di da de de 33 me tros me di dos ho ri zon tal-
men te, para a par te da ter ra, da po si ção da
li nha da pre a mar-mé dia de 1831:

a) os si tu a dos no con ti nen te, na cos ta
ma rí ti ma e nas mar gens dos rios e la go as,
até onde se faça sen tir a in fluên cia das ma -
rés;

b) os que con tor nam as ilhas si tu a das
em zona onde se faça sen tir a in fluên cia das 
ma rés.

E ain da es ta be le ce que “são ter re nos acres ci-
dos de ma ri nha os que se ti ve rem for ma do, na tu ral
ou ar ti fi ci al men te, para o lado do mar, dos rios e de
la go as, em se gui men to aos ter re nos de ma ri nha”.

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não 
é di fí cil con clu ir, pela sim ples le i tu ra do tex to le gal,
que ele está ab so lu ta men te de sa tu a li za do. Che-
gou-se à pro fun di da de de 33 me tros le van do em
con ta o tiro de um ca nhão! Fa lar em ter re nos até
onde faça sen tir a in fluên cia das ma rés é, no nor te
do País, por exem plo, com o flu xo e re flu xo das ma -
rés, os en con tros das águas de rios e ma res, con de-
nar qui lô me tros e qui lô me tros à ina ti vi da de eco nô-
mi ca.

A in de ter mi na ção do pon to de “pre a mar-mé dia”
é ta ma nha que se che gou a si tu a ções até bi zar ras,
como as aqui re cém-re la ta das pelo no bre Se na dor
João Ba tis ta Mot ta. Se gun do ele, a Pre fe i tu ra de Vi tó-
ria está ins cri ta no Ca das tro de Ina dim plen tes da
União (Ca din), por não pa gar ta xas re fe ren tes a três
pra ças que, em bo ra se jam con si de ra das ter re nos de
ma ri nha, si tu am-se no cen tro da ci da de. O Pre fe i to de 
Vi tó ria, Luiz Pa u lo Vel lo so Lu cas, iro ni ca men te, che -
gou a ofe re cê-las ao Go ver no Fe de ral para que ele as 
ad mi nis tras se. Ima gi nem, en tão, Srªs e Srs. Se na do-
res, a re pe ti ção de si tu a ções as sim nas ca pi ta is-ilhas,
como a pró pria Vi tó ria, Flo ri a nó po lis e São Luís!

Pa re ce-me de cris ta li na ob vi e da de a ne ces si da-
de de al ter nar essa si tu a ção, que atin ge, além dos
Go ver nos mu ni ci pa is, mi lha res e mi lha res de pes so-
as que agi ram de boa-fé, ad qui ri ram seus imó ve is,
pa gam fo ros anu a is à União e não têm di re i to a uma
es cri tu ra de fi ni ti va.

No caso das ad mi nis tra ções mu ni ci pa is, mul ti-
pli cam-se os ca sos em que elas têm de ar car com as
des pe sas de in fra-es tru tu ra, en quan to a União só ar -
re ca da, nada lhes de vol ve, ape nas lhes co bra uma dí -
vi da eter na.

O ob je ti vo do ex-Se na dor Pa u lo Har tung, ao fa -
zer a sua pro pos ta, foi dos mais me ri tó ri os. Che ga-
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mos a con ver sar a res pe i to, já que eu, ain da como
De pu ta do, ao lado da De pu ta da Rita Ca ma ta, do
Espí ri to San to, e do De pu ta do Edson Andri no, de
San ta Ca ta ri na, tam bém ti nha ini ci a ti vas se me lhan-
tes, ape sar de res tri tas ao meu Esta do.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Em
se gui da lhe con ce de rei o apar te, Se na dor Alme i da
Lima.

A pro pos ta de Pa u lo Har tung, di fe ren te men te,
pre vê so lu ção am pla, na ci o nal para um pro ble ma que
atin ge a União, os Esta dos, os Mu ni cí pi os e mi lha res
de pes so as.

Com mu i to pra zer, con ce do o apar te a V. Exª,
Se na dor Alme i da Lima.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor He -
rá cli to For tes, pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a men to.
Esse pro je to de emen da à Cons ti tu i ção cha mou-me a 
aten ção, por que se tra ta de pro ble ma que en vol ve
não ape nas in te res ses do Esta do do Espí ri to San to,
mas ba si ca men te de toda a cos ta les te do País, so -
bre tu do da ci da de de Ara ca ju, que tive a opor tu ni da-
de de ad mi nis trar. Tomo co nhe ci men to, ago ra, pelo
pro nun ci a men to de V. Exª, de que hou ve um pe di do
para re a pre ci a ção des se pro je to na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Nele, já exis te um
subs ti tu ti vo. Tive a opor tu ni da de de es tu dá-lo e ve ri fi-
quei que, tan to na for ma ori gi nal da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção como no subs ti tu ti vo, exis te
uma ina de qua ção, um equí vo co. Embo ra essa pro-
pos ta seja de gran de mé ri to, de gran de al can ce so ci-
al, em nada re pa ra o pro nun ci a men to de V. Exª. Qu e-
ro so mar-me a V. Exª, no en tan to, acres cen to que,
como apre sen ta do no subs ti tu ti vo, en ten do que a
emen da que apre sen tei, sal vo me lhor ju í zo des te Ple -
ná rio, virá para cor re ção, pois a pro pos ta era no sen ti-
do de que to dos os imó ve is cujo do mí nio útil se en-
con tra nas mãos dos par ti cu la res se ri am do a dos,
trans fe ri dos para os Mu ni cí pi os e es ses fa ri am has ta
pú bli ca, le i lão, as se gu ran do ao pro pri e tá rio do do mí-
nio útil a pre fe rên cia, o di re i to de com pra. Enten do
que isso é um equí vo co, ten do em vis ta que, por
exem plo, ba si ca men te 30% dos mais de 250 mil imó -
ve is na ci da de de Ara ca ju, as sim como em todo o
País, es tão nes sa si tu a ção. Mu i tos apar ta men tos fo -
ram ad qui ri dos pelo pre ço de mer ca do, va lor che io,
real, e o pro pri e tá rio te ria, nes sa hi pó te se, que ar re-
ma tar o imó vel pa gan do idên ti co va lor ao que já ha via
pago an te ri or men te. Isso vale não ape nas para quem

tem um apar ta men to, mas uma casa, um co mér cio ou 
até mes mo um lote de so cu pa do.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Alme i da Lima, a Pre si dên cia lem bra que o tem po de
apar te é de dois mi nu tos para não com pro me ter o
tem po des ti na do, de acor do com o Re gi men to, ao Se -
na dor He rá cli to For tes.

O SR. HERÁCLIO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Pre si den te, nes ta se gun da fase, o tem po des ti na do
ao ora dor é de 50 mi nu tos, não é? (Pa u sa.)

O apar te do Se na dor Alme i da Lima é lon go,
mas es cla re ce dor. S. Exª tem ex pe riên cia como Pre -
fe i to de Ara ca ju e acom pa nha, com cu i da do, a ques -
tão. Tra ta-se de um pro ble ma que afe ta a to dos nós,
prin ci pal men te os que mo ram em ci da des de pra ia e
que so frem a in fluên cia das ma rés. Re ce bo, com mu i-
ta ale gria, o apar te de V.Exª, des de que não haja im -
pe di men to re gi men tal al gum, por que é en ri que ce dor.
Com a aju da dos Lí de res aqui pre sen tes — o Lí der
Re nan Ca lhe i ros é de uma ci da de que tem o mes mo
pro ble ma —, para o qual, te nho cer te za, ha ve re mos
de en con trar uma rá pi da so lu ção.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Agra de ço,
por tan to, a com pre en são de V. Exª. Já dava ba si ca-
men te por con clu í do o apar te, que re co nhe ço lon go.
Tra ta-se de uma ma té ria que dis cu ti re mos em ou tras
opor tu ni da des, até mes mo na Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia e nes te ple ná rio, quan do a
ma té ria para aqui vier, so bre tu do por se tra tar de uma
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, que es ta rá em
pa u ta por mais de uma ses são para dis cus são e, pos -
te ri or men te, de li be ra ção. Era exa ta men te nes se as-
pec to que que ria to car, dan do o va lor que o pro je to
pos sui, evi den te men te, es ta be le cen do-se as cor re-
ções ne ces sá ri as para que não haja um pre ju í zo
enor me para mi lha res e mi lha res de pes so as em todo 
o País. Mu i to obri ga do.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Tem ra -
zão V. Exª. O pro je to do Se na dor Pa u lo Har tung pre vê,
in clu si ve, so lu ções para ques tões como as que V. Exª
aca bou de anun ci ar. É evi den te que vá ri os pro je tos tra -
mi ta ram pela Câ ma ra dos De pu ta dos e vêm tra mi tan do
pelo Se na do. Por exem plo, há um pro je to do De pu ta do
Edi son Andri no, que, com mu i ta com pe tên cia e vi ven do
todo o pro ble ma de Flo ri a nó po lis, abor da com bas tan te
se gu ran ça o tema. Na le gis la tu ra pas sa da, acha mos
por bem jun tar to dos os pro je tos até en tão em tra mi ta-
ção e fa zer uma fu são com este do Se na dor Pa u lo Har -
tung. Na Co mis são, te mos como Re la tor nos so com pa-
nhe i ro De mós te nes Tor res.
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Meu caro Se na dor, peço a V. Exª, pela sua ex pe-
riên cia, que fa ça mos um mu ti rão para so lu ci o nar, de
uma vez por to das, essa ques tão.

Con ce do tam bém um apar te, com mu i ta ale gria,
ao Se na dor Alber to Sil va, ex-Go ver na dor do meu
Esta do e ex-Pre fe i to, por duas ve zes, de Par na í ba,
uma das ci da des que mais pa de ce des se pro ble ma.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Meu caro Se -
na dor He rá cli to For tes, é opor tu nís si mo o pro ble ma
que V. Exª le van ta hoje nes te ple ná rio. Co nhe ce mos
de per to não só o as pec to le gal, mas o as pec to abu si-
vo com que se tra ta esse pro ble ma, por exem plo, na
nos sa ci da de, Par na í ba. Por que está à mar gem de
um rio a me ta de da ci da de, qual quer que seja a cons -
tru ção que te nha que ser fe i ta – nos so Se na dor Mão
San ta foi pre fe i to de Par na í ba, como eu tam bém – ne -
ces si ta de au to ri za ção es pe ci al da União. É um des -
pro pó si to. Como é que o Pre fe i to di ri ge a me ta de da
ci da de e a ou tra me ta de não pode di ri gir? Ele não tem 
ne nhu ma ação, pode até co brar al gum im pos to, mas
a cons tru ção de pen de de au to ri za ção do pa tri mô nio
da União. Então, lem bro o se guin te, como uma su ges-
tão: por que as cons tru ções, na pro pos ta que está em
jogo, te ri am que pas sar e de po is ser ar re ma ta das?
Não é mu i to mais sim ples? Se o ter re no é con si de ra-
do pa tri mô nio da União e se o imó vel tem au to ri za ção
da União para cons tru ir – va mos ad mi tir, por exem plo,
a orla de Co pa ca ba na, Ara ca ju, Ma ce ió, For ta le za e
de ou tras ci da des. Ima gi ne mos que aque les edi fí ci os
te ri am que ser ven di dos ou tra vez. Então, por que o
ter re no sai da União e pas sa para o Mu ni cí pio? Os im -
pos tos é que in te res sam à União, por que ela não to -
ma rá ter re no de nin guém. O que im por ta – pelo que
sou be do Lí der Mer ca dan te – é que a União per de rá
mu i to com a di mi nu i ção das ta xas. Mas há uma so lu-
ção sa lo mô ni ca, mu i to de acor do com o Se na dor Mão 
San ta, que de vez em quan do cita Sa lo mão: ra cha-se
no meio, me ta de dos im pos tos fica para os Mu ni cí pi-
os e a ou tra me ta de para a União, mas não se deve
ven der nada. O edi fí cio está pron to, os apar ta men tos
fo ram ven di dos e não se deve ar re ma tar no va men te.
Isso é es drú xu lo e ina de qua do ao que es ta mos tra-
tan do. Espe ro que o bom-sen so pre va le ça e en con-
tre mos uma so lu ção. Su gi ro que, se o ter re no hoje
está sob o do mí nio da União, tudo bem, pas sa-se
para o do mí nio do Mu ni cí pio, como é cla ro, ou do
Esta do. Em al gu mas cir cuns tân ci as, as ta xas de vem
ser di vi di das no meio. Mas quem ge ri rá o ter re no daí
para fren te? Se na dor He rá cli to For te, V. Exª está sa -
ben do que, nas nos sas pra i as de Luís Cor re ia, não se 
pode con ser tar uma casa, se quer um re bo co? Se o
ci da dão que es ti ver lá dis ser que não pode, en tão não 

pode. Pren de-se a so ci e da de? Quem tem uma casa
cu jas pa re des es tão ca in do, que ren do con ser tá-la,
não pode, tem que de i xá-la cair? Que his tó ria é essa? 
Isso não bate com a ne ces si da de de de sen vol vi men-
to das ci da des des te País, prin ci pal men te as li to râ ne-
as. Pa ra be ni zo V. Exª pela opor tu ni da de. Espe ro que
o nos so Par ti do, o PMDB, apóie essa pro pos ta, para
que seja apro va do ra pi da men te.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
de ço o pro nun ci a men to de V. Exª. Nós vi ve mos essa
si tu a ção. Mais adi an te, irei dis cor rer so bre o tema. So -
mos de um Esta do com ape nas 166 qui lô me tros de
pra ia, mas te mos pro ble mas na mes ma di men são
dos da Ba hia ou de Esta dos com uma área li to râ nea
bem ma i or.

Aliás, no nos so Pi a uí, em de ter mi na do mo men-
to da vida bra si le i ra, an dou-se con fun din do ter re no de 
ma ri nha com ter re no da ma ri nha. Ha via cons tran gi-
men tos como os que V. Exª aca ba de re la tar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te a
tra mi ta ção o pro je to re ce beu emen das que aper fe i ço-
a ram o tex to, con subs tan ci a das em subs ti tu ti vo do
no bre Se na dor Osmar Dias.

Ain da as sim, en ten do que de ve mos apro fun dar
o de ba te. Eu mes mo es tou apre sen tan do uma emen -
da com o ob je ti vo de vin cu lar o uso dos re cur sos que
vi rão da ven da das pro pri e da des à ela bo ra ção, pe las
Pre fe i tu ras, de um pla no di re tor, para que a ocu pa ção
não seja fe i ta de sor de na da men te.

Su gi ro ain da que o tex to ga ran ta al gum tipo de
pre fe rên cia aos mo ra do res mais po bres des ses ter re-
nos, mu i tos dos qua is ocu pa dos por co lô ni as de pes -
ca do res, que não têm re cur sos ou al ter na ti vas de so -
bre vi vên cia.

Tam bém de fen do, Srªs e Srs. Se na do res, que
pelo me nos par te des ses re cur sos re ce bi dos se jam
des ti na dos a pro gra mas ha bi ta ci o na is para a po pu la-
ção de ba i xa ren da. Acre di to, que com es ses cu i da-
dos, es ta re mos pro te gen do os pos se i ros mais hu mil-
des e não aque les que even tu al men te pos sam es tar
in te res sa dos em es pe cu lar com es ses ter re nos. Res -
sal te-se que a mes ma pre o cu pa ção teve o Re la tor, ao 
aca tar emen da do no bre Se na dor Ro me ro Jucá, que
des ti na par te dos re cur sos ao Fun do de Com ba te à
Po bre za.

Esta re mos, igual men te, ins tan do os Exe cu ti vos
mu ni ci pa is a se de bru ça rem so bre os pro ble mas ge -
ra dos por essa le gis la ção ar ca i ca, pro cu ran do tra ta-
men to de fi ni ti vo para a ques tão.

Ago ra ve ja mos qua is mo ti vos que o no bre Lí der
do Go ver no nes ta Casa ale gou para, de ma ne i ra no
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mí ni mo aço da da, já que a PEC es ta va no pri me i ro dia
de dis cus são, le var a pro pos ta para o re e xa me da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Ci tan do
a Se cre ta ria de Pa tri mô nio da União, ele sus ten ta que 
a es ti ma ti va de ar re ca da ção com a ad mi nis tra ção e
fis ca li za ção dos ter re nos de ma ri nha e seus acres ci-
dos es te ja na or dem de R$150 mi lhões, quan tia ir ri só-
ria di an te de cer ca de R$600 bi lhões que o País pre ci-
sa e pre ten de ar re ca dar este ano.

Está cla ro que a SPU não tem es tru tu ra nem
para ar re ca dar nem para fis ca li zar a ocu pa ção des-
sas ter ras, o que é de mons tra do não ape nas pelo
pou co ar re ca da do, como pe las co bran ças cu mu la ti-
vas que sur pre en dem mu i tos dos ocu pan tes des ses
ter re nos, que che gam a re ce ber con tas re tro a ti vas
es tra tos fé ri cas. O que cus ta para o con tri bu in te, em
es tru tu ra e pes so al, man ter e ge rir esse pa tri mô-
nio?Por que ta ma nha re sis tên cia em mu dar?

O pró prio Lí der Mer ca dan te afir ma, ao jus ti fi car
o seu re que ri men to, que há cré di tos pa tri mo ni a is da
União, ina dim pli dos na or dem de R$1 bi lhão e 600 mi -
lhões, que po de ri am cor rer ris cos ain da ma i o res,
caso a emen da seja apro va da. Tra ta-se de con fir ma-
ção da fal ta de con di ções do Po der Pú bli co de ge rir
esse pa tri mô nio.

É bom que se fri se que a PEC ex tin gue os ter re-
nos de ma ri nha e pro põe que os imó ve is que per de-
rão essa con di ção te nham a sua pro pri e da de as sim
de fi ni da:

1 – con ti nu am no do mí nio da União
aque las em que es tão edi fi ca dos pré di os
pú bli cos que abri guem ór gãos ou en ti da des
da ad mi nis tra ção fe de ral;

2 – pas sam à ti tu la ri da de dos Esta dos
onde se si tu am aque las em que edi fi ca dos
pré di os pú bli cos que abri guem ór gãos ou
en ti da des da ad mi nis tra ção es ta du al;

3 – per ma ne çam sob o do mí nio dos
res pec ti vos do na tá ri os aque las do a das me -
di an te pré via au to ri za ção em lei fe de ral;

4 – pas sam à pro pri e da de dos Mu ni cí-
pi os onde es te jam si tu a das aque las não en -
qua drá ve is nas hi pó te ses an te ri o res e as
áre as atu al men te ce di das, lo ca das, ar ren da-
das ou afo ra das a ter ce i ros pela União.

A pro pos ta tam bém as se gu ra a ob ser vân cia
de to dos os pro ce di men tos le ga is, in clu in do a ne-
ces si da de de li ci ta ção, além de pre ver pra zo para
que a União es pe ci fi que as áre as em que deve fi car
man ti do o seu do mí nio para pre ser var ati vi da des de
vi gi lân cia e se gu ran ça da cos ta.

Acre di to se rem in sus ten tá ve is, na si tu a ção em
que la men ta vel men te se en con tram as nos sas For -
ças Arma das, as ale ga das ra zões de pro te ção da
nos sa am pla cos ta, até por que elas tam bém fo ram
con tem pla das.

Ou seja, to dos os cu i da dos fo ram ob ser va dos
na ten ta ti va de se che gar a uma fór mu la que sa tis fa ça
a União, mas que con tem ple as de ma is par tes en vol-
vi das. Se ela ain da não é sa tis fa tó ria, que se apre sen-
tem ar gu men tos e pro pos tas, mas não com o ob je ti vo
de pro te lar mais uma vez uma so lu ção para o pro ble-
ma.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, V. Exªs
hão de pen sar que ta ma nho in te res se pode ter um re -
pre sen tan te de Esta do com ape nas 66 Km de li to ral!
É fato: o Pi a uí tem a me nor fa i xa de to dos os Esta dos
bra si le i ros ba nha dos pelo mar. Mas a ques tão mexe
de tal ma ne i ra com as po pu la ções e as pre fe i tu ras
que não há como ig no rá-la.

Embo ra o Pi a uí te nha uma fa i xa de li to ral tão pe -
que na, são gran des os in te res ses en vol vi dos. Hoje,
so men te a ci da de de Par na í ba tem 4 mil imó ve is ca -
das tra dos como ter re no de ma ri nha que abran gem
três ba ir ros po bres do mu ni cí pio.E isto por que, re cen-
te men te, foi fe i ta uma re vi são da li nha de mar ca tó ria,
pois, caso con trá rio, a área se ria bem ma i or. A si tu a-
ção, po rém, é ain da pre cá ria pois está de pen den do
de de fi ni ção le gal de fi ni ti va.

Par ce ri as e acor dos en tre o Ser vi ço de Pa tri mô-
nio e a pre fe i tu ra per mi ti ram ur ba ni zar par te des se to -
tal. O Go ver no do Esta do, no en tan to, está em atra so
com as ta xas de ocu pa ção, que tam bém pode
levá-los ao Ca din. Há ain da cen te nas de ca sos (em
tor no apro xi ma da men te de 700) com di re i to à isen ção
das ta xas, bas tan do para isso pro var que a ren da fa -
mi li ar é in fe ri or a três sa lá ri os mí ni mos.

Além de Par na í ba, uma ci da de que é pólo re gi o-
nal, te mos Luís Cor re ia, Ca ju e i ro da Pra ia e Ilha
Gran de, ci da des que de pen dem ba si ca men te do tu -
ris mo e es tão per den do in ves ti men tos para os Esta -
dos vi zi nhos em de cor rên cia das in de fi ni ções da le-
gis la ção.

Qu e ro lem brar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, que re cen te men te per de mos um gran de in ves-
ti men to em ho te la ria para um vi zi nho, o Esta do do Ce -
a rá, exa ta men te por não ter mos áre as de fi ni das para
que os in ves ti do res, no caso es tran ge i ros, co lo cas-
sem ali o seu in ves ti men to.

Como po dem ver, Srªs e Srs. Se na do res, o
exem plo, num uni ver so bas tan te re du zi do, dá bem a
di men são que o pro ble ma pode atin gir em Esta dos
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onde os ter re nos são mais va lo ri za dos, a cos ta é ma i-
or, a ocu pa ção ain da mais de sor de na da, fa vo re cen do
a es pe cu la ção e gru pos com ma i or po der eco nô mi co.

E não há nada que nos leve a crer que, num ho -
ri zon te me di a no, algo mude tão dras ti ca men te nes te
pa no ra ma, que ve nha a fa zer com que a União de re -
pen te pas se a ter es tru tu ra, pes so al e re cur sos para
re gu la ri zar a si tu a ção, não ape nas pas sa da, mas
tam bém da qui para fren te.

Até aqui, so men te as ad mi nis tra ções mu ni ci pa is
têm ar ca do com as des pe sas de ilu mi na ção, cal ça-
men to, en fim, to das as ben fe i to ri as ne ces sá ri as. Não
é jus to que esta si tu a ção per sis ta, ain da que a União
não que i ra abrir mão de sua ar re ca da ção.

A so lu ção que a PEC nos traz, no en tan to, como 
já foi dito, é a de re par tir as re ce i tas pro ve ni en tes das
ali e na ções dos ter re nos igua li ta ri a men te en tre os mu -
ni cí pi os em cu jas áre as se si tu em os imó ve is ali e na-
dos e a União – como bem so li ci tou o Se na dor Alber to
Sil va –, pas san do a par ce la des ta úl ti ma a cons ti tu ir
re cur so vin cu la do ao Fun do de Com ba te à Po bre za,
aten den do ao pro je to do Se na dor Ro me ro Jucá. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
acre di to que, de po is des te aler ta, meus co le gas, so -
bre tu do dos Esta dos li to râ ne os – e ain da mais aque -
les cu jas ca pi ta is si tu am-se em ilhas, como Vi tó ria,
São Luís e Flo ri a nó po lis – se da rão con ta do al can ce
des se im por tan te pro je to do ex-Se na dor Pa u lo Har -
tung e nos de bru ça re mos to dos so bre o seu tex to
para en con trar mos a so lu ção mais jus ta e sa tis fa tó ria
para to das as par tes en vol vi das, com a ma i or ra pi dez
pos sí vel.

Um pas so im por tan te já foi dado com a es co lha
do Se na dor De mós te nes Tor res, meu co le ga de Ban -
ca da, para re la tor o pro je to na Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Ho mem equi li bra do, de far -
tos co nhe ci men tos ju rí di cos e de um Esta do sem en -
vol vi men to di re to com o pro ble ma, o Se na dor De mós-
te nes Tor res terá cer ta men te a se re ni da de e o em pe-
nho ne ces sá ri os para con du zir este de ba te. Aguar de-
mos que o Go ver no tam bém de mons tre os mes mos
pro pó si tos para que, en tão, pos sa mos fi nal men te e
cons tru ir um con sen so que nos leve, como dis se, a
uma so lu ção jus ta e de fi ni ti va.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. He rá cli to
For tes, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio e Mão
San ta, su ces si va men te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Nós que re-
mos nos so li da ri zar com o pro nun ci a men to e o tra ba-
lho do Se na dor He rá cli to For tes.

Con ce de mos a pa la vra, como Lí der do PMDB, à 
Se na do ra Íris de Ara ú jo.

A Pre si dên cia gos ta ria de lem brar que há al-
guns ora do res ins cri tos, e os gran des dis cur sos da
hu ma ni da de fo ram rá pi dos, o Pai-Nos so de Cris to, o
de Abra ham Lin coln, em Gettysburg, o de Wins ton
Chur chill e ago ra, en tão, nós pe di ría mos, ins pi ra do
em Cris to, que mul ti pli cou os pães, mul ti pli car mos e
di vi dir mos esse tem po en tre to dos os ora do res.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, pro -
cu ra rei cum prir a re co men da ção de V. Exª.

Fa rei re fe rên cia à ques tão da tor tu ra. Hoje,
como bem lem brou a Se na do ra Ide li Sal vat ti, é o Dia
Inter na ci o nal de Apo io às Ví ti mas de Tor tu ra, ins ti tu í-
do pela ONU. Co in ci den te men te, Se na do ra Ide li Sal -
vat ti, tra ta rei es pe ci fi ca men te de um caso de tor tu ra
ocor ri do no meu Esta do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pas sa dos
tan tos anos da re con quis ta da de mo cra cia, che go à
tris te con clu são de que a di ta du ra ain da não aca bou
para os nos sos com pa tri o tas mais po bres. Sim, é ver -
da de, so mos to dos igua is pe ran te a lei. Em tese, todo
bra si le i ro tem li ber da de de ir e vir, li ber da de de pen sa-
men to e de ex pres são, di re i to ao voto, etc, etc. Mas,
na prá ti ca, nas ruas e nos la res, a si tu a ção é mu i to di -
fe ren te. Se, em te o ria, so mos to dos igua is pe ran te a
lei, na re a li da de é es can da lo sa men te gran de o nú me-
ro dos me nos igua is. A re a li da de tem uma cara mu i to
feia para os bra si le i ros mais po bres.

Se não, ve ja mos: do pon to de vis ta eco nô mi co,
fala-se em 50 mi lhões de ex clu í dos. Bra si le i ros sem
casa para mo rar, sem tra ba lho, sem am pa ro pre vi-
den ciá rio e, mu i tas ve zes, até sem co mi da. Numa si -
tu a ção des sas, Srªs e Srs. Se na do res, qual o real es -
pa ço de li ber da de des sas pes so as?

Mas a re a li da de pode ter uma cara ain da mais
feia, quan do uma pes soa sem pos ses pre ci sa en fren-
tar a po lí cia. Um trá gi co exem plo dis so acon te ceu
com meu con ter râ neo go i a no, Se bas tião Di vi no Alves 
da Ro cha, pre so sob sus pe i ta de rou bo e tor tu ra do
até a mor te por se ne gar a con fes sar o cri me que não
ha via co me ti do.

Oito me ses de po is da mor te de Se bas tião Di vi-
no, a Cor re ge do ria da Po lí cia Ci vil de Go iás con clui –
con for me no ti cia hoje o prin ci pal jor nal de Go iâ nia, O
Po pu lar – que ele foi pre so ile gal men te, le va do à de -
le ga cia e tor tu ra do para con fes sar o cri me.
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O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na do ra
Iris de Ara ú jo, peço li cen ça a V. Exª para pror ro gar a
ses são por 15 mi nu tos, con for me per mi te o Re gi men-
to Inter no, e abrir o pra zo de ins cri ção para os ora do-
res que de se ja rem se pro nun ci ar na se gun da-fe i ra.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, e o pior: Se bas tião foi re ti ra do da cela por
um po li ci al que es ta va acom pa nha do por um fun ci o-
ná rio da Pre fe i tu ra de São Si mão. O que fa zia ali esse
fun ci o ná rio? E onde es ta va o de le ga do?

Sem pre que acom pa nho o es pe tá cu lo ter rí vel de
re vol tas nos pre sí di os, pen so em ca sos como es ses. É
co mum que a im pren sa e as au to ri da des apon tem os
che fões do trá fi co como ins ti ga do res e lí de res des sas
re be liões. Não du vi do dis so. O que me per gun to é por
que os ou tros pre sos obe de cem a es ses lí de res? Será
ape nas por que são for ça dos, ou será tam bém por que
o re gi me de maus tra tos e in jus ti ças ser ve de cal do
para o res sen ti men to, a de ses pe ran ça e a re vol ta?

Se bas tião Di vi no Alves da Ro cha era ino cen te.
Mas, mes mo que fos se cul pa do, es ta va pre so, sob a
guar da e res pon sa bi li da de do Go ver no do Esta do de
Go iás. E, na con di ção de Se na do ra, co bro do Go ver-
na dor de Go iás a res pon sa bi li da de pela mor te cru el
des te ino cen te.

Nos úl ti mos dias, te nho me ba ti do con tra a fal ta
de fis ca is nes te País: fis ca is da vi gi lân cia sa ni tá ria,
fis ca is para os cri mes am bi en ta is, fis ca is para a qua li-
da de de re mé di os e ali men tos. Mas é pre ci so tam bém
fis ca li zar a Po lí cia, ser mais ri go ro so na se le ção dos
no vos po li ci a is. Um ho mem que pra ti ca a co var dia de
tor tu rar um pre so al ge ma do cer ta men te já terá co me-
ti do ou tros cri mes. Se, no ato de sua con tra ta ção, for
ou vi do por um psi có lo go, cer ta men te mos tra rá que
não é apto para a fun ção.

Ne nhum Se cre tá rio de Se gu ran ça, por mais efi -
ci en te que seja, pode im pe dir qual quer cri me. Mas,
quan do um Go ver na dor exi ge tra ba lho e ri gor dos
seus as ses so res, cer ta men te cri mes he di on dos
como esse po dem ser evi ta dos.

Bas ta, se nho res, de brin car de de mo cra cia. É pre -
ci so de mo cra cia real para to dos os bra si le i ros. E o Esta -
do de Go iás que, so be ra na e co ra jo sa men te, or ga ni zou
o pri me i ro gran de co mí cio con tra a di ta du ra, me re ce
uma po lí ti ca de se gu ran ça à al tu ra da co ra gem e da dig -
ni da de do seu povo. Do con trá rio, es ta re mos abrin do
es pa ço à ar bi tra ri e da de e ao abu so. Esta re mos man-
ten do viva a opres são con tra os mais po bres. É hora de
pro gres so, não de re tor no à opres são!

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

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Li der do meu Par ti do, o PMDB, Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, lem bran do ao Lí der que este é o
ma i or Par ti do do Bra sil e lem bran do a gran de za de
Ulysses Gu i ma rães, de Tan cre do Ne ves e de Te o tô-
nio Vi le la Fi lho, e que o PMDB pos sa ser a luz, o ca mi-
nho e a ver da de do Bra sil.

Esta é a nos sa con fi an ça.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.

Como Lí der.) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Se na-
dor Mão San ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há dias co -
me mo ra mos o Dia Mun di al do Meio Ambi en te. No Bra -
sil, hou ve ma ni fes ta ções de toda or dem. Aqui em fren -
te ao Con gres so Na ci o nal, Orga ni za ções Não-Go ver-
na men ta is de De fe sa do Meio Ambi en te pe di ram às
au to ri da des mais aten ção com as ques tões am bi en ta-
is. Hou ve até ma ni fes ta ções mais aca lo ra das, pró pri as
da de mo cra cia.

No Se na do, de di ca mos uma ses são ao tema.
Du ran te so le ni da de no Pa lá cio do Pla nal to, o Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va anun ci ou, em boa
hora, a de mar ca ção de mais áre as de pre ser va ção
am bi en tal, numa de mons tra ção que o tema meio am -
bi en te não está re le ga do ao se gun do pla no no seu
Go ver no.

Sem pre que a dis cus são so bre a pre ser va ção
dos re cur sos na tu ra is vem à ba i la, so mos re me ti dos à 
ques tão da es cas sez de água no Pla ne ta. Nes se
caso, nada mais opor tu no que o re la tó rio das Na ções
Uni das, apre sen ta do em Kyo to, no Ja pão, no mês de
mar ço, du ran te o 3º Fó rum Inter na ci o nal de Água.

A par tir de um do cu men to bas tan te re a lis ta, a
ONU pre viu um fu tu ro som brio para a hu ma ni da de,
apon tan do a es cas sez e a fal ta de água como o “pro -
ble ma mais im por tan te do Séc. XXI, num mis to de cri -
se so ci al e na tu ral”.

Ao afir mar que a si tu a ção é de ex tre ma gra vi da-
de, o re la tó rio das Na ções Uni das enu me ra que 18
das 20 ma i o res ci da des do mun do, to das em pa í ses
po bres, já con vi vem com uma de man da ma i or do que
a ofer ta de água. Entre as ci da des bra si le i ras ci ta das
es tão Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo.

Os da dos não pa ram por aí. As Na ções Uni das
fa zem pre vi sões som bri as, ain da quan do ga ran tem
que do bra a pro cu ra por água no mun do a cada 20
anos. Pre vê, Sr. Pre si den te, ain da que, na me ta de do
sé cu lo, pelo me nos dois bi lhões de pes so as, em 48
pa í ses, não te rão água para con su mir.

Numa re cen te le i tu ra, cha mou-me a aten ção a
ex pres são “in clu são hí dri ca”, numa re fe rên cia à ne-
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ces si da de de as au to ri da des ado ta rem me di das que
ga ran tam o aces so à água a to dos os ha bi tan tes do
Pla ne ta. No Bra sil, isso re pre sen ta ria a “in clu são hí -
dri ca”, ou seja, aces so à água po tá vel para 40 mi-
lhões de ci da dãos.

Aqui, Sr. Pre si den te, faço uma res sal va, uma
vez que, nes se as pec to, Ala go as foi o Esta do do Nor -
des te que mais avan çou com re la ção aos re cur sos hí -
dri cos, com a cons tru ção de mu i tas adu to ras, em face 
do em pe nho da Ban ca da Fe de ral, es pe ci al men te do
meu em pe nho e do em pe nho do Se na dor Te o tô nio Vi -
le la Fi lho e da Se na do ra He lo í sa He le na.

A Ter ra tem mais de um bi lhão e qua tro cen tos
mi lhões de qui lô me tros cú bi cos de água. Só que 97%
des sas águas es tão con cen tra das nos oce a nos. So -
men te 3% lo ca li zam-se em ter ra, sen do que 2% en -
con tram-se sob a for ma de gelo e neve ou aba i xo da
su per fí cie, as cha ma das águas sub ter râ ne as.

Ape nas 1% da água de todo o Pla ne ta está dis -
po ní vel ao ho mem e aos ou tros or ga nis mos, sob a
for ma de la gos e rios. Des se per cen tu al, 12% es tão
no Bra sil, sen do que 88% des sas águas es tão dis po-
ní ve is na Re gião Ama zô ni ca. O Nor des te, com mais
de 40 mi lhões de ha bi tan tes, con ta ape nas com 4%
das águas dis po ní ve is no Bra sil.

A cam pa nha “Água para a vida, água para to-
dos”, lan ça da du ran te a co me mo ra ção do Dia Mun di-
al do Meio Ambi en te, em Bra sí lia, pela ONG WWF,
vem pre ce di da de pes qui sa que re ve la dis tor ções so -
bre o con su mo da água no Dis tri to Fe de ral. Pela sua
abor da gem, o es tu do aca ba re ve lan do a re a li da de
das áre as no bres de vá ri as ca pi ta is e de gran des ci -
da des do País. 

De acor do com a pes qui sa, os mo ra do res de
áre as no bres de Bra sí lia con so mem 600 li tros de
água por dia, ou seja, três ve zes mais do que as Na -
ções Uni das con si de ram sa u dá ve is. Por ou tro lado, a
po pu la ção dos ba ir ros po bres não che ga a con su mir,
em mé dia, a me ta de do ide al.

Anu al men te, são lan ça das nas zo nas cos te i ras
e nas ca be ce i ras dos rios to ne la das de su je i ras. Parte
des se de pó si to pode-se atri bu ir à ero são e à der ru ba-
da das flo res tas, além das des car gas dos rios.

Con tri bu em ain da, Sr. Pre si den te, para a po lu i-
ção do oce a no o es co a men to das águas su per fi ci a is,
o trans por te at mos fé ri co, o des pe jo de lixo, os aci den-
tes de na vi os e as des car gas ex ces si vas de es go tos
em áre as ur ba nas. As cor ren tes ma rí ti mas le vam para 
alto-mar gar ra fas plás ti cas não de gra dá ve is e ou tros
res tos de con su mo lan ça dos nas pra i as, que ma tam
pe i xes, pás sa ros e ma mí fe ros.

Anu al men te, pelo me nos 2,2 mi lhões de pes so-
as mor rem no mun do em de cor rên cia do tra ta men to
ina de qua do da água e da fal ta de sa ne a men to bá si co.
Mas os es tu dos so bre o meio am bi en te são qua se
unâ ni mes em afir mar que é po ten ci al men te viá vel,
em bo ra de man de anos, des po lu ir ma res, rios e la gos.

A de mo cra ti za ção e o uso ra ci o nal da água em
todo o País não pode, de for ma ne nhu ma, fi car de fora 
da agen da des te Con gres so Na ci o nal, ain da na atu al
le gis la tu ra. Embo ra os in di ca do res so ci a is do IBGE
de mons trem que 97% dos Mu ni cí pi os bra si le i ros têm
ser vi ço de abas te ci men to de água, es ses mes mos in -
di ca do res re ve lam que me ta de des ses la res não re -
ce be água de boa qua li da de. Por tan to, Sr. Pre si den te,
além de su prir o res tan te das re si dên ci as que não
con tam com esse bem na tu ral, é pre ci so ga ran tir o
tra ta men to ade qua do da água.

Os eco lo gis tas pre vê em um qua dro de caos so -
ci al para da qui a al guns anos, caso me di das ur gen tes
não se jam ado ta das no sen ti do de con ser var mos os
re cur sos hí dri cos do Pla ne ta: os rios vi ra rão es go tos
e la gos se tor na rão fos sas. Se res hu ma nos be be rão
água con ta mi na da, o mar será to ma do pela po lu i ção,
pe i xes mor re rão en ve ne na dos por me ta is pe sa dos e
a vida  sil ves tre será des tru í da.

Isso, Sr. Pre si den te, pa re ce ro te i ro de fil me de
fic ção ci en tí fi ca, como a tri lo gia Mad Max, exi bi da nos 
ci ne mas nos anos 80, mos tran do um mun do de vas ta-
do pela ne gli gên cia do ho mem, onde cada gota de
água ou de com bus tí vel era dis pu ta da pe los so bre vi-
ven tes com a pró pria vida.

A vida imi ta a arte, é ver da de. Mas his tó ri as
como essa nós só ire mos pro ta go ni zar se de i xar mos
de nos unir num gran de es for ço de cons ciên cia co le ti-
va para pre ser var a na tu re za e de mo cra ti zar o aces so
aos bens na tu ra is.

Agra de ço, Sr. Pre si den te, a de fe rên cia de V. Exª
e a opor tu ni da de que me con ce deu de, como Lí der do 
PMDB, fa zer essa co lo ca ção e de fen der esse pon to
de vis ta.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Como está

es cri to, os úl ti mos se rão os pri me i ros, e V. Exª foi o
pri me i ro gran de ora dor.

Eu gos ta ria de com ple men tar seu pro nun ci a-
men to com o que diz São Fran cis co: Tudo na na tu re za
é-lhes ir mão: ir mão sol, ir mão ven to, irmã lua, ir mão
mar, ir mão rio, ir mão lobo, ir mãos”. Essas são nos sas
pa la vras.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Mu-
i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Val dir Ra upp
e Mar co Ma ci el 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.

REINCIDÊNCIAS INOPORTUNAS

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, para bem in ter pre tar o que ouço nos
meus con ta tos com o povo, in clu si ve quan do vou ao
Ama zo nas, te nho ex ter na do des ta tri bu na a gran de
pre o cu pa ção que hoje já se vai tor nan do crô ni ca en -
tre os bra si le i ros, re su mi da numa sim ples in da ga ção:
quan do o Go ver no vai co me çar a trans for mar em re a-
li za ções o que vive apre go an do, in clu si ve num pa la-
vre a do pou co re co men dá vel.

Hoje, leio o edi to ri al de O Esta do de S.Pa u lo,
em que é pos to em xe que exa ta men te a ina ni ção do
atu al Go ver no, ao as si na lar: “O pro ble ma é que o tem -
po pas sa e o go ver no con ti nua se ex pri min do mu i to
me nos por ges tos – atos con cre tos – do que pe los
dis cur sos pra ti ca men te diá ri os de seu che fe. E es ses
dis cur sos têm as su mi do um tom cada vez mais pre o-
cu pan te.”

Pela opor tu ni da de des sa aná li se do jor nal pa u-
lis ta, es tou ane xan do a este pro nun ci a men to o tex to
do re fe ri do edi to ri al, para que pas se a cons tar dos
Ana is do Se na do Fe de ral.

É o se guin te o teor do ar ti go:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Qu in ta-fe i ra, 26 de ju nho de 2003 

O erro de quem não pode er rar

Ao pe dir pres sa à sua equi pe na li be ra ção dos
R$5,4 bi lhões em cré di tos para pe que nos agri cul to-
res e as sen ta dos, ga ran ti dos no Pla no Sa fra para a
Agri cul tu ra Fa mi li ar 2003-2004, o Pre si den te Lula fez
uma afir ma ção ir re to cá vel. “Cre di bi li da de”, en si nou,
“a gen te ga nha com ges to e não com dis cur so”. O pro -
ble ma é que o tem po pas sa e o go ver no con ti nua se
ex pri min do mu i to me nos por ges tos – atos con cre tos
– do que pe los dis cur sos pra ti ca men te diá ri os de seu

che fe. E es ses dis cur sos têm as su mi do um tom cada
vez mais pre o cu pan te.

Já ca u sa va des con for to a in sis tên cia ob ses si va
do pre si den te em pro cla mar que a sua es co la ri da de
in com ple ta não o im pe diu de co nhe cer os pro ble mas
na ci o na is, che gar onde che gou e ser tra ta do com res -
pe i to e ad mi ra ção pe los po de ro sos da Ter ra. Fa lan do,
por exem plo, das suas re a li za ções, que en ten de se -
rem ex cep ci o na is, em ma té ria de po lí ti ca ex ter na, ele
se van glo ri ou de ter con se gui do, em seis me ses,
“aqui lo que mu i tos es tu da ram a vida in te i ra e não con -
se gui ram”.

À par te o auto-elo gio, a pro vo ca ção pu e ril ao
seu an te ces sor e aos maus-tra tos ao por tu guês, Lula
trans mi te a men sa gem in fe liz de que o es tu do pode
não ser ne ces sá rio. De cer to ele não pen sa as sim,
mas se es que ce de que mi lhões de bra si le i ros o to-
mam como um mo de lo a ser imi ta do.

Já in co mo da va tam bém a des gas tan te re pe ti-
ção das me tá fo ras usa das a fim de jus ti fi car a de mo ra
das mu dan ças pro me ti das: o tem po que leva para
uma cri an ça nas cer ou para o agri cul tor co lher o que
plan tou. É ób vio que, em qual quer go ver no, as co i sas
não acon te cem da no i te para o dia e meio ano é pou -
co para ex tra ir re sul ta dos gran di o sos da má qui na ad -
mi nis tra ti va. Mas, à me di da que são re i te ra das, as ex -
pli ca ções de Lula mais se pa re cem com des cul pas in -
con vin cen tes, ten ta ti vas de es con der com pa la vras o
mu i to de in com pe tên cia que se per ce be com ni ti dez
em seu go ver no.

Inqui e ta va ain da o Pre si den te ba ter na te cla de
que ele, à di fe ren ça de qual quer ou tro, não pode er rar.
O sig ni fi ca do des se as pec to da re tó ri ca de Lula é um
tan to obs cu ro. Ou está im bu í do de um des pro po si ta-
do sen so de in fa li bi li da de ou quer trans mi tir a no ção
de que o mun do virá aba i xo se to mar al gu ma de ci são
er ra da – o que, se já não acon te ceu, ine vi ta vel men te
acon te ce rá – pelo fato de ser ele quem é. O que fica é
a im pres são de que o Pre si den te abri ga um sen ti-
men to en tre a so ber ba e a me ga lo ma nia.

Mas es ses são pe ca dos ve ni a is per to da pre po-
tên cia que emer giu com es tré pi to do seu exal ta do
pro nun ci a men to de ter ça-fe i ra na sede da Con fe de ra-
ção Na ci o nal da Indús tria, em Bra sí lia. “Não tem chu -
va, não tem ge a da, não tem ter re mo to, não tem cara
feia, não tem um Con gres so Na ci o nal, não tem um
Po der Ju di ciá rio – só Deus será ca paz de im pe dir que 
a gen te faça esse País ocu par o lu gar de des ta que
que ele nun ca de ve ria ter de i xa do de ocu par”, de cre-
tou Lula. 

É o mes siâ ni co “al guém vai ter que sal var este
País” de uma se ma na atrás, quan do da sua des ca li-
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bra da re a ção às crí ti cas do ex-pre si den te Fer nan do
Hen ri que, re ves ti do des sa vez de uma des con cer tan-
te rou pa gem au to crá ti ca.

Gu ar da das to das as pro por ções con ce bí ve is,
es sas to ni tru an tes pa la vras lem bram “o Esta do sou
eu” de Luiz XIV, aos 17 anos, di an te do Par la men to
fran cês. Vem mu i to pou co ao caso o con tex to da fala
pre si den ci al – os pro tes tos cor po ra ti vos do Ju di ciá rio
e as re sis tên ci as de se to res de sua pró pria base par -
la men tar à re for ma da Pre vi dên cia.

Hoje é isso, ama nhã sabe-se lá o que po de rá
ser. O que con ta é que, de po is de tudo por que já pas -
sa ram as ins ti tu i ções na ci o na is, o pre si den te da Re -
pú bli ca – ain da mais um pre si den te que se or gu lha de 
suas pro fun das con vic ções de mo crá ti cas – de ve ria
po li ci ar sem des can so as pró pri as afli ções po lí ti cas
para que, ao ex ter ná-las, elas não tan gen ci em o au to-
ri ta ris mo.

Lula não gos ta que o com pa rem a Fer nan do
Hen ri que, mas con vi ria que fi zes se um ex pe ri men to
men tal, ima gi nan do como re a gi ria se aque le ti ves se
dito em al gum mo men to que “não tem um Con gres so
Na ci o nal, não tem um Po der Ju di ciá rio...” ca pa zes de
blo que ar os seus in ten tos. Se até ago ra não co me teu
al gum erro ad mi nis tra ti vo, a de cla ra ção pre po ten te de 
pú bli co é um enor me erro po lí ti co, vis to que se Deus,
cer ta men te, não co gi ta de im pe dir o seu êxi to, Suas
cri a tu ras bra si le i ras que se es for çam para isso es tão
agra de cen do a mu ni ção que lhes for ne ce.

Me nos mal que, já on tem, o pre si den te te nha se
pe ni ten ci a do, pe din do des cul pas e as se gu ran do que
não que ria ofen der os Po de res re pu bli ca nos.

Cu i de, ago ra, de não re in ci dir.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res: co me mo ra-se, nes te 26 de ju nho, o Dia
Inter na ci o nal con tra o Abu so de Dro gas, ins ti tu í do
pela Orga ni za ção das Na ções Uni das (ONU). No cor -
ren te ano, a ins ti tu i ção pro cu ra, mais uma vez, aler tar
a po pu la ção mun di al so bre a gra vi da de do pro ble ma,
con vo can do-a para uma par ti ci pa ção mais in ten sa no 
com ba te a esse que cons ti tui, sem dú vi da, um dos
ma i o res fla ge los des te sé cu lo.

A pro pó si to, Gi o van ni Qu a glia, re pre sen tan te
re gi o nal do Escri tó rio das Na ções Uni das con tra Dro -
gas e Cri mes (UNODC) para o Bra sil e o Cone Sul, re -
fe rin do-se a re cen te re la tó rio da Jun ta Inter na ci o nal
de Fis ca li za ção de Entor pe cen tes, afir mou que mais
de 150 pa í ses já es tão pro mo ven do a im plan ta ção
das con ven ções da ONU que dis põem so bre o con-

tro le de nar có ti cos e de ou tras subs tân ci as psi co tró pi-
cas.

Deve-se es cla re cer que o UNODC, com sede em
Vi e na, na Áus tria, man tém 21 es cri tó ri os em todo o
mun do, tra ba lhan do, de for ma di re ta, com ins ti tu i ções
go ver na men ta is, so ci e da de ci vil e co mu ni da des lo ca is.
É uma or ga ni za ção es pe ci a li za da na pro mo ção de po lí-
ti cas pú bli cas de en fren ta men to do pro ble ma das dro-
gas e do cri me, uti li zan do-se, para tan to, ex pe riên ci as
na ci o na is e in ter na ci o na is bem-su ce di das.

Para isso, man tém equi pe de pe ri tos de vá ri as
na ci o na li da des, en car re ga dos de “for ta le cer as ins ti-
tu i ções no en fren ta men to des ses pro ble mas; me lho-
rar os in di ca do res de cri mi na li da de e dro ga; e pro ver
tre i na men to e as sis tên cia ju rí di ca para apli ca ção das
con ven ções in ter na ci o na is per ti nen tes”.

Tal co la bo ra ção está dis po ní vel sob a for ma de
pres ta ção de ser vi ços, es pe ci al men te para “a ela bo-
ra ção de pro je tos de co o pe ra ção téc ni ca com fun dos
na ci o na is, de ins ti tu i ções fi nan ce i ras mul ti la te ra is e
de do a do res bi la te ra is, as sim como para a ges tão de
pro je tos pe los re sul ta dos, com ava li a ção qua li ta ti va”.

Os bons re sul ta dos des se tra ba lho de mons tra-
ram que, à for ça de ri go ro sa le gis la ção e do em pe nho
das po pu la ções mun di a is, con se guiu-se li mi tar o con -
su mo de dro gas ilí ci tas a tão-so men te 5% da po pu la-
ção mun di al com ida de aci ma de 15 anos, com pa ra ti-
va men te aos per cen tu a is apre sen ta dos nos úl ti mos
anos da dé ca da de 90.

Esse per cen tu al, cor res pon den te a 200 mi lhões
de pes so as, tor na-se mais sig ni fi ca ti vo quan do com -
pa ra do aos do con su mo de dro gas lí ci tas, como o ál -
co ol e o ta ba co, na po pu la ção aci ma de 15 anos de
ida de, cal cu la do em 30% e 50%, res pec ti va men te.

Aduz o re pre sen tan te da ONU que ações ri go ro-
sas con tri bu em para que o usuá rio aban do ne o ví cio,
ou que o re du za an tes de to tal abs ti nên cia, e que
esse é o gran de ob je ti vo dos pa í ses co nhe ce do res
dos ma les pro du zi dos pe las dro gas à sa ú de e à pro -
du ti vi da de, e de sua re la ção com o au men to da vi o-
lên cia. Tra ta-se de um lon go ca mi nho. Po rém, com o
au men to das res tri ções, con ta-se pro vo car o aban do-
no do há bi to ou, quan do me nos, re du zir sig ni fi ca ti va-
men te os seus ris cos.

Re la ta que con ven ção da Orga ni za ção Mun di al
de Sa ú de (OMS), para cer ca de 170 pa í ses, de fen de
a di mi nu i ção do con su mo de ci gar ros. Com essa fi na-
li da de, pro põe a co bran ça de ma i o res im pos tos so bre
a sua pro du ção e uso, a re du ção das áre as re ser va-
das a fu man tes, e a ve da ção, às fá bri cas, de qual quer
pu bli ci da de e pa tro cí nio cul tu ral e es por ti vo.
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Su ge re ma i o res es for ços para a cons ci en ti za-
ção de nos sa ju ven tu de quan to ao fato “de que os pra -
ze res de cur to pra zo pro por ci o na dos pelo con su mo
de ma co nha, co ca í na e dro gas sin té ti cas têm efe i tos
da no sos para a sa ú de”. Adver te que a ma co nha, “dro -
ga ilí ci ta mais so ci al men te ba na li za da”, tem um po der
can ce rí ge no qua tro ve zes ma i or do que o do ta ba co,
além de fa vo re cer o de sen vol vi men to de psi co ses.

No que se re fe re à con cen tra ção de ren da pro -
ve ni en te do trá fi co de dro gas, re la ta que, há dois
anos, so men te o con su mo de he ro í na e co ca í na mo -
vi men tou cer ca de 80 bi lhões de dó la res, nos Esta dos
Uni dos e na Eu ro pa. Do to tal, tão-so men te 1% cou be
aos agri cul to res em pe nha dos na pro du ção de ma té-
ria-pri ma des sas dro gas, em pa í ses em de sen vol vi-
men to. A qua se to ta li da de, ou 99%, foi re ser va da aos
tra fi can tes.

Afir ma, ain da, que a ma i or par te dos 3,8 bi lhões
de dó la res re ser va dos às na ções pro du to ras não re -
pre sen ta ram qual quer acrés ci mo às eco no mi as lo ca-
is, por quan to os gas tos dos tra fi can tes con cen tra-
ram-se em pro du tos im por ta dos. Aqui, o mer ca do de
dro gas ilí ci tas gera bi lhões de dó la res de lu cros para
os nar co tra fi can tes, em gran de par te pro ce den tes de
con su mi do res com alto po der aqui si ti vo.

Pro põe, con se qüen te men te, que, para a re du-
ção do mer ca do de dro gas ilí ci tas, de ve mos ado tar
uma es tra té gia “bem ba lan ce a da en tre a pre ven ção e
a re pres são”. Con si de ra que me di das da pri me i ra es -
pé cie po dem in flu en ci ar os jo vens a re je i tar o con su-
mo de dro gas ilí ci tas; tor nar dis po ní ve is ser vi ços
apro pri a dos de su por te aos usuá ri os que pre ten dem
aban do nar o há bi to ou, pelo me nos, re du zir os ris cos
acar re ta dos pela uti li za ção des sas subs tân ci as, de-
ter mi nan do a re du ção da in ci dên cia, e pro pi ci an do a
sua re in te gra ção na fa mí lia e na co mu ni da de.

Jul ga, com acer to, que “a pior e mais cus to sa
po lí ti ca pú bli ca é de i xar à pró pria sor te e sem ne nhu-
ma aju da aque les que de sen vol ve rem pro ble mas
com dro gas”. Nos úl ti mos vin te anos, a Eu ro pa in ves-
tiu em ser vi ços pú bli cos de qua li da de, e, nos Esta dos
Uni dos, o or ça men to da “Estra té gia Na ci o nal para o
Con tro le de Dro gas” au men tou de for ma con sis ten te,
de tal modo que os ser vi ços de pre ven ção e re cu pe ra-
ção do abu so de dro gas de vem re ce ber 5 bi lhões e
200 mi lhões de dó la res, no cor ren te exer cí cio. Tal
quan tia, é bom que se des ta que, cor res pon de a 47%
do or ça men to de con tro le de dro gas da que le país.

Por der ra de i ro, re gis tra que me di das re pres si-
vas são im por tan tes. To da via, sob o as pec to pre ven ti-
vo, mu i to tem po foi exi gi do para que se con clu ís se
que os in ves ti men tos nes se se tor ga ran tem re tor no e
pro du zem a de se ja da re du ção do mer ca do de dro gas
ilí ci tas. Assim, para me lho rar os in di ca do res de dro-

gas e cri mes, de ve mos apo i ar “as po lí ti cas in ter na ci o-
na is já ra ti fi ca das pelo País”.

Em con clu são, re co men da que os go ver nos fe -
de ral, es ta du a is e mu ni ci pa is ne ces si tam ado tar pro -
gra mas de pre ven ção ao cri me e à dro ga, como tema
fun da men tal de seus pla nos de tra ba lho, uma vez re -
co nhe ci do que o pro ble ma afe ta toda a so ci e da de.
Me di an te ações con jun tas, gran de pro gres so será
con quis ta do, ain da que os in ves ti men tos se jam mo-
des tos.

Nes se sen ti do, em nos so País, o Escri tó rio
alia-se ao Go ver no e à so ci e da de para a per ma nen te
re du ção do uso de dro gas e, con se qüen te men te, da
cri mi na li da de, com o de sen vol vi men to de pro gra mas
re sul tan tes do Acor do Bá si co de Assis tên cia Téc ni ca,
em pro du ti va so ci e da de com a Agên cia Bra si le i ra de
Co o pe ra ção, do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.
No úl ti mo de cê nio, o Pro gra ma de Re du ção da De-
man da e da Ofer ta de Dro gas de sen vol veu ini ci a ti vas
de pre ven ção jun to às es co las, ao am bi en te de tra ba-
lho e às po pu la ções de ris co, aí in clu í das me di das de
pre ven ção do HIV/Aids.

Para aten der aos seus al tos ob je ti vos, o
UNODC man tém, ain da, os se guin tes pro gra mas:
Glo bal de Mo ni to ra men to; con tra a La va gem de Di-
nhe i ro; de Asses so ria Ju rí di ca; Glo bal con tra o Cri me
Orga ni za do Trans na ci o nal; Glo bal con tra o Trá fi co de
Se res Hu ma nos; Glo bal de Com ba te à Cor rup ção;
Glo bal de Com ba te ao Ter ro ris mo; a Rede Glo bal da
Ju ven tu de; e o Pro gra ma-Pi lo to de Com ba te e Pre-
ven ção ao Trá fi co de Se res Hu ma nos.

O UNODC, ade ma is, de sen vol ve pro gra mas de
re du ção da ofer ta de dro gas, com pre en den do a mo -
der ni za ção de cen tros de tre i na men to das po lí ci as
Fe de ral, Ci vil e Mi li tar. Ao mes mo tem po, pro mo ve
ações con tra o cri me or ga ni za do trans na ci o nal, a par-
tir de in for mes cri mi na is ela bo ra dos pela União, pe los
Esta dos e pe los ór gãos do Po der Ju di ciá rio.

Tra ta-se, em sín te se, do ma i or pro gra ma de co o-
pe ra ção téc ni ca do Escri tó rio, em todo o mun do, há
pou co am pli a do para a Argen ti na, o Chi le, o Pa ra guai e 
o Uru guai, com a fi na li da de de con so li dar as po lí ti cas
na ci o na is de en fren ta men to do pro ble ma das dro gas.

Cum pre-nos, fi nal men te, uma bre ve re fe rên cia
ao Esta do de Ron dô nia, que aqui te mos a hon ra de
re pre sen tar, onde, com pro va da men te, o pro ble ma
das dro gas está a exi gir a in ten si fi ca ção das ações
go ver na men ta is que têm me re ci do, como vi mos, o
for te e se gui do apo io das Na ções Uni as, por in ter mé-
dio de seu ope ro so Escri tó rio con tra Dro gas e Cri me.

Na vas ti dão da que les es pa ços ter ri to ri a is pou co
ha bi ta dos, ca rac te rís ti cos da re gião Nor te, o cri me or -
ga ni za do, na ma i or par te es tran ge i ro, vê fa ci li ta da a
pro du ção de co ca í na, em gran de par te des ti na da à
ex por ta ção. Daí re co lhe lu cros ex tra or di ná ri os, o que
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o ani ma a, inú me ras ve zes, va ler-se de ações mais
des te mi das e vi o len tas.

Co nhe ci dos re la tó ri os das Na ções Uni das con -
fir ma ram que, de fato, aque la área, com pre en den do
gran des es pa ços de Ron dô nia, ser vem à mo vi men ta-
ção da qua se to ta li da de da co ca í na pro du zi da pela
Co lôm bia, pelo Peru e pela Bo lí via.

Pas san do pelo Bra sil, a dro ga ex por ta da che ga
fá cil e lu cra ti va men te à Eu ro pa e aos Esta dos Uni dos,
o que tam bém de ter mi na a cres cen te es co lha do ter ri-
tó rio na ci o nal para a ex pan são das ba ses de pro du-
ção e de dis tri bu i ção de dro gas.

Con clu si va men te, a re que ri da, ma i or e já in dis-
pen sá vel co la bo ra ção do Escri tó rio das Na ções Uni -
das con tra Dro gas e Cri mes com a so ci e da de ron do-
ni en se e a am pli a ção dos pro gra mas do Go ver no bra -
si le i ro são de ter mi na das pelo fato de o Esta do, por
sua es tra té gi ca po si ção ge o grá fi ca e no tó ria ca rên cia
de re cur sos, pres tar-se, con for me re la ta mos, à in de-
se já vel e cada vez ma i or uti li za ção pe los pa í ses se -
gui da men te sus pe i tos de co la bo rar com a pro du ção e 
o trá fi co de dro gas.

Tal as so ci a ção se ria mais uma, en tre as múl ti-
plas mis sões de en fren ta men to do pro ble ma, como
as que ora se de sen vol vem tam bém no sen ti do de en -
fa ti zar a re cu pe ra ção das ví ti mas, bem me re cen do,
no seu con jun to, os en cô mi os que, nes ta opor tu ni da-
de, fa ze mos re gis trar nos Ana is da Câ ma ra Alta do
País.

Mu i to obri ga do.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, des de o iní cio de mi nha vida pú bli ca, es -
pe ci al men te após mi nha ele i ção para a Câ ma ra dos
De pu ta dos e, so bre tu do ao tem po em que go ver nei o
Esta do de Per nam bu co, bus quei con tri bu ir para a ins -
ta la ção de um re a tor nu cle ar de ba i xa po tên cia na
Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co, por meio da
Co mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar (CNEN), so -
nho tam bém do Pro fes sor de Fí si ca Luís Fre i re, cuja
bi o gra fia é mar ca da por essa pre o cu pa ção.

As di fi cul da des fi nan ce i ras da épo ca im pe di ram
a re a li za ção do pro je to. De zes se is anos mais tar de, já
na Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, tive a sa tis fa ção
de en vi dar es for ços para im plan ta ção de um dis tri to
da CNEN em Per nam bu co. Em 1996, por in ter mé dio
da en tão Se cre ta ria de Assun tos Estra té gi cos, che fi a-
da pelo Emba i xa dor Ro nal do Sar den berg, foi de ci di-
da a ins ta la ção do Cen tro Re gi o nal e Ciên ci as Nu cle-
a res (CRCN).

O CRCN é a ma i or ini ci a ti va ci en tí fi co-tec no ló gi-
ca de toda a his tó ria de Per nam bu co. E, tam bém, um
dos ma i o res pro je tos de ciên cia e tec no lo gia em im -
plan ta ção no Bra sil.

Sr. Pre si den te, o CRCN do ta rá as re giões Nor -
des te e Nor te do País de um cen tro de re fe rên cia de
in ves ti ga ções e pres ta ção de ser vi ços numa am pla
gama de ati vi da des nu cle a res e cor re la tas, abri gan do
em suas de pen dên ci as:

 – um mo der no la bo ra tó rio de me tro lo-
gia das ra di a ções, onde se rão pre pa ra dos
pa drões e ca li bra dos ins tru men tos para me -
di da de ra di a ções nu cle a res (ra i os gama,
ne u trons) e não-nu cle a res (ra i os-x, la ser) e
de isó to pos ra di o a ti vos;

 – um la bo ra tó rio de do si me tria e pro-
te ção ra di o ló gi ca equi pa do para in tro du zir
no vas téc ni cas e aten der as ca rên ci as já
iden ti fi ca das nes sas áre as;

– um la bo ra tó rio de aná li ses am bi en ta-
is avan ça das, no qual será pos sí vel a de ter-
mi na ção de ele men tos e con ta mi nan tes, se -
jam ra di o a ti vos ou não, em quan ti da des di-
mi nu tas, aju dan do de ci si va men te na ela bo-
ra ção de es tu dos de im pac to am bi en tal e de 
sa ú de ocu pa ci o nal, e dan do su por te a es tu-
dos hi dro ló gi cos e ge o ló gi cos;

 – um ci clo tron, ace le ra dor de par tí cu-
las para a pro du ção de isó tro pos ra di o a ti vos
de meia vida de lar go em pre go em me di ci na
nu cle ar;

 – uma uni da de de ir ra di a ção de ra i os
gama, que será em pre ga da na dis se mi na-
ção de téc ni cas de pro ces sa men to por ra di-
a ção de ali men tos (para con ser va ção e de -
sin fes ta ção), de ar ti gos ci rúr gi cos e de hi gi-
e ne (para es te ri li za ção) e de po lí me ros e
ge mas (para be ne fi ci a men to), que terá o po -
ten ci al de atra ir para re giões in dus tri a is que
se uti li zem des sas prá ti cas; e, fi nal men te,

– um re a tor de pes qui sa ca paz de
pro du zir os mais va ri a dos isó to pos ra di o a-
ti vos e de re a li zar aná li ses avan ça das de
ma te ri a is.

O Cen tro, fun ci o nan do, des de 1998, em ins ta la-
ções pro vi só ri as, no pré dio ane xo da Di re to ria Re gi o-
nal do DNOCS, acu mu la um con si de rá vel cur rí cu lo de 
re a li za ções, ten do pro por ci o na do tre i na men to a
1.204 pro fis si o na is, em qua ren ta e seis cur sos mi nis-
tra dos a mé di cos, fí si cos, odon tó lo gos, téc ni cos, en -
fer me i ros, fis ca is de vi gi lân cia sa ni tá ria no Nor te e
Nor des te, es tu dan tes e pes qui sa do res.  Pa ra le la men-
te, seus ci en tis tas apre sen ta ram mais de trin ta tra ba-
lhos em con gres sos na ci o na is e in ter na ci o na is, pu bli-
ca ram mais de duas de ze nas de ar ti gos em pe rió di-
cos es pe ci a li za dos do Bra sil e do ex te ri or e ori en ta-
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ram mais de dez dis ser ta ções de mes tra do ou te ses
de dou to ra do.

As par ce ri as com pre en dem um am plo le que de
co o pe ra ção ci en tí fi ca abran gen do a pró pria Uni ver si-
da de Fe de ral de Per nam bu co, a Uni ver si da de Ca tó li-
ca de Per nam bu co, a Uni ver si da de Esta du al, a Fun -
da cen tro, a Fun da ção Insti tu to Oswal do Cruz, o Cen -
tro Bra si le i ro de Ra di o lo gia, o Cen tro de Tec no lo gia
da Ma ri nha e a Agên cia Bra si le i ro-Argen ti na de Con -
tro le de Ma te ri a is Nu cle a res, além das vi gi lân ci as sa -
ni tá ri as de qua tor ze es ta dos.

Pos te ri or men te, foi ini ci a da a cons tru ção das
ins ta la ções de fi ni ti vas do CRCN em ter re no ce di do
pela UFPE. 75% das obras ci vis do Cen tro já es tão
exe cu ta dos. Os La bo ra tó ri os de Me tro lo gia das Ra di-
a ções e de Do si me tria e Pro te ção Ra di o ló gi ca, bem
as sim o La bo ra tó rio de Aná li ses Ambi en ta is Avan ça-
das acham-se em fase fi nal de cons tru ção. Eta pas es -
tão pro gra ma das para ter iní cio em 2004, quan do os
pri me i ros La bo ra tó ri os, ora fun ci o nan do pro vi so ri a-
men te em pré dio ce di do pelo DNOCS fo rem trans fe ri-
dos para suas ins ta la ções de fi ni ti vas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en tre
1996 e 2001, o Po der Exe cu ti vo, atra vés do Pre si den-
te Fer nan do Hen ri que Car do so e a ban ca da fe de ral
de Per nam bu co, em am bas as Ca sas do Con gres so
Na ci o nal, apo i a ram con cre ta men te a re le vân cia do
Cen tro para a cul tu ra, a eco no mia e a so ci e da de do
nos so Esta do, ofe re cen do emen das ao Orça men to
Ge ral da União, no va lor apro xi ma do de 11 mi lhões de 
re a is. No ano pas sa do, a ban ca da, uni da mais uma
vez em tor no des se ide al, sub me teu emen da no va lor
9 mi lhões de re a is para a con clu são das obras. Ago ra,
uma nova ro da da de mo bi li za ção, em sin to nia com to -
das as for ças vi vas da so ci e da de per nam bu ca na,
faz-se in dis pen sá vel a fim de ga ran tir os re cur sos ne -
ces sá ri os à fi na li za ção.

O Re ci fe, Sr. Pre si den te, é um dos cin co cen tros
na ci o na is de for ma ção de pes so al em tec no lo gia nu -
cle ar, ao lado do Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, Belo Ho ri-
zon te e Por to Ale gre.

Estou con ven ci do de que ne nhum país pode de -
sen vol ver-se para va ler sem re gi o na li zar am pla men te
as opor tu ni da des de pro gres so ci en tí fi co e tec no ló gi-
co. Por isso, cabe a to dos nós, bra si le i ros, apo i ar a
con clu são das obras do Cen tro Re gi o nal de Ciên ci as
Nu cle a res. O CRCN já é uma re a li da de.

Espe ro que o Go ver no do Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, que tem o Mi nis tro Ro ber to Ama -
ral à fren te da Pas ta da Ciên cia e Tec no lo gia, con ti-
nue a apo i ar, ao lado do Con gres so Na ci o nal, a exe -
cu ção des se pro gra ma e, as sim, pos sa mos co lher
os fru tos pre ci o sos do de sen vol vi men to so ci o e co-
nô mi co e hu ma no que esse Cen tro pro por ci o na rá
ao Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Nada mais

ha ven do a tra tar, sob a ben ção de Deus, a Pre si dên-
cia vai en cer rar os tra ba lhos de hoje, dia 26 de ju nho
de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Está en cer-
ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 44 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE,
NA SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DE 25-6-2003, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, como Lí der
do Go ver no, por cin co mi nu tos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, pen so que para po der mos fa zer
um de ba te qua li fi ca do, so bre tu do de um tema tão im-
por tan te para a de mo cra cia e que são exi gên ci as cons -
ti tu ci o na is – de um lado, a in de pen dên cia dos po de res,
mas, igual men te re le van te, a har mo nia en tre eles –,
pre ci sa mos, em pri me i ro lu gar, que se res ta be le ça a
ver da de, por que eu di ria que o au to ri ta ris mo, na sua
pior ver são, que era o mi nis tro da pro pa gan da de Hi tler,
cons tru ía men ti ras e as pro pa ga va como um ins tru men-
to bá si co de per se gui ção, dis cri mi na ção e ódio. Por tan-
to, não va mos men ci o nar fi gu ras ab je tas da his tó ria, so -
bre tu do em um País como o nos so, que vem re a fir man-
do as con vic ções de mo crá ti cas, os prin cí pi os de mo crá-
ti cos, o Esta do de Di re i to e o res pe i to ab so lu to e in te gral
à nos sa Cons ti tu i ção. Não va mos nos re por tar. Va mos
aos fa tos.

Em pri me i ro lu gar, o Pre si den te se di ri gia a uma
fre i ra, que ha via re cém se for ma do no Se nai, no cur so
de pro fis si o na li za ção, e, olhan do para ela, dis se: “Eu,
irmã, es tou com a se nho ra quan do diz que nun ca po -
de mos de i xar de cres cer. A cada dia que pas so, a
cada di fi cul da de, sin to-me o bra si le i ro mais oti mis ta
que este País já teve. Pode fi car cer ta de que não há
chu va, não há ge a da, não há ter re mo to, não há cara
feia, não há Con gres so Na ci o nal, não há Po der Ju di-
ciá rio; cre io que só Deus se ria ca paz de im pe dir que
fa ça mos este País ocu par o lu gar de des ta que que
nun ca de ve ria ter de i xa do de ocu par.” Por tan to, o Pre -
si den te não men ci o nou re for mas, não dis se que as
re for mas se ri am apro va das, in de pen den te do Ju di-
ciá rio ou do Le gis la ti vo.
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Va mos dis cu tir os fa tos, a ín te gra do pro nun ci a-
men to, o con tex to, por tan to, para po der fa zer um de -
ba te qua li fi ca do.

Não va mos cons tru ir uma hi pó te se para ten tar
for ta le cer um ar gu men to que não tem ne nhu ma con -
sis tên cia, in clu si ve pe los fa tos.

Em se gun do lu gar, se não bas tas se esse es cla-
re ci men to, o Pre si den te hoje pela ma nhã, numa ce ri-
mô nia de que par ti ci pei, afir mou que em ne nhum mo -
men to teve a in ten ção de pas sar por cima do Con-
gres so Na ci o nal: “Ja ma is me pas sou pela ca be ça
qual quer ofen sa a esse Po der. Te nho dado de mons-
tra ções ine quí vo cas do res pe i to e da re la ção que o
Go ver no quer e pre ci sa ter com o Con gres so Na ci o-
nal. O mo men to é de fa zer mos as co i sas acon te ce-
rem da me lhor for ma pos sí vel”. Dis se mais: “Se não
acre di tas se nas ins ti tu i ções, eu não se ria Pre si den te.
Qu an tas ve zes fo rem ne ces sá ri as – por que não tem
nada pior em po lí ti ca do que equí vo cos, ou que as
pes so as se jam in ter pre ta das pe las man che tes – se
al guém se sen tiu ofen di do [men ci o nou es pe ci al men te
os Par la men ta res], es tou dis pos to a con ver sar em
qual quer opor tu ni da de para es cla re cer o ocor ri do”.

Por tan to, con tex to não foi afir ma do nes te ple ná-
rio. Sua Exce lên cia re a fir mou hoje uma his tó ria de
com pro mis so com a de mo cra cia.

Um Pre si den te que foi der ro ta do três ve zes em
ele i ções de mo crá ti cas e que foi ele i to de po is dis so!
Que op tou por cons tru ir um par ti do po lí ti co, dis pu tar
ins ti tu ci o nal men te o País! Por tan to, ao lon go da his tó-
ria, pela sua per se ve ran ça, pelo seu com pro mis so
com o povo, com os va lo res da de mo cra cia, deu de -
mons tra ções ine quí vo cas do res pe i to ao Esta do de
Di re i to e às ins ti tu i ções.

Se não fos se, eu di ria, esse his tó ri co tão lon go,
e es ses seis me ses de Go ver no? As re for mas fo ram
apre sen ta das ao Con gres so Na ci o nal numa ce ri mô-
nia a que a ma i o ria dos Se na do res e De pu ta dos es ta-
va pre sen te, com to dos os Go ver na do res de Esta dos,
o Pre si den te dis se: Aqui está a nos sa con tri bu i ção,
dos Go ver na do res – e ci tou Go ver na dor por Go ver na-
dor, par ti do por par ti do – e do Pre si den te da Re pú bli-
ca; mos tran do a im por tân cia e o sen ti men to de união
na ci o nal para fa zer as re for mas que são es sen ci a is e
in dis pen sá ve is. Mas dis se mais: Da qui para fren te, o
Con gres so tem o di re i to de mu dar, de ne go ci ar, de
ajus tar e de to mar a de ci são que o povo des te País
lhe de sig nou atra vés do voto. E re a fir mou ali o to tal
com pro mis so com a in de pen dên cia e a so be ra nia do
Po der Le gis la ti vo em es ta be le cer mu dan ças nes sas
ins ti tu i ções.

Se fôs se mos fa zer, tal vez, uma com pa ra ção do
Pre si den te Lula com al gu ma fi gu ra his tó ri ca que pu -
des se ilus trar esse mo men to, eu cha ma ria aten ção
para Frank lin De la no Ro o se velt. Esco lhi do por pes-

qui sa po pu lar nos Esta dos Uni dos, pela Re vis ta
Time, como “Ho mem do Sé cu lo”, quan do na gra ve
cri se de 1929, de re ces são, de sem pre go, de fla ção,
po bre za e mi sé ria nos Esta dos Uni dos, Ro o se velt
lan ça va um gran de pro gra ma, ino va dor, o new deal
de re for mas, de uma po lí ti ca que mais tar de Key nes,
na Te o ria Ge ral, de mons tra ria o que pas sa ria a ser
po lí ti ca de es tí mu lo à de man da agre ga da, de re a ti va-
ção da eco no mia, de ter a pro du ção e o em pre go
como pri o ri da des, o mun do da pro du ção, e Key nes fa -
ria isso atra vés da que la gran de obra qua tro anos de -
po is. Qu an do Ro o se velt pro pôs o new deal, a Su pre-
ma Cor te re cu sou, e o Con gres so Na ci o nal ame a ça-
va ve tar por que ele es ta va in ver ten do o pro ces so le -
gis la ti vo com de cre tos pre si den ci a is.

Qu e ro lem brar que Ro o se velt não de sis tiu da
sua pla ta for ma e do seu com pro mis so. Não ape nas
não de sis tiu como pro pôs ao Con gres so ame ri ca no a
re for ma da Su pre ma Cor te am pli an do o nú me ro de
seus mem bros. Não foi aca ta da a sua su ges tão, a Su -
pre ma Cor te não so freu aque la mu dan ça, mas ele
man te ve o seu com pro mis so com a new deal, com a
po lí ti ca eco nô mi ca de re a ti va ção e de re cu pe ra ção e
di a lo gou com o povo e com as ins ti tu i ções nes se sis -
te ma de po der e de con tra-po der, que é da na tu re za
do Pre si den ci a lis mo.

Com pe te, sim, ao Le gis la ti vo fis ca li zar e es ta be-
le cer o pa drão nor ma ti vo do país a par tir da cons ti tu i-
ção de to das as leis, que com pe te ao Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral jul gar e in ter pre tar in clu si ve os atos do Le -
gis la ti vo e os atos do Po der Exe cu ti vo. Essa é a es-
sên cia do jogo de mo crá ti co e este País tem dado de -
mons tra ções ao mun do do com pro mis so com es ses
prin cí pi os. Ou não de mons tra mos, em meio à gra ve
cri se que her da mos, numa tran si ção pac tu a da e res -
pon sá vel que aju dou o País a re cu pe rar a sua cre di bi-
li da de po lí ti co-ins ti tu ci o nal?

Va mos con ti nu ar ca mi nhan do por essa di re ção,
de bus car o con sen so, de cons tru ir a uni da de, de sa -
ber da gra vi da de, das di fi cul da des e de uma si tu a ção
eco nô mi ca ex tre ma men te ad ver sa.

Hoje, es ta mos as sis tin do o go ver no ame ri ca no
re du zir a taxa de ju ros para 1% com viés de ba i xa. Sa -
í ram de um su pe rá vit pri má rio de US$72 bi lhões para
um dé fi cit de US$400 bi lhões, e a eco no mia ame ri ca-
na não re a ge! Os Esta dos Uni dos não cres cem; o de -
sem pre go avan ça; a Eu ro pa cres ce 0,5%; a Ásia
numa es tag na ção ago ra agra va da pela Sars, que
atin ge a Chi na.

Con se gui mos, nes se ce ná rio, nes te se mes tre,
au men tar as ex por ta ções do País em 30%, fa zer um
su pe rá vit de US$10 bi lhões; a dí vi da pú bli ca caiu, em
6 me ses, 10% do PIB; os ín di ces de in fla ção de sa ba-
ram em to das as fren tes e abrem ca mi nho para po-
der mos ba i xar a taxa de ju ros – a re vi são da meta in -
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fla ci o ná ria ace le ra esse pro ces so, a taxa de ju ros bá -
si ca e a taxa de ju ros na pon ta.

Hoje lan ça mos o pro gra ma de mi cro cré di to; on -
tem, um pro gra ma para a agri cul tu ra fa mi li ar de R$5,4 
bi lhões e apro va mos no vas me di das, como o se gu-
ro-agrí co la. Lan ça mos um pro gra ma de R$32 bi lhões
para a agri cul tu ra, para es ti mu lar os agro ne gó ci os
que, nes te se mes tre, ge ra ram um su pe rá vit de mais
de US$10 bi lhões.

(O Sr. Pre si den te Ro meu Tuma faz soar a cam -
pa i nha.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – As ex por ta ções, es pe ci al men te nes se se tor,
cres cem de for ma fan tás ti ca. Per gun to: para con so li-
dar esse ca mi nho não são ne ces sá ri as as re for mas
pre vi den ciá ria e tri bu tá ria? São ne ces sá ri as. Po de-
mos ajus tar, te mos o di re i to de mu dar, mas este País
sabe que a sus ten ta bi li da de das fi nan ças pú bli cas
exi ge as re for mas pre vi den ciá ria e tri bu tá ria como a
con so li da ção des sa tran si ção e o ca mi nho se gu ro
para o País cres cer com es ta bi li da de.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, que ro
con clu ir, com de fe rên cia es pe ci al à in ter ven ção do
Se na dor José Agri pi no, que, com sua ele gân cia cos -
tu me i ra e lon ga vi vên cia po lí ti ca, fez mais do que uma 
crí ti ca ou um pro tes to, sem, in clu si ve – eu di ria – en -
trar mos no mé ri to da dis cus são, por que bus quei aqui
es cla re cer os fa tos. S. Exª su ge re que o diá lo go se
faça por uma in ter lo cu ção en tre o Lí der do Par ti do e o
Go ver no, na agen da do Con gres so.

Hoje, na re u nião de que par ti ci pei com os Pre si-
den tes José Sar ney e João Pa u lo, al guns Lí de res,
den tro do pra zo re gi men tal, que era se gun da-fe i ra,
en tre ga ram ao Pre si den te da Casa pro pos tas de te -
mas para se rem in clu í dos na agen da da con vo ca ção
ex tra or di ná ria. O Pre si den te José Sar ney en tre gou
hoje pela ma nhã uma pro pos ta de agen da da con vo-
ca ção ex tra or di ná ria...

(O Sr. Pre si den te Ro meu Tuma faz soar a cam -
pa i nha.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Só para es cla re cer, Sr. Pre si den te. Inclui a re -
for ma do Ju di ciá rio; o tema da se gu ran ça pú bli ca,
com to dos os pro je tos re le van tes que es tão nes te
País; os 62 ve tos que es tão pre vis tos para se rem vo -
ta dos; e mais al guns pro je tos es pe ci a is apre sen ta dos
pe las Li de ran ças.

O Pre si den te José Sar ney re ce beu tam bém as
con tri bu i ções do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, que con sul tou as Li de ran ças dos Par ti dos an tes
de apre sen tar a agen da, com pro me ten do-se a apre -
sen tar a agen da ao Con gres so até o dia 30, a par tir
do diá lo go en tre os Pre si den tes do Se na do e da Câ -

ma ra. Enten do mu i to opor tu no que os Lí de res vol tem
a di a lo gar e dis cu tir, mas gos ta ria de di zer que esse
ca mi nho foi res pe i ta do, mais uma vez, exa ta men te
por que te mos com pro mis so com a in de pen dên cia
dos Po de res. Res pe i ta mos como nin guém este Po der
e co nhe ce mos a im por tân cia do Le gis la ti vo na de mo-
cra cia, pois esta é a Casa do plu ra lis mo, do de ba te,
do con fli to, a es sên cia da de mo cra cia, uma ins ti tu i ção
ab so lu ta men te es sen ci al para este País mu dar.

Por isso, pro po nho sin ce ra men te que su pe re-
mos esse epi só dio, que está es cla re ci do não só pe las
de cla ra ções, mas so bre tu do pela gran de za do Pre si-
den te des ta Casa, Se na dor José Sar ney. Na de cla ra-
ção que fez hoje, de mons trou to tal con fi an ça no es pí-
ri to de mo crá ti co do Pre si den te; a se gu ran ça de que
suas pa la vras não ti nham o sen ti do de agre dir este
Po der; a cer te za de que a re a fir ma ção dos com pro-
mis sos fe i tos é o me lhor ca mi nho para este País. E
ter mi nou di zen do que o Con gres so Na ci o nal não fal -
ta rá ao povo e à Na ção, com a cer te za de que, jun tos,
na par ce ria en tre os Po de res Ju di ciá rio, Le gis la ti vo e
Exe cu ti vo, fa re mos as gran des mu dan ças que o povo
es pe ra, exi ge, re i vin di ca há tan to tem po. Este Go ver-
no e o man da to dos Srs. Se na do res con tri bu i rá, de
for ma de ci si va, para esse ca mi nho de mu dan ças com 
res pon sa bi li da de, nes se di fí cil mo men to que o País
atra ves sa.

Mu i to obri ga do.

AGENDA CUMPRIDA PELO
 PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

 SENADOR JOSÉ SARNEY

26-6-2003
quin ta-fe i ra

11h –  Ci ne as ta Andru cha Wad ding ton
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11h30  – Emba i xa dor Gil ber to Verg ne Sa bóia,
Sub se cre tá rio Ge ral de Po lí ti ca Bi la te ral
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res
             Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

12h –  Dou tor Ta ba ré Váz quez, Pre fe i to de Mon te-
vi déu e Pre si den te do Encon tro Pro gres sis-
ta-Fren te Ampla do Uru guai,  acom pa nha do do
Se na dor Re i nal do Gar ga no, Vice-Pre si den te do
Se na do e do Se na dor Ra fa el Mi che li ni, prin ci pal
lí der do Par ti do Nu e vo Espa cio
            Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

15h30 – Ordem do Dia
Ple ná rio do Se na do Fe de ral
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Ata  da  86ª  Ses são  não  De li be ra ti va,
em  27  de  ju nho  de  2003

1ª  Ses são  Le gis la ti va  Ordi ná ria  da  52ª  Le gis la tu ra

Pre si dên cia  da  Srª  Iris  de  Ara ú jo  e  dos  Srs.  Sibá  Ma cha do  e  Luiz  Otá vio

(Ini cia-se  a  ses são  às  9  ho ras)

A  Srª  PRESIDENTE  (Iris  de  Araújo)  –
Havendo  número  regimental,  declaro  aberta  a
sessão.

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

A  Srª  PRESIDENTE  (Iris  de  Araújo)  –  Sobre 
a  mesa,  mensagem  presidencial  que  será  lida  pelo
Sr.  1º  Secretário  em  exercício,  Senador  Eduardo 
Suplicy.

É  lida  a  se guin te:

MENSAGEM  Nº  136,  DE  2003
(nº  276/03,  na  ori gem)

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

má-los  de  que  me  au sen ta rei  do  País  no  pe río do
de  27  e  28  de  ju nho  de  2003,  em  vi si ta  à  Re pú bli-
ca  da  Co lôm bia,  Me del lín,  para  par ti ci par  do  XIV 
Con se lho  Pre si den ci al  Andi no.

2.  Em  car ta  de  16  de  ju nho,  o  Pre si den te
Álva ro  Uri be,  da  Co lôm bia,  con vi dou-me  para  par-
ti ci par  de  en con tro  dos  Pre si den tes  da  Co mu ni da-
de  Andi na  de  Na ções,  por  oca sião  do  XIV  Con se-
lho  Pre si den ci al  Andi no.  Tra ta-se  da  pri me i ra  vez 
em  que  um  Che fe  de  Esta do  de  País  não  mem bro
da  Co mu ni da de  Andi na  de  Na ções  par ti ci pa  des se
con se lho.

Além  de  mim,  a  cú pu la  pre si den ci al  será  in -
te gra da  pe los  Pre si den tes  da  Bo lí via,  Gon za lo
Sán chez  de  Lo za da;  Co lôm bia,  Álva ro  Uri be  Vé lez;
Equa dor,  Lu cio  Gu tiér rez;  Peru,  Ale jan dro  To le do;  e
Ve ne zu e la,  Hugo  Chá vez.  Mi nha  par ti ci pa ção,
como  con vi da do  es pe ci al,  con tri bu i rá  para  for ta le-
cer  o  re la ci o na men to  es tra té gi co  en tre  a  Co mu ni-
da de  Andi na  e  o  Mer co sul,  no ta da men te  no  cam -
po  da  in te gra ção  fí si ca  e  co mer ci al.

Bra sí lia,  26  de  ju nho  de  2003.  – Luiz  Iná cio
Lula  da  Sil va.

O  SR.  EDUARDO  SUPLICY  (Bloco/PT  –
SP)  –  Espero,  Srª  Presidente,  que  o  Presidente
Lula  contribua  para  a  realização  da  paz  interna 
na  Colômbia.

A  Srª  PRESIDENTE  (Iris  de  Araújo)  –  O 
expediente  lido  vai  à  publicação.

So bre  a  mesa,  pro je tos  re ce bi dos  da  Câ ma ra
dos  De pu ta dos,  que  se rão  li dos  pelo  Sr.  1º  Se cre-
tá rio  em  exer cí cio,  Se na dor  Edu ar do  Su plicy.

São  li dos  os  se guin tes:

PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO
Nº  367,  DE  2003

(Nº  1.402/2001  na  Câ ma ra  dos  De pu ta dos)

Apro va  o  ato  que  ou tor ga  per mis-
são  à  Rá dio  FM  de  Ipo rá  Ltda.,  para
ex plo rar  ser vi ço  de  ra di o di fu são  so no-
ra  em  fre qüên cia  mo du la da,  na  ci da de
de  Alto  Pa ra í so  de  Go iás,  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 609,  de  4  de  ou tu bro  de  2000,  que  ou -
tor ga  per mis são  à  Rá dio  FM  de  Ipo rá  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  Alto  Pa ra í so  de  Go iás,
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  1.671,  DE  2000

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  ex plo rar,  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-
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são  so no ra  em  fre qüên cia  mo du la da,  con for me  os 
se guin tes  atos  e  en ti da des:

1  –  Por ta ria  nº  601,  de  4  de  ou tu bro  de  2000
–  Au ro ra  Co mu ni ca ções  Ltda.,  na  ci da de  de  Bo ni to
–  MS;

2  –  Por ta ria  nº  602,  de  4  de  ou tu bro  de  2000
–  RBN  –  Rede  Bra sil  Nor te  de  Co mu ni ca ção
Ltda.,  na  ci da de  de  Sor ri so  –  MT;

3  –  Por ta ria  nº 603,  de  4  de  ou tu bro  de  2000
–  GMN  3  Pu bli ci da de  Ltda.,  na  ci da de  de  Di a man-
ti no  –  MT:

4  –  Por ta ria  nº 604,  de  4  de  ou tu bro  de  2000
–  Rá dio  Ci da de  Bela  Ltda.,  na  ci da de  de  Cam po
Ver de  –  MT;

5  –  Por ta ria  nº  605,  de  4  de  ou tu bro  de  2000
–  Ra di o di fu são  Novo  Mato  Gros so  Ltda.,  na  ci da-
de  de  De ni se  –  MT,

6  –  Por ta ria  nº  606,  de  4  de  ou tu bro  de  2000
–  Lu ce na  e  Cas tro  Ltda.,  na  ci da de  de  Cha pa di-
nha  –  MA;

7  –  Por ta ria  nº  607,  de  4  de  ou tu bro  de  2000
–  Pa na qua ti ra  Ra di o di fu são  Ltda.,  na  ci da de  de 
Ca ru ta pe ra  –  MA;

8  –  Por ta ria  nº  608,  de  4  de  ou tu bro  de  2000
–  Pa na qua ti ra  Ra di o di fu são  Ltda.,  na  ci da de  de 
Ce dral  –  MA;

9  –  Por ta ria  nº 609,  de  4  de  ou tu bro  de  2000
–  Rá dio  FM  de  Ipo rá  Ltda.,  na  ci da de  de  Alto  Pa -
ra í so  de  Go iás  –  GO;

10  –  Por ta ria  nº  610,  de  4  de  ou tu bro  de 
2000  –  Rá dio  FM  de  Ipo rá  Ltda.,  na  ci da de  de 
Ipo rá  –  GO;

11  –  Por ta ria  nº  611,  de  4  de  ou tu bro  de 
2000  –  Rá dio  Ver de  Vale  do  Ara gua ia  Ltda.  na  ci -
da de  de  Mi ne i ros  –  GO;

12  –  Por ta ria  nº 612,  de  4  de  ou tu bro  de 
2000  –  Rá dio  Ti ra den tes  Ltda.,  na  ci da de  de  Iran -
du ba  –  AM:

13  –  Por ta ria  nº  613,  de  4  de  ou tu bro  de 
2000  –  Empre sa  de  Co mu ni ca ção  Gran de  Rio 
Ltda.,  na  ci da de  de  Pe ne do  –  AL:

14  –  Por ta ria  nº 614,  de  4  de  ou tu bro  de 
2000  –  Sis te ma  Cos ta  Dou ra da  de  Co mu ni ca ção
Ltda.,  na  ci da de  de  Ma ra go gi  –  AL:  e

15  –  Por ta ria  nº  615,  de  4  de  ou tu bro  de 
2000  –  Rá dio  Jor nal  a  Crí ti ca  Ltda.,  na  ci da de  de 
Pre si den te  Fi gue i re do  –  AM.

Bra sí lia,  9  de  no vem bro  de  2000.  – Fer nan-
do  Hen ri que  Car do so.

EM  Nº  516  /MC

Bra sí lia,  17  de  ou tu bro  de  2000

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

De  con for mi da de  com  as  atri bu i ções  le ga is  e
re gu la men ta res  co me ti das  a  este  Mi nis té rio,  de ter-
mi nou-se  a  pu bli ca ção  da  Con cor rên cia  nº
067/97-SFO/MC,  com  vis tas  à  im plan ta ção  de  uma
es ta ção  de  ra di o di fu são  so no ra  em  fre qüên cia  mo -
du la da,  na  ci da de  de  Alto  Pa ra í so  de  Go iás,  Esta -
do  de  Go iás.

2.  A  Co mis são  Espe ci al  de  Âmbi to  Na ci o nal,
cri a da  pela  Por ta ria  nº  63,  de  5  de  fe ve re i ro  de 
1997,  al te ra da  pela  Por ta ria  nº 795,  de  17  de  de -
zem bro  de  1997,  de po is  de  ana li sar  a  do cu men ta-
ção  de  ha bi li ta ção  e  as  pro pos tas  téc ni ca  e  de 
pre ço  pela  ou tor ga  das  en ti da des  pro po nen tes,
com  ob ser vân cia  da  Lei  nº  8.666,  de  21  de  ju nho
de  1993,  e  da  le gis la ção  es pe cí fi ca  de  ra di o di fu-
são,  con clu iu  que  a  Rá dio  FM  de  Ipo rá  Ltda.  ob te-
ve  a  ma i or  pon tu a ção  do  va lor  pon de ra do,  nos  ter-
mos  es ta be le ci dos  pelo  Edi tal,  tor nan do-se  as sim
a  ven ce do ra  da  Con cor rên cia,  con for me  ato  da 
mes ma  Co mis são,  que  ho mo lo guei,  ha ven do  por 
bem  ou tor gar  a  per mis são,  na  for ma  da  Por ta ria
in clu sa.

3.  Escla re ço  que,  de  acor do  com  o  §  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.

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  609,  DE  4  DE  OUTUBRO  DE 
2000

O  Mi nis tro  de  Esta do  das  Co mu ni ca ções,  no 
uso  de  suas  atri bu i ções,  em  con for mi da de  com  o 
art.  32  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  1.720,  de  28  de  no vem bro  de  1995, 
e  ten do  em  vis ta  o  que  cons ta  do  Pro ces so  Admi -
nis tra ti vo  nº 53670.000245/97,  Con cor rên cia  nº
067/97-SFO/MC,  re sol ve:

Art.  1º  Ou tor gar  per mis são  à  Rá dio  FM  de 
Ipo rá  Ltda.  para  ex plo rar,  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,  na  ci da de  de
Alto  Pa ra í so  de  Go iás,  Esta do  de  Go iás.
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Pa rá gra fo  úni co.  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 em suas pro pos-
tas.

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  ar ti go  223,  §  3º,  da  Cons ti tu i ção.

Art.  3º  O  con tra to  de  ade são  de cor ren te  des ta
per mis são  de ve rá  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 -
nar-se  nulo,  de  ple no  di re i to,  o  ato  de  ou tor ga.

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  368,  DE  2003

(Nº  2.195/2002,  na  Câ ma ra  dos  De pu ta dos)

Apro va  o  ato  que  ou tor ga  con ces-
são  à  Pa ra o pe ba  Co mu ni ca ções  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
Ma te us  Leme,  Esta do  de  Mi nas  Ge ra is.

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

De cre to  s/nº de  3  de  abril  de  2002,  que  ou tor ga
con ces são  à  Pa ra o pe ba  Co mu ni ca ções  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  Ma te us  Leme,  Esta do  de  Mi nas  Ge ra is.

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

MENSAGEM  Nº  294,  DE  2002

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 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  3  de  abril de 2002, que “Ou tor-
ga con ces são às 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 Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos –
PI (onda mé dia);

2 – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de
de Bu ri ta ma – SP (onda mé dia);

3 – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal – SP (onda mé dia);

4 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Ara ri pe – CE (onda mé dia);

5 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Assa ré – CE (onda mé dia);

6 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Bela Cruz – CE (onda mé dia);

7 – Rá dio Bom Je sus Ltda., na ci da de de Ca mo-
cim – CE (onda me dia);

8 – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na
ci da de de Alme na ra – MG (onda mé dia);

9 – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme – MG (onda mé dia);

10 – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de San ta Lu zia – MG (onda mé dia);

11 – Elo Co mu ni ca ção Ltda.. na ci da de de Ca -
ru a ru – PE (sons e ima gens).

Bra sí lia, 23 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 00309 EM

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio. de ter-
mi nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio,
na mo da li da de Con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga
de con ces são 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 aba i xo
in di ca das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gis la ção es pe ci fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res-
pec ti vos Edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das
Con cor rên ci as, con for me atos da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei. as se guin tes en ti da des:

Rá dio Nor des te Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pi cos, Esta do do 
Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000376/98 e Con cor rên cia
nº 148/97-SSR/MC):

Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bu ri ta ma,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000547/98 e
Con cor rên cia nº 162/97 – SSR/MC)

Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 53830.000549/98, e Con cor rên cia nº 162/97 
– SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98 – SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000803/98 
e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda.,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/95 e Con cor rên cia nº 005/98 –
SSR/MC);

Rá dio Bom Je sus Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca mo cim, Esta -

Ju nho  de  2003 DIÁRIO  DO  SENADO  FEDERAL Sá ba do  28 16491JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL224     



do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000801/98 e Con-
cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº 017/2000 –
SSR/MC);

Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ma te-
us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº 122/2000 –
SSR/MC);

Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de San ta
Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº 122/2000 –
SSR/MC);

Elo Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Ca ru a ru, Esta do de
Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000198/98 e Con-
cor rên cia nº 023/98-SSR/MC);

3. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 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 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão 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 se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

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 3 DE ABRIL DE 2002

Ou tor ga con ces são às 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, 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.
29 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 ex plo rar 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 onda mé dia:

I – Rá dio Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos,
Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000376/98 e
Con cor rên cia nº 148/97-SSR/MC);

II – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de
de Bu ri ta ma, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000547/98 e Con cor rên cia nº 162/97 –
SSR/MC);

III – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.000549/98 e Con cor rên cia nº
162/97 – SSR/MC);

IV – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol
Ltda., na ci da de de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro-
ces so nº 53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98
– SSR/MC);

V – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98 –
SSR/MC);

VI – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol
Ltda., na ci da de de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro -
ces so nº 53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98
– SSR/MC);

VII – Rá dio Bom Je sus Ltda., na ci da de de Ca -
mo cim, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.00080l/98 e Con cor rên cia nº 005/98 –
SSR/MC);

VIII – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda.,
na ci da de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
017/2000-SSR/MC);

IX – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº  53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº 122/2000 – 
SSR/MC);

X – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda,. na ci da de
de San ta Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº 122/2000 –
SSR/MC).

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são à en ti da de
aba i xo men ci o na da, para ex plo rar, 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:

– Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru a-
ru, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000198/98 e Con cor rên cia nº 023/98 –
SSR/MC).

Art. 3º 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. 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.

16492 Sá ba do  28 DIÁRIO  DO  SENADO  FEDERAL Ju nho de 2003    225ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



Art 5º 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 art. 4º, sob pena de tor nar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 3 de abril de 2002; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO
Nº  369,  DE  2003

(Nº  2.268/2002,  na  Câ ma ra  dos  De pu ta dos)

Apro va  o  ato  que  ou tor ga  con-
ces são  à  Fun da ção  Edu ca ti va  e  Cul tu-
ral  do  No ro es te  Mi ne i ro  para  exe cu tar
ser vi ço  de  ra di o di fu são  de  sons  e
ima gens  na  ci da de  de  João  Pi nhe i ro,
Esta do  de  Mi nas  Ge ra is.

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

De cre to  s/nº de  1º  de  abril  de  2002,  que  ou tor ga
con ces são  à  Fun da ção  Edu ca ti va  e  Cul tu ral  do 
No ro es te  Mi ne i ro  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 var nen te
edu ca ti vos,  na  ci da de  de  João  Pi nhe i ro,  Esta do  de
Mi nas  Ge ra is.

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

MENSAGEM  Nº  242,  DE  2003

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 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  1º  de  abril  de  2002,  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,  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  Vale  do  Ja gua ri be,  na  ci da de
de  Ara ca ti  –  CE;

2  –  Fun da ção  Edu ca ti va  e  Cul tu ral  do  No ro-
es te  Mi ne i ro,  na  ci da de  de  João  Pi nhe i ro  –  MG;

3  –  Fun da ção  Vila  Rica  de  Rá dio  e  Te le vi são
Edu ca ti va,  na  ci da de  de  Belo  Ho ri zon te  –  MG;  e

4  –  Fun da ção  Cla ret,  na  ci da de  de  Rio  Cla -
ro-SP.

MC  Nº  235  EM

Bra sí lia,  9  de  abril  de  2002

Exce len tís si mo  Se nhor  Pre si den te  da  Re pá-
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 mi en 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  Vale  do  Ja gua ri be,  na  ci da de  de 
Ara ca ti,  Esta do  do  Ce a rá  (Pro ces so  nº  53650.
000909/01);

•  Fun da ção  Edu ca ti va  e  Cul tu ral  do  No ro es te
Mi ne i ro,  na  ci da de  de  João  Pi nhe i ro,  Esta do  de 
Mi nas  Ge ra is  (Pro ces so  nº 53000.000509/01);

•  Fun da ção  Vila  Rica  de  Rá dio  e Te le vi são
Edu ca ti va,  na  ci da de  de  Belo  Ho ri zon te,  Esta do  de
Mi nas  Ge ra is  (Pro ces so  nº 53000.000702/02);

•  Fun da ção  Cla ret,  na  ci da de  de  Rio  Cla ro,
Esta do  de  São  Pa u lo  (Pro ces so  nº  53000.
006064/00).

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  52.395,  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 fru 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  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  Esta do  das  Co mu ni ca ções.

DECRETO  DE  1º  DE  ABRIL  DE  2002

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,  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 cas,  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 
4.127,  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-
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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  as  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 cins rva men te  edu ca ti vos:

I  –  Fun da ção  Vale  do  Ja gua ri be,  na  ci da de
de  Ara ca ti,  Esta do  do  Ce a rá  (Pro ces so  nº 53650.
000909/01);

II  –  Fun da ção  Edu ca ti va  e  Cul tu ral  do  No ro-
es te  Mi ne i ro,  na  ci da de  de  João  Pi nhe i ro,  Esta do
de  Mi nas  Ge ra is  (Pro ces so  nº 53000.000509/01);

III  –  Fun da ção  Vila  Rica  de  Rá dio  e  Te le vi são
Edu ca ti va,  na  ci da de  de  Belo  Ho ri zon te,  Esta do  de 
Mi nas  Ge ra is  (Pro ces so  nº  53000.000702102);.

IV  –  Fun da ção  Cla ret,  na  ci da de  de  Rio  Cla -
ro,  Esta do  de  São  Pa u lo  (Pro ces so  nº  53000.
006064/00).

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 res,  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  dcco nen 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  da  pu bli ca ção  da  de li be-
ra ção  de  que  tra ta  o  art.  22,  sob  pena  de  to ma-
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,  1º  de  abril  de  2002;  181º  da  Inde -
pen dên cia  e  114º  da  Re pú bli ca.  – Re fe ren da  ele -
trô ni ca: Pi men ta  da  Ve i ga.

PARECER  Nº  20, DE 2002

Re fe rên cia:  Pro ces so  nº 53000.  000509/01

Inte res sa da:  Fun da ção  Edu ca ti va  e  Cul tu ral  do
No ro es te  Mi ne i ro

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  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  Edu ca ti va  e  Cul tu ral  do  No ro es te
Mi ne i ro,  com  sede  na  ci da de  de  João  Pi nhe i ro,
Esta do  de  Mi nas  Ge ra is,  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  5-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  por  te -
le vi são,  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  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  so ci al
da  en ti da de  en con tra-se  de vi da men te  ma tri cu la da
no  Re gis tro  Ci vil  de  Pes so as  Ju rí di cas,  Li vro  “A  – 
1”,  nº  R- 431,  em  24  de  ja ne i ro  de  2001,  na  ci da de
de  João  Pi nhe i ro,  Mi nas  Ge ra is,  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.  O  car go  de  Di re tor  Pre si den te,  que  terá 
man da to  de  três  anos,  con for me  ar ti go  37  do
Esta tu to  da  en ti da de,  está  ocu pa do  pelo  Sr.  Mar -
cos  Pe re i ra  de  Ca mar gos,  ca ben do  a  ele  a  re pre-
sen ta ção  ati va  e  pas si va  da  Fun da ção,  nos  atos 
de  sua  ad mi nis tra ção.

6.  Estão  previstos  também,  os  cargos  de 
Diretor  Vice-Presidente,  ocupado  pela  Srª  Inácia 
Pereira  Lopes  e  de  Diretor  Administrativo  e
Financeiro,  ocupado  pela  Srª  Carmelita  Pereira  de 
Camargos.

II  –  Do  Mé ri to

7.  A  ou tor ga  de  per mis são,  con ces são  e  au -
to ri za ção  para  exe cu tar  ser vi 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).

8.  É  tam bém  a  Car ta  Mag na,  em  seu  art. 
223,  que  ata ri 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  a  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
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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  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.

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 ções  fir ma das  por  eles  e  jun ta das  às 
fls.  32,  33  e  35  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.

O  ato  de  ou tor ga  dar-se-á  por  de cre to  pre si-
den ci al,  em  ra zão  de  se  tra tar  do  ser vi ço  de  ra di o-
di fu são de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis-
la ção es pe cí fi ca.

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,  6  de  fe ve re i ro  de  2002.  –  Fer nan do

Sam pa io  Neto,  Asses sor  Ju rí di co.
De  acor do.  A  con si de ra ção  do  Sr.  Di re tor  do 

De par ta men to  de  Ou tor ga  de  Ser vi ços  de  Ra di o di-
fu são.

Bra sí lia,  6  de  fe ve re i ro  de  2002. –  Ana cle to
Ro dri gues  Cor de i ro,  Co or de na dor-Ge ral  de  Ou -
tor ga  Subs ti tu to

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,  6  de  fe ve re i ro  de  2002. –  Ha mil ton
de  Ma ga lhães  Mes qui ta,  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,  6  de  fe ve re i ro  de  2002. –  Anto nio
Car los  Tar de li,  Se cre tá rio  de  Ser vi ços  de  Ra di o di-
fu são  Inte ri no.

(À  Co mis são  de  Edu ca ção  –  De ci-
são Ter mi na ti va.)

PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO
Nº  370,  DE  2003

(Nº  2.322/2002,  na  Câ ma ra  dos  De pu ta dos)

Apro va  o  ato  que  re no va  a  per -
mis são  ou tor ga da  à  Du ar te  Co e lho  FM
Ltda.,  para  ex plo rar  ser vi ço  de  ra di o di-
fu são  so no ra  em  fre qüên cia  mo du la da,
na  ci da de  de  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  8,  de  18  de  ja ne i ro  de  2001,  que  re no-
va,  a  par tir  de  1º  de  mar ço  de  1995,  a  per mis são
ou tor ga da  à  Du ar te  Co e lho  FM  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  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.

MENSAGEM  Nº  641,  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 das  de  Expo si ções  de  Mo ti vos  do  Se -
nhor  Mi nis tro  de  Esta do  das  Co mu ni ca ções,  re no-
va ções  de  per mis sões  para  ex plo rar,  por  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,  con for me  os 
se guin tes  atos  e  en ti da des:

1  –  Por ta ria  nº  625,  de  4  de  ou tu bro  de  2000
–  Rá dio  e  Te le vi são  Ban de i ran tes  Ltda.,  ori gi na ri a-
men te  Rá dio  Ban de i ran tes  S.A.,  a  par tir  de  1º  de 
maio  de  1994,  na  ci da de  de  São  Pa u lo–SP;

2  –  Por ta ria  nº  3,  de  18  de  ja ne i ro  de  2001  –
Rá dio  Tran sa mé ri ca  de  Re ci fe  Ltda.,  a  par tir  de  22
de  ja ne i ro  de  1995,  na  ci da de  de  Re ci fe  –  PE;

3  –  Por ta ria  nº  4,  de  18  de  ja ne i ro  de  2001  –
Rá dio  Ja co bi na  FM  Ltda.,  a  par tir  de  25  de  ju nho
de  1994,  na  ci da de  de  Ja co bi na  –  BA;

4  –  Por ta ria  nº  5,  de  18  de  ja ne i ro  de  200l 
–  So ci e da de  Rá dio  Cul tu ra  Ltda.,  a  par tir  de  15 
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de  mar ço  de  1995,  na  ci da de  de  Ser ra  Ta lha da  –
PE;

5  –  Por ta ria  nº  7,  de  18  de  ja ne i ro  de  2001  –
Rá dio  Vi tó ria  FM  Ltda.,  a  par tir  de  17  de  de zem-
bro  de  1994,  na  ci da de  de  Vi tó ria  de  San to  Antão 
–  PE;

6  –  Por ta ria  nº  8,  de  l8  de  ja ne i ro  de  200l  – 
Du ar te  Co e lho  FM  Ltda.,  a  par tir  de  1º  de  mar ço
de  1995,  na  ci da de  de  Olin da  –  PE;  e

7  –  Por ta ria  nº  15,  de  8  de  fe ve re i ro  de  2001
–  Rá dio  Gran de  Pi cos  Ltda.,  a  par tir  de  10  de  de -
zem bro  de  1994,  na  ci da de  de  Pi cos  –  PI.

Bra sí lia,  27  de  ju nho  de  2001. –  Aé cio
Ne ves,  Pre si den te.
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MC Nº 211 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,
Sub me to à apre ci a ção da Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 8, de 18 de ja ne i ro de 2002, pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Du ar te Co e lho
FM Ltda., pela Por ta ria nº 72, de 27 de fe ve re i ro de
1985, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 1º de
mar ço se guin te, 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
Olin da, Esta do de Per nam bu co.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í-
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou à de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de 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, 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 nº 53103.000745/94,
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 8, DE 18 DE JANEIRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53103.000745/94, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 1º de mar ço de 1995, a per mis são ou tor ga da
à Du ar te Co e lho FM Ltda., pela Por ta ria nº 72, de 27
de fe ve re i ro de 1985, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União em 1º de mar ço se guin te, para ex plo rar, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Olin da, Esta -
do de Per nam bu co.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, 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. 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.

PARECER CONJUR/MC Nº 14, DE 2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53103.000745/94

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do De Per nam bu-
co

Inte res sa da : Du ar te Co e lho FM Ltda.
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga

Emen ta: Per mis são 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, cujo pra zo
teve seu ter mo em 1º-3-95. 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 do pe di do.

A Du ar te Co e lho FM Ltda., per mis si o ná ria do
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,
re quer re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua per -
mis são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º de mar ço de
1995.

2. Me di an te Por ta ria nº 72, de 27 de fe ve re i ro de
1985, foi ou tor ga da per mis são à Du ar te Co e lho FM
Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Olin da, Esta do de 
Per nam bu co.

3. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
1º de mar ço de 1985, data de pu bli ca ção da por ta ria
de per mis são no Diá rio Ofi ci al da União.

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 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 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 ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art.
223, § 5º).

5. 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”.

6. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu 
ter mo fi nal dia 1º de mar ço de 1995, por quan to co me-
çou a vi go rar em 1º de mar ço de 1985, com a pu bli ca-
ção da cor res pon den te Por ta ria no Diá rio Ofi ci al da
União.

7. A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo au to ri za dos pelo Po der Pú bli co pela Por ta ria

16502 Sá ba do  28 DIÁRIO  DO  SENADO  FEDERAL Ju nho de 2003    235ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



nº 37, de 4 de no vem bro de 1997, e apro va dos pela
Por ta ria nº 19, de 18 de maio de 1998, com a se guin te
com po si ção:
Co tis tas      Co tas Va lor – R$
Luiz José Ma ra nhão       158.730 158.730,00

Se bas tião Jor ge Co e lho da Cu nha            518 518,00

Pa u lo Ro ber to Go mes da Con ce i ção  157.694 157.694,00

Sér gio Von Hel de Luiz               518 518,00

To tal        317.460 317.460,00

Só cio-Ge ren te:  Se bas tião Jor ge Co e lho da Cu nha

8. Vale res sal tar que du ran te o pe río do de vi-
gên cia da ou tor ga a en ti da de so freu ad ver tên cia e
pena de mul ta, con for me se ve ri fi ca às fls. 113 e
114.

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. 112.

10. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Co mu ni ca ções –
FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 119.

11. Ten do a ou tor ga em ques tão en tra do em vi -
gor em 1º de mar ço de 1985, o pe río do de re que ri-
men to da sua re no va ção, nos ter mos da le gis la ção
es pe cí fi ca, se com ple ta ria en tre 1º de se tem bro e 1º
de de zem bro de 1994.

12. Con for me cons ta dos au tos, o ci ta do pe di do
foi apre sen ta do na DMC/PE em 30 de no vem bro de
1994, ex ce di do, pois, o pra zo le gal. To da via, ob ser-
ve-se que a re no va ção foi re que ri da ain da na vi gên cia
da ou tor ga.

13. No que res pe i ta à in tem pes ti vi da de do pe di-
do men ci o na da no pre sen te pa re cer, te ce mos al gu-
mas con si de ra ções.

14. A le gis la ção que tra ta da re no va ção das con -
ces sões e per mis sões está con subs tan ci a da na Lei
nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983.

15. Nos ter mos da le gis la ção ci ta da, “as en ti da-
des que pre ten de rem a re no va ção do pra zo de con -
ces são ou per mis são de ve rão di ri gir re que ri men to ao
ór gão com pe ten te do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
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 o res ao tér mi no do res pec ti vo
pra zo.” (art. 4º da Lei nº 5.785/72 e art. 32 do De cre to
nº 88.066/83).

16. O ci ta do De cre to nº 88.066/83, em seu ar ti-
go 7º, as sim dis põe:

“Art. 7º A pe remp ção da con ces são ou 
per mis são será de cla ra da quan do, ter mi na-
do o pra zo:

I – a re no va ção não for con ve ni en te ao 
in te res se na ci o nal;

II – ve ri fi car-se que a in te res sa da não
cum priu as exi gên ci as le ga is e re gu la men ta-
res apli cá ve is ao ser vi ço, ou não ob ser vou
suas fi na li da des edu ca ti vas e cul tu ra is.”

17. Da le i tu ra do dis po si ti vo ci ta do re sul ta, de
pla no, que o não re que ri men to da re no va ção do pra -
zo da ou tor ga re sul ta rá na ado ção das me di das per -
ti nen tes, com a ins ta u ra ção do cor res pon den te pro-
ces so de pe remp ção, até a de cla ra ção da pe remp-
ção da ou tor ga, ex tin guin do-se, des ta for ma, a re la-
ção ju rí di ca es ta be le ci da en tre a União e a con ces-
si o ná ria ou per mis si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu-
são, por ma ni fes to de sin te res se dos ou tor ga dos na
ma nu ten ção des sa re la ção.

18. To da via, os pe di dos de re no va ção de ou tor-
ga apre sen ta dos in tem pes ti va men te, ou seja, ul tra-
pas sa do o pra zo le gal, in clu si ve aque les apre sen ta-
dos nos au tos do pro ces so de de cla ra ção de pe remp-
ção já ins ta u ra do, de ve rão ser apre ci a dos e ter pros -
se gui men to, en ten di men to esse ado ta do por este Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções des de os idos de 1973,
quan do foi pro mo vi da no país, pela pri me i ra vez, a re -
vi são de to das as con ces sões e per mis sões até en tão
ou tor ga das, nos ter mos da Lei nº 5.785/72.

19. Na que la opor tu ni da de, con clu iu-se pela ju ri-
di ci da de dos
pro ce di men tos e pela le ga li da de da re no va ção, em
pe di dos com in ci den te de in tem pes ti vi da de, uma vez
que o pe di do, mes mo in tem pes ti vo, ar re da a in ci dên-
cia da ex tin ção da ou tor ga, por ter ha vi do, mes mo que 
tar dia, a ma ni fes ta ção de von ta de e in te res se na con -
ti nu a ção da ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
en ten di men to esse man ti do até os dias de hoje e que
con si de ra mos ple na men te de fen sá vel à luz da le gis-
la ção bra si le i ra e da me lhor dou tri na, que abor da mos
li ge i ra men te.

20. É, a pe remp ção, ge ne ri ca men te con ce i tu a-
da como a ex tin ção de um di re i to. Tec ni ca men te, en -
tre tan to, tem-se que a pe remp ção ocor re sem pre
den tro do pro ces so e com re la ção ao pro ces so, quan -
do se de i xa de pra ti car ato ou não se faz o que de ve ria
fa zer, den tro dos pra zos es ta be le ci dos, con for me in ci-
sos II e V do art. 267 do Có di go de Pro ces so Ci vil.

21. Apro xi ma-se do con ce i to de de ca dên cia e
de pres cri ção (am bas re gu la das pelo in ci so IV do art.
269 do CPC) quan to à pro xi mi da de dos seus efe i tos.
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To da via, não pode ser com es tas con fun di da, por que
se apli ca ex clu si va men te ao pro ces so e não ao di re i-
to.

22. Di fe re fun da men tal men te tan to da pres cri-
ção quan to da de ca dên cia uma vez que “a pe remp-
ção tan to pode re fe rir-se à ex tin ção da ação, como so -
men te à per da do di re i to de exer cí cio de um ato, que
per ten ce ou faz par te do pro ces so, sem que este se
pa ra li se ou se ani qui le, por in te i ro.”

“E tan to as sim é que no caso de ab sol vi ção de
ins tân cia, pode esta ser res ta u ra da en quan to na de -
ca dên cia ou na pres cri ção nada mais se tem a res ta u-
rar, des de que tudo é mor to ou ex tin to, seja di re i to ou
seja ação.” (De Plá ci do e Sil va. Vo ca bu lá rio Ju rí di co,
fls. 414, 12ª ed. Fo ren se).

23. No mes mo sen ti do, Luiz Ro dri gues Wam bi er
(Cur so Avan ça do de Pro ces so Ci vil – Ed. Re vis ta dos
Tri bu na is – 1998 – pág. 610):

• “A pe remp ção, a que alu de o art. 267, V, é ins ti-
tu to pro ces su al cuja de fi ni ção é ex pres sa le gal men te.
Esta de fi ni ção está no art. 268, pa rá gra fo úni co, que
con tém uma im pre ci são de lin gua gem téc ni ca con sis-
ten te na ex pres são “nova ação”. Não se apli ca o pre -
ce i to se, na ver da de, de “nova ação” se tra tar. A mes -
ma im per fe i ção téc ni ca não tem lu gar, to da via, no ca-
put do ar ti go, onde se faz men ção à pos si bi li da de de
que “se in ten te de novo a ação” .

• Vê-se, pela úl ti ma par te do pa rá gra fo úni co do
ar ti go em tela, que o fe nô me no pro ces su al da pe-
remp ção gera, por as sim di zer, a “per da a pre ten são
(per da da pos si bi li da de de se afir mar que se tem di re-
i to), e não a per da do di re i to em si, ten do em vis ta a
pos si bi li da de que re ma nes ce, ao au tor, de ale gá-lo
em sua de fe sa.”

24. E ain da, Mo acyr Ama ral San tos (Pri me i ras
Li nhas de Di re i to Pro ces su al Ci vil, 2º vol. – pág. 105 –
Ed. Sa ra i va – 17ª ed.):

• “Com a de cre ta ção da ex tin ção do pro ces so
por um dos mo ti vos enu me ra dos no art. 267 do re fe ri-
do Có di go, aque le se en cer ra sem jul ga men to do mé -
ri to. Per ma ne ce ín te gra a pre ten são do au tor, que, en -
tre tan to, não pode ser apre ci a da e de ci di da no pro-
ces so, pois que se ex tin guiu. Daí ocor rer o se guin te
efe i to:

Ao au tor será per mi ti do in ten tar de novo a ação,
sal vo quan do a ex tin ção do pro ces so ti ver sido de cre-
ta da com fun da men to no nº V do art. 267 (Cód. Cit.,
art. 268)”

25. Di an te de tais con ce i tos e ob ser va dos os
efe i tos de les de cor ren tes, o le gis la dor bus cou no Di -
re i to Pro ces su al Ci vil, e sa bi a men te in tro du ziu no tex -

to do De cre to 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que
re gu la men tou a Lei nº 5.785/72, a fi gu ra da pe remp-
ção e não a da de ca dên cia ou da pres cri ção, tra du zin-
do-se, aí, a pos si bi li da de de se res ta u rar, tan to o pro -
ces so quan to o di re i to.

26. Por ou tro lado, há que se ter pre sen te o Prin -
cí pio da Con ti nu i da de que in for ma o Di re i to Admi nis-
tra ti vo, de que “A ati vi da de da Admi nis tra ção é inin ter-
rup ta, não se ad mi tin do a pa ra li sa ção dos ser vi ços
Pú bli cos.” Assi na le-se que esse prin cí pio não dis tin-
gue o ser vi ço exe cu ta do di re ta men te pela Admi nis tra-
ção, da que le que é de le ga do ou con ce di do pelo Esta -
do ao par ti cu lar, que o exe cu ta rá em seu nome. Exa -
ta men te aí é que re si dem as con ces sões e per mis-
sões dos ser vi ços de ra di o di fu são.

27. O Prin cí pio da Con ti nu i da de dos ser vi ços
pú bli cos tem como es co po o prin cí pio ma i or – da pro -
te ção dos be ne fi ciá ri os da ati vi da de ad mi nis tra ti va –
uma vez que a ex tin ção de um ser vi ço que vem sen do
re gu lar men te pres ta do a uma de ter mi na da co mu ni-
da de re sul ta ria em pre ju í zo ma i or para a mes ma co -
mu ni da de, que se ria pri va da do ser vi ço.

28. inda é de se con si de rar que este Mi nis té rio,
ao dar cur so ao pe di do in tem pes ti vo de re no va ção, for-
mu lan do exi gên ci as com pa tí ve is à es pé cie, as sen tiu
na con ti nu i da de do pro ces so, re co nhe cen do-o sa ná-
vel, ad mi tin do, de modo ine quí vo co, que os es tu dos
ine ren tes se con clu ís sem no sen ti do da re no va ção.

29. 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 anos, a
par tir de 1º de mar ço de 1995.

30. Estan do cum pri das as pra xes pro ces su a is,
no que se re fe re á aná li se téc ni co-ju rí 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, à con si de ra ção do
Exmº Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do
pe di do.

31. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser ob je to
de apre ci a ção pelo Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

É o Pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 4 de ja ne i ro de 2001.  – Flá via Cris ti na

dos San tos Ro cha, Co or de na do ra.
De acordo. Submeto à Srª Consultora Jurídica.
Bra sí lia, 8 de ja ne i ro de 2001.  – Ma ria da Gló -

ria Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra-Ge ral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2003}

(Nº 2.324/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da TV e Rá dio Jor nal do Com mér cio
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
Ca ru a ru, 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 o De -

cre to s/nº de 25 de ju nho de 2001, que re no va, a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, a con ces são da TV e Rá -
dio Jor nal do Com mér cio 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 Ca -
ru a ru, 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.

MENSAGEM Nº 703, DE 2001

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

com o § 3º do 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 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 25 de ju nho de 2001, 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 – Fun da ção Enoch de Oli ve i ra de Co mu ni ca-
ção So ci al, ori gi na ri a men te Rá dio Edu ca do ra Rio
Doce Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de
de Go ver na dor Va la da res  – MG (onda mé dia);

2  – Rá dio Ibi tu ru na Ltda., a par tir de 6 de fe ve re-
i ro de 1994, na ci da de de Go ver na dor Va la da res  –
MG (onda mé dia);

3  – Rá dio Di fu so ra de Sa li nas Ltda., a par tir de
4 de ja ne i ro de 1995, na ci da de de Sa li nas  – MG
(onda mé dia);

4 – TV e Rá dio Jor nal do Com mér cio Ltda.,
ori gi na ri a men te Empre sa Jor nal do Com mér cio
S.A., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de
de Ca ru a ru  – PE (onda mé dia);

5 – TV e Rá dio Jor nal do Com mér cio Ltda.,
ori gi na ri a men te Empre sa Jor nal do Com mér cio
S.A, a par tir de 1º de maio de 1993, na ci da de de Ga -
ra nhuns – PE (onda mé dia);

6 – TV e Rá dio Jor nal do Com mér cio Ltda.,
ori gi na ri a men te Empre sa Jor nal do Com mér cio

S.A., a par tir de 1º de maio de 1993, na ci da de de Re -
ci fe  – PE (onda mé dia);

7 – Empre sa Flu mi nen se de Co mu ni ca ção
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ni -
te rói  – RJ (onda mé dia);

8 – Rá dio Te re só po lis Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Te re só po lis  – RJ (onda
mé dia);

9 – Emis so ras Re u ni das Ltda., ori gi na ri a men te
So ci e da de Ra di o di fu so ra Pas so Real Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de San ta Cruz do
Sul  – RS (onda mé dia);

10 – Rá dio Amé ri ca do Rio Gran de do Sul Ltda.,
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Mon te ne-
gro – RS (onda mé dia);

11 – Rá dio Pro gres so Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de São Le o pol do  – RS
(onda mé dia);

12 – So ci e da de de Ra di o di fu são Ita puí Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de San to
Antô nio da Pa tru lha  – RS (onda mé dia);

13 – So ci e da de Rá dio Inte gra ção Ltda., a par tir
de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Res tin ga
Seca  – RS (onda mé dia);

14 – So ci e da de Rá dio Pal me i ra Ltda., a par tir de 
1º de maio de 1994, na ci da de de Pal me i ra das Mis -
sões  – RS (onda mé dia);

15 – Rá dio So ci e da de Ron dô nia Ltda., a par tir
de 25 de fe ve re i ro de 1995, na ci da de de Pi men ta Bu -
e no  – RO (onda mé dia);

16 – Fun da ção Frei Ro gé rio, ori gi na ri a men te
Rá dio Co ro a do Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994,
na ci da de de Cu ri ti ba nos  – SC (onda mé dia);

17 – Rá dio Ca çan ju rê Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ca ça dor  – SC (onda mé -
dia);

18  – Rá dio Di fu so ra Col méia de Por to União
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Por to União  – SC (onda mé dia);

19 – Rá dio Cul tu ra de Xa xim Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Xa xim  – SC (onda
mé dia);

20  – Rá dio Mu ni ci pa lis ta de Bo tu ca tu Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bo tu ca tu  – 
SP (onda mé dia);

21 – Pi nhal Rá dio Clu be Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Espí ri to San to do Pi nhal
– SP (onda mé dia);

22 – So ci e da de Rá dio Clu be de Gu a ra tin gue tá
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Gu a ra tin gue tá  – SP (onda mé dia);
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23 – Rá dio Ja u en se Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Jaú  – SP (onda mé dia);

24 – Rá dio Cul tu ra de Pro mis são So ci e da de Li -
mi ta da, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Pro mis são – SP (onda mé dia);

25 – Rá dio São Car los Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de São Car los  – SP (onda
mé dia);

26 – Rá dio Pi ra ti nin ga de São João da Boa Vis ta
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
São João da Boa Vis ta  – SP (onda mé dia);

27 – Rá dio São Car los Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1993, na ci da de de São Car los  – SP (onda
tro pi cal); e

28 – Te le vi são Ba hia Ltda., a par tir de 17 de
maio de 1999, na ci da de de Sal va dor  – BA (sons e
ima gens).

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 233 EM

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Exce len tis si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o 

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo
relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão,
nas localidades e Unidades da Federação indicadas:

 Fundação Enoch de Oliveira de Comunicação
Social, concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Governador
Valadares, Estado de Minas Gerais (Processo nº
50710.000120/94);

 Rádio Ibituruna Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Governador Valadares, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 50710.000123/94);

 Rá dio Di fu so ra de Sa li 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 Sa li nas, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 50710.000752/94);

 TV e Rádio Jornal do Comércio Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Caruaru, Estado de
Pernambuco (Processo nº 29 103.000447/93);

 TV e Rádio Jornal do Comércio Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Garanhuns, Estado de
Pernambuco (Processo nº 29103.000446/93);

 TV e Rádio Jornal do Comércio Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco (Processo nº 29103.000449/93);

 Empre sa Flu mi nen se de Co mu ni ca ção 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 Ni te rói, Esta do do Rio de
Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000165/94);

 Rá dio Te re só po lis 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 Te re só po lis, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces-
so nº 53770.000298/94);

 Emis so ras Re u ni das 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 Cruz do Sul, Esta do do Rio Gran de do
Sul (Pro ces so nº 53790.000217/94);

 Rá dio Amé ri ca do Rio Gran de do Sul 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 Mon te ne gro, Esta do do Rio 
Gran de do Sul (Pro ces so nº 53790.000194/94);

 Rá dio Pro gres so 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 Le o pol do, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 53790.000215/94);

Sociedade de Radiodifusão Itapuí Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Santo Antônio da Patrulha,
Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53790.000196/94);

Sociedade Rádio Integração Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Restinga Seca, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000729/97);

Sociedade Rádio Palmeira Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Palmeira das Missões, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo nº 53790.000240/94);

Rádio Sociedade Rondônia Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia
(Processo nº 53800.000265/94);

Fundação Frei Rogério, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Curitibanos, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000064/94);

Rádio Caçanjurê Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Caçador, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 50820.000069/94);

 Rá dio Di fu so ra Col méia de Por to União Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
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onda mé dia, na ci da de de Por to União. Esta do de
San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 50820.000071/94);

 Rádio Cultura de Xaxim Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 50820.000063/94);

 Rádio Municipalista de Botucatu Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Botucatu, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000293/94);

 Pinhal Rádio Clube Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Espírito Santo do Pinhal, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000315/94);

 Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Guaratinguetá. Estado de
São Paulo (Processo nº 5083 0.000278/94);

 Rádio Jauense Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Jaú. Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000316/94):

 Rádio Cultura de Promissão Sociedade Limitada,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Promissão. Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000390/94);

 Rádio São Carlos Ltda., concessionária de serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Carlos, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000283/94);

 Rádio Piratininga de São João da Boa Vista
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São João da
Boa Vista, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000288/94);

 Rá dio São Car los Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal, na ci da-
de de São Car los, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
5083 0.0001 12/93);

 Te le vi são Ba hia Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci da de de
Sal va dor, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº
53640.001880/98).

2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar– serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 
de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.

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 25 DE JUNHO DE 2001

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, 
Decreta:

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 – Fun da ção Enoch de Oli ve i ra de Co mu ni ca-
ção So ci al, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de
de Go ver na dor Va la da res, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Edu ca do ra Rio
Doce Ltda., pela Por ta ria MVOP nº 531, de 10 de ju -
nho de 1950, re vi go ra da pela Por ta ria MC nº 58, de
20 de ja ne i ro de 1969, re no va da pelo De cre to nº
90.308, de 16 de ou tu bro de 1984, e trans fe ri da pelo
De cre to de 13 de ja ne i ro de 1997, para a con ces si o-
ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
50710.000120/94);

II – Rá dio Ibi tu ru na Ltda., a par tir de 6 de fe ve re i-
ro de 1994, na ci da de de Go ver na dor Va la da res,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº
891, de 12 de abril de 1962, e re no va da pelo De cre to
nº 91.666, de 20 de se tem bro de 1985 (Pro ces so nº
50710.000123/94);

III – Rá dio Di fu so ra de Sa li nas Ltda., a par tir de 4
de ja ne i ro de 1995, na ci da de de Sa li nas, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº 90.635, de 5 de
de zem bro de 1984 (Pro ces so nº 507 10.000752/94);

IV – TV e Rá dio Jor nal do Co mér cio Ltda., a par-
tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ca ru a ru,
Esta do de Per nam bu co, ori gi na ri a men te ou tor ga da à
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Empre sa Jor nal do Co mér cio S.A, me di an te De cre to
nº 27.901, de 21 de mar ço de 1950, re no va da e trans -
fe ri da para a Rá dio Jor nal do Co mér cio Ltda., pelo
De cre to nº 91.381, de 1º de ju lho 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 Por ta ria MC nº 144, de 29 de abril de 1998
(Pro ces so nº 29103.000447/93);

V – TV e Rá dio Jor nal do Co mér cio Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1993, na ci da de de Ga ra nhuns,
Esta do de Per nam bu co, ori gi na ri a men te ou tor ga da à
Empre sa Jor nal do Co mér cio S.A, me di an te De cre to
nº 27.901, de 21 de mar ço de 1950, re no va da e trans -
fe ri da para a Rá dio Jor nal do Co mér cio Ltda., pelo
De cre to nº 91.382, de nº de ju lho 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 Por ta ria MC nº 144, de 29 de abril de 1998
(Pro ces so nº 29103.000446/93);

VI – TV e Rá dio Jor nal do Co mér cio Ltda, a par-
tir de 1º de maio de 1993, na ci da de de Re ci fe, Esta do
de Per nam bu co, ori gi na ri a men te ou tor ga da à Empre -
sa Jor nal do Co mér cio S.A, me di an te De cre to nº
37.992, de 27 de se tem bro de 1955, re no va da e
trans fe ri da para a Rá dio Jor nal do Co mér cio Ltda.,
pelo De cre to nº 91.384, de nº de ju lho 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 Por ta ria MC nº 144, de 29 de abril de 1998
(Pro ces so nº 29103.000449/93);

VII – Empre sa Flu mi nen se de Co mu ni ca ção
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ni -
te rói, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por ta-
ria MVOP nº 579, de 4 de ou tu bro de 1956, re no va da
pelo De cre to nº 89.484, de 27 de mar ço de 1984, au -
to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a atu -
al, me di an te Por ta ria nº 39, de 21 de maio de 1987, do 
De le ga do do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções no Rio de
Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000165/94);

VIII – Rá dio Te re só po lis Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Te re só po lis, Esta do do
Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 869,
de 30 de se tem bro de 1946, e re no va da pelo De cre to
nº 91.012, de 27 de fe ve re i ro de 1985 (Pro ces so nº
53770.000298/94);

IX – Emis so ras Re u ni das Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de San ta Cruz do Sul, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da ori gi na ri a men te
à So ci e da de Ra di o di fu so ra Pas so Real Ltda., pela
Por ta ria MVOP nº 280, de 16 de abril de 1945, re no-
va da pelo De cre to nº 89.713, de 29 de maio de 1984,
e trans fe ri da pelo De cre to nº 98.388, de 13 de no vem-
bro de 1989, para a con ces si o ná ria de que tra ta este
in ci so (Pro ces so nº 53790.000217/94);

X – Rá dio Amé ri ca do Rio Gran de do Sul Ltda.,
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Mon te ne-
gro, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 20, de 15 de ja ne i ro de 1960, e re -
no va da pelo De cre to nº 90.422, de 8 de no vem bro de
1984 (Pro ces so nº 53790.000194/94);

XI – Rá dio Pro gres so Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de São Le o pol do, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
116, de 5 de fe ve re i ro de 1948, e re no va da pelo De -
cre to nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Pro ces so nº
3790.000215/94);

XII – So ci e da de De Ra di o di fu são Ita puí Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de San to
Antô nio da Pa tru lha, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 347, de 12 de abril
de 1949, re no va da pela Por ta ria MC nº 86, de 26 de
abril de 1984, 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 80, de 10 de agos to de 1984, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 53790.000196/94);

XIII – So ci e da de Rá dio Inte gra ção Ltda., a par tir
de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Res tin ga
Seca, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria nº 958, de 14 de se tem bro de 1977, re no va da
pelo De cre to nº 94.955, de 24 de se tem bro de 1987
(Pro ces so nº 53790.000729/97);

XIV – So ci e da de Rá dio Pal me i ra Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pal me i ra das
Mis sões, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da
pela Por ta ria MVOP nº 608, de 4 de ju lho de 1955, e
re no va da pelo De cre to nº 89.372, de 8 de fe ve re i ro de 
1984 (Pro ces so nº 53790.000240/94);

XV – Rá dio So ci e da de Ron dô nia Ltda., a par tir
de 25 de fe ve re i ro de 1995, na ci da de de Pi men ta Bu -
e no, Esta do de Ron dô nia, ou tor ga da pelo De cre to nº
90.849, de 23 de ja ne i ro de 1985 (Pro ces so nº
53800.000265/94);

XVI – Fun da ção Frei Ro gé rio, a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Cu ri ti ba nos, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Co -
ro a do Ltda., pela Por ta ria MVOP nº 531, de 3 de ju nho
de 1955, re no va da pelo De cre to nº 90.576, de 28 de no -
vem bro de 1984, e trans fe ri da pelo De cre to nº 91.387,
de 1º de ju lho de 1985, para a con ces si o ná ria de que
tra ta este in ci so (Pro ces so nº 50820.000064/94);

XVII – Rá dio Ca çan ju rê Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ca ça dor, Esta do de San -
ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 53, de
30 de ja ne i ro de 1948, e re no va da pelo De cre to nº
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90.576, de 28 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
50820.000069/94);

XVIII – Rá dio Di fu so ra Col méia de Por to União
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Por to União, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da
pela Por ta ria MVOP nº 764, de 6 de se tem bro de
1955, e re no va da pelo De cre to nº 89.487, de 28 de
mar ço de 1984 (Pro ces so nº 50820.000071/94);

XIX – Rá dio Cul tu ra de Xa xim Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Xa xim, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria MJNI nº 168
– B, de 11 de abril de 1962, e re no va da pelo De cre to
nº 89.592, de 27 de abril de 1984 (Pro ces so nº
50820.000063/94);

XX – Rá dio Mu ni ci pa lis ta de Bo tu ca tu Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bo tu ca tu,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MJNI
nº 167-B, de 9 de agos to de 1961, e re no va da pelo
De cre to nº 91.669, de 20 de se tem bro de 1985 (Pro -
ces so nº 50830.000293/94);

XXI – Pi nhal Rá dio Clu be Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Espí ri to San to do Pi nhal,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº 635, de 8 de ju lho de 1946, e re no va da pelo De cre-
to nº 90.084, de 20 de agos to de 1984 (Pro ces so nº
50830.000315/94);

XXII – So ci e da de Rá dio Clu be de Gu a ra tin gue tá
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Gu a ra tin gue tá, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 438, de 20 de agos to de 1940, e re -
no va da pelo De cre to nº 89.627, de 8 de maio de 1984
(Pro ces so nº 50830.000278/94);

XXIII – Rá dio Ja u en se Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Jaú, Esta do de São Pa u lo,
ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 433, de 27 de maio
de 1957, e re no va da pelo De cre to nº 91.669, de 20 de
se tem bro de 1985 (Pro ces so nº 50830.000316/94);

XXIV – Rá dio Cul tu ra de Pro mis são So ci e da de
Li mi ta da, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Pro mis são, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por-
ta ria MVOP nº 16, de 8 de ja ne i ro de 1949, re no va da
pela Por ta ria nº 230, de 30 de ou tu bro de 1984, 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, con for me De cre to nº
97.153, de 1º de de zem bro de 1988 (Pro ces so nº
50830.000390/94);

XXV – Rá dio São Car los Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de São Car los. Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 177, de
29 de mar ço de 1940, e re no va da pelo De cre to nº
90.422, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
50830.000283/94);

XXVI – Rá dio Pi ra ti nin ga de São João da Boa
Vis ta Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de
de São João da Boa Vis ta, Esta do de São Pa u lo, ou -
tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 859, de 17 de ou tu bro
de 1945, e re no va da pelo De cre to nº 89.591, de 27 de 
abril de 1984 (Pro ces so nº 50830.000288/94).

Art. 2º Fica re no va da, por dez anos, a par tir de
1º de maio de 1993, a con ces são 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 tro pi cal. na ci da de de São Car los, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da à Rá dio São Car los Ltda., 
pela Por ta ria nº 126, de 3 de mar ço de 1960, e re no-
va da pelo De cre to nº 92.134, de 13 de de zem bro de
1985 (Pro ces so nº 50830.000112/93).

Art. 3º Fica re no va da, por quin ze anos, a par tir
de 17 de maio de 1999, a con ces são para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, na ci da de de Sal va dor. Esta do da
Ba hia, ou tor ga da à Te le vi são Ba hia Ltda., pelo De cre-
to nº 89.624, de 7 de maio de 1984 (Pro ces so nº
53640.001880/98).

Art. 4º 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. 5º A re no va ção da 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. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 25 de ju nho 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  CONJUR/MC  Nº  414, DE 2001

Re fe rên cia:  Pro ces so  nº 29103.000447/93

Ori gem:  De le ga cia  do  MC  no  Esta do  de  Per nam-
bu co

Inte res sa da :  TV  e  Rá dio Jor nal  do Com mér cio
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  1º  de  no vem bro  de  1993.

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:  Pela  ra ti fi ca ção  do  Pa re cer  Ju rí di co
nº  71/96  –  DMC/PE,  que  con clu iu  fa vo ra vel men-
te  ao  re que ri men to,  res sal va do  o  in ci den te  da
in tem pes ti vi da de  que  ora  se  abor da.
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Tratam  os  presentes  autos  de  pedido  de
renovação  do  prazo  de  vigência  de  concessão
para  explorar  serviço  de  radiodifusão  sonora  em
onda  média,  na  cidade  de  Caruaru,  Estado  de 
Pernambuco,  formulado  pela  TV  e  Rádio  Jornal 
do  Commércio  Ltda.

2.  O  pe di do  foi  ob je to  de  aná li se  pela  De le-
ga cia  des te  Mi nis té rio  no  Esta do  de  Per nam bu co  –
DMC/PE,  ten do  aque la  De le ga cia  con clu í do  fa vo ra-
vel men te  ao  ple i to,  con so an te  Pa re cer  nº 71/96,
fls.  61,  dos  au tos,  sem  con si de rar  o  in ci den te  da 
in tem pes ti vi da de  ora  cons ta ta do.

3.  Em  adi ta men to  ao  ci ta do  Pa re cer  acres -
cen to  que  a  con ces são  que  se  pre ten de  re no var,
foi  ori gi na ri a men te  ou tor ga da  à  Empre sa Jor nal
do  Co mér cio S.A.,  pelo  De cre to  nº 27.901,  de  21
de  mar ço  de  1950,  sen do  si mul ta ne a men te  ob je to
de  trans fe rên cia  di re ta  para  a  Rá di os Jor nal do
Com mér cio  Ltda,  e  re no va ção  da  con ces são  me -
di an te  o  De cre to  nº 91.381,  de  1º  de  ju lho  de 
1985,  por  dez  anos,  a  par tir  de  1º  de  no vem bro
de  1983,  cujo  pra zo  re si du al  da  ou tor ga  foi  man ti-
do  pelo  De cre to  de  10  de  maio  de  1991.

4.  A  en ti da de  foi  au to ri za da  a  al te rar  sua  de -
no mi na ção  so ci al  para  TV  e  Rá dio Jor nal  do
Com mér cio  Ltda,  na  for ma  da  Por ta ria  nº  144,  de
29  de  abril  de  1998,  cu jos  atos  le ga is  de cor ren tes
fo ram  apro va dos  pela  Por ta ria  nº 10,  de  7  de  mar -
ço  de  2001,  am bas  do  De le ga do  des te  Mi nis té rio
no  Esta do  de  Per nam bu co.

5.  Res sal te-se  que  o  pe di do  de  re no va ção  da
en ti da de  foi  apre sen ta do  a  este  Mi nis té rio  in tem-
pes ti va men te,  em  6  de  se tem bro  de  1993,  con for-
me  re que ri men to  de  fls.  1  dos  au tos,  sa ben do-se
que,  na  for ma  do  que  es ta be le ce  a  Lei,  o  pe río do
de  re que ri men to  da  re no va ção  se  com pre en de  en -
tre  o  6º  e  3º  mês  an te ri o res  ao  tér mi no  do  pra zo
de  vi gên cia  da  ou tor ga,  ou  seja,  nes te  caso  es pe-
cí fi co,  en tre  lº  de  maio  e  1º  de  agos to  de  1993.

6.  No  que  res pe i ta  à  in tem pes ti vi da de  do  pe -
di do,  te ce mos  al gu mas  con si de ra ções.

7.  A  le gis la ção  que  tra ta  da  re no va ção  das 
con ces sões  e  per mis sões  está  con subs tan ci a da
na  Lei  nº  5.785,  de  23  de  ju nho  de  1972,  re gu la-
men ta da  pelo  De cre to  nº 88.066,  de  26  de  ja ne i ro
de  1983.

8.  Nos  ter mos  da  re fe ri da  le gis la ção,  “as  en ti-
da des  que  pre ten de rem  a  re no va ção  do  pra zo  de 
con ces são  ou  per mis são  de ve rão  di ri gir  re que ri-
men to  ao  ór gão  com pe ten te  do  Mi nis té rio  das  Co -
mu ni ca ções  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 o res  ao  tér mi no
do  res pec ti vo  pra zo.”  (art.  4º  da  Lei  nº  5.785/72  e 
art.  3º  do  De cre to  nº 88.066/83).

9.  O  ci ta do  De cre to  nº 88.066/83,  em  seu  ar -
ti go  7º,  as sim  dis põe:

“Art.  7º  A  pe remp ção  da  con ces são
ou  per mis são  será  de cla ra da  quan do,
ter mi na do  o  pra zo:

I  –  a  re no va ção  não  for  con ve ni en-
te  ao  in te res se  na ci o nal;

II  –  ve ri fi car-se  que  a  in te res sa da
não  cum priu  as  exi gên ci as  le ga is  e  re -
gu la men ta res  apli cá ve is  ao  ser vi ço,  ou
não  ob ser vou  suas  fi na li da des  edu ca ti vas
e  cul tu ra is.”

10.  Da  le i tu ra  do  dis po si ti vo  ci ta do  re sul ta,
de  pla no,  que  o  não  re que ri men to  da  re no va ção
do  pra zo  da  ou tor ga  im pli ca rá  na  ado ção  das 
me di das  per ti nen tes,  com  a  ins ta u ra ção  do  cor -
res pon den te  pro ces so  de  pe remp ção,  até  a  de-
cla ra ção  da  pe remp ção  da  ou tor ga,  ex tin guin-
do-se,  des ta  for ma,  a  re la ção  ju rí di ca  es ta be le ci-
da  en tre  a  União  e  a  con ces si o ná ria  ou  per mis-
si o ná ria  do  ser vi ço  de  ra di o di fu são,  por  ma ni fes-
to de sin te res se dos ou tor ga dos na ma nu ten ção des -
sa re la ção.

11. To da via,  os  pe di dos  de  re no va ção  de  ou -
tor ga  apre sen ta dos  in tem pes ti va men te,  ou  seja,  ul -
tra pas sa do  o  pra zo  le gal,  in clu si ve  aque les  apre -
sen ta dos  nos  au tos  do  pro ces so  de  de cla ra ção  de
pe remp ção  já  ins ta u ra do,  de ve rão  ser  apre ci a dos
e  ter  pros se gui men to,  en ten di men to  esse  ado ta do
por  este  Mi nis té rio  das  Co mu ni ca ções  des de  os 
idos  de  1973,  quan do  foi  pro mo vi da  no  país,  pela 
pri me i ra  vez,  a  re vi são  de  to das  as  con ces sões  e 
per mis sões  até  en tão  ou tor ga das,  nos  ter mos  da 
Lei  nº 5.785/72.

12.  Na que la  opor tu ni da de,  con clu iu-se  pela 
ju ri di ci da de  dos  pro ce di men tos  e  pela  le ga li da de
da  re no va ção,  em  pe di dos  com  in ci den te  de  in tem-
pes ti vi da de,  uma  vez  que  o  pe di do,  mes mo  in tem-
pes ti vo,  ar re da  a  in ci dên cia  da  ex tin ção  da  ou tor-
ga,  por  ter  ha vi do,  mes mo  que  tar dia,  a  ma ni fes ta-
ção  de  von ta de  e  in te res se  na  con ti nu a ção  da  ex -
plo ra ção  do  ser vi ço  de  ra di o di fu são,  en ten di men to
esse  man ti do  até  os  dias  de  hoje  e  que  con si de ra-
mos  ple na men te  de fen sá vel  à  luz  da  le gis la ção
bra si le i ra  e  da  me lhor  dou tri na,  que  abor da mos  li -
ge i ra men te.

13.  É,  a  pe remp ção,  ge ne ri ca men te  con ce i tu-
a da  como  a  ex tin ção  de  um  di re i to.  Tec ni ca men te,
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en tre tan to,  tem-se  que  a  pe remp ção  ocor re  sem -
pre  den tro  do  pro ces so  e  com  re la ção  ao  pro ces-
so,  quan do  se  de i xa  de  pra ti car  ato  ou  não  se  faz 
oque  de ve ria  fa zer,  den tro  dos  pra zos  es ta be le ci-
dos,  con for me  in ci sos  II  e  V  do  art.  267  do  Có di go
de  Pro ces so  Ci vil.

14.  Apro xi ma-se  do  con ce i to  de  de ca dên cia  e 
de  pres cri ção  (am bas  re gu la das  pelo  in ci so  IV  do 
art.  269  do  CPC)  quan to  à  pro xi mi da de  dos  seus 
efe i tos.  To da via,  não  pode  ser  com  es tas  con fun di-
da,  por que  se  apli ca  ex clu si va men te  ao  pro ces so  e
não  ao  di re i to.

15.  Di fe re  fun da men tal men te  tan to  da  pres cri-
ção  quan to  da  de ca dên cia  uma  vez  que  “a  pe remp-
ção  tan to  pode  re fe rir-se  à  ex tin ção  da  ação,  como 
so men te  à  per da  do  di re i to  de  exer cí cio  de  um  ato,
que  per ten ce  ou  faz  par te  do  pro ces so,  sem  que 
este  se  pa ra li se  ou  se  ani qui le,  por  in te i ro.”

“E  tan to  as sim  é  que  no  caso  de  ab sol vi ção
de  ins tân cia,  pode  esta  ser  res ta u ra da  en quan to
na  de ca dên cia  ou  na  pres cri ção  nada  mais  se  tem
a  res ta u rar,  des de  que  tudo  é  mor to  ou  ex tin to,
seja  di re i to  ou  seja  ação.”  (De  Plá ci do  e  Sil va,  Vo -
ca bu lá rio  Ju rí di co,  fls.  414,  12ª  ed.  Fo ren se).

16.  No  mes mo  sen ti do,  Luiz  Ro dri gues  Wam -
bi er  (Cur so  Avan ça do  de  Pro ces so  Ci vil    –    Ed. 
Re vis ta  dos Tri bu na is    –    1998    –    pag. 610)

•  “A  pe remp ção,  a  que  alu de  o  art.  267, V,  é 
ins ti tu to  pro ces su al  cuja  de fi ni ção  é  ex pres sa  le -
gal men te.  Esta  de fi ni ção  está  no  art.  268,  pa rá gra-
fo  úni co,  que  con tém  uma  im pre ci são  de  lin gua-
gem  téc ni ca  con sis ten te  na  ex pres são  “nova  ação”.
Não  se  apli ca  o  pre ce i to  se,  na  ver da de,  de  “nova 
ação”  se  tra tar.  A  mes ma  im per fe i ção  téc ni ca  não 
tem  lu gar,  to da via,  no ca put  do  ar ti go,  onde  se  faz
men ção  à  pos si bi li da de  de  que  “se  in ten te  de 
novo  a  ação”  ...

•  Vê-se,  pela  úl ti ma  par te  do  pa rá gra fo  úni co
do  ar ti go  em  tela,  que  o  fe nô me no  pro ces su al  da 
pe remp ção  gera,  por  as sim  di zer,  a  “per da  a  pre -
ten são  (per da  da  pos si bi li da de  de  se  afir mar  que 
se  tem  di re i to),  e  não  a  per da  do  di re i to  em  si, 
ten do  em  vis ta  a  pos si bi li da de  que  re ma nes ce,  ao 
au tor,  de  ale gá-lo  em  sua  de fe sa.”

17.  E  ain da,  Mo acyr  Ama ral  San tos  (Pri me i-
ras  Li nhas  de  Di re i to  Pro ces su al  Ci vil,  2º  vol.    –
pág.  105    –    Ed.  Sa ra i va    –    17ª  ed.)

•  “Com  a  de cre ta ção  da  ex tin ção  do  pro ces so
por  um  dos  mo ti vos  enu me ra dos  no  art.  267  do 

re fe ri do  Có di go,  aque le  se  en cer ra  sem  jul ga men to
do  mé ri to.  Per  – ma ne ce ín te gra a pre ten são do au -
tor, que, en tre tan to, não pode ser apre ci a da e de ci di-
da no pro ces so, pois que se ex tin guiu. Daí ocor rer o
se guin te efe i to:

Ao au tor será per mi ti do in ten tar de novo a ação,
sal vo quan do a ex tin ção do pro ces so ti ver sido de cre-
ta da com fun da men to no nº V do art. 267 (Cód. Cit.,
art. 268)”

18. Di an te de tais con ce i tos e ob ser va dos os
efe i tos de les de cor ren tes, o le gis la dor bus cou no Di -
re i to Pro ces su al Ci vil, e sa bi a men te in tro du ziu no tex -
to do De cre to nº  88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983,
que re gu la men tou a Lei nº 5.785/72, a fi gu ra da pe-
remp ção e não a da de ca dên cia ou da pres cri ção, tra -
du zin do-se, aí, a pos si bi li da de de se res ta u rar, tan to o 
pro ces so quan to o di re i to.

19. Por ou tro lado, há que se ter pre sen te o Prin -
cí pio da Con ti nu i da de que in for ma o Di re i to Admi nis-
tra ti vo, de que “A ati vi da de da Admi nis tra ção é inin ter-
rup ta, não se ad mi tin do a pa ra li sa ção dos ser vi ços
Pú bli cos.” Assi na le-se que esse prin cí pio não dis tin-
gue o ser vi ço exe cu ta do di re ta men te pela Admi nis tra-
ção, da que le que é de le ga do ou con ce di do pelo Esta -
do ao par ti cu lar, que o exe cu ta rá em seu nome. Exa -
ta men te aí é que re si dem as con ces sões e per mis-
sões dos ser vi ços de ra di o di fu são.

20. O Prin cí pio da Con ti nu i da de dos ser vi ços
pú bli cos tem como es co po o prin cí pio ma i or  –  da
pro te ção dos be ne fi ciá ri os da ati vi da de ad mi nis tra ti va
–  uma vez que a ex tin ção de um ser vi ço que vem
sen do re gu lar men te pres ta do a uma de ter mi na da co -
mu ni da de re sul ta ria em pre ju í zo ma i or para a mes ma
co mu ni da de, que se ria pri va da do ser vi ço.

21. Ain da é de se con si de rar que este Mi nis té rio,
ao dar cur so ao pe di do in tem pes ti vo de re no va ção, for-
mu lan do exi gên ci as com pa tí ve is à es pé cie, as sen tiu
na con ti nu i da de do pro ces so, re co nhe cen do-o sa ná-
vel, ad mi tin do, de modo ine quí vo co, que os es tu dos
ine ren tes se con clu ís sem no sen ti do da re no va ção.

22. 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 anos, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993.

23. Por opor tu no, cum pre ob ser var que a en ti da-
de apre sen ta os se guin tes qua dros so ci e tá rio e di re ti-
vo, apro va dos pela Por ta ria nº 144, de 29 de abril de
1998:
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Ge ren tes:    João Car los Paes Men don ça
José Edu ar do Men don ça

 Re gi nal do Paes Men don ça

24. 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 rí 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 Pre si den ci al – à con si de-
ra ção do Exmº Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co-
mu ni ca ções que, em os apro van do, sub me te rá o pe -
di do ao Exce len tís si mo 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.

25. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser ob je to
de apre ci a ção pelo Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

É o Pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 12 de abril de 2001. – Zil da Be a triz Sil -

va de Cam pos Abreu, Asses so ra.
De acordo. Encaminhe-se à Srª Consultora

Jurídica.
Em 20 de abril de 2001. – Ma ria da Gló ria Tuxi

E. dos San tos, Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos Ju -
rí di cos de Co mu ni ca ções.

Apro vo. Enca mi nhe-se ao Ga bi ne te do Sr. Mi nis tro.
Em 20 de abril de 2001. – 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 – De ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 372, DE 2003

(Nº 2.354/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção LMFC Edu ca ti va e Cul tu-
ral para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, na ci da de de Três
Ma ri as, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº de 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -

ces são à Fun da ção LMFC Edu ca ti va e Cul tu ral para
exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Três
Ma ri as, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 29, DE 2002

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 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 15 de ja ne i ro de 2002, 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, 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 Fundesul, na ci da de de Por to Se -
gu ro–BA;

2 – Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia – UESB, na ci da de de Vi tó ria da Con quis-
ta–BA;

3 – Fundação LMFC Educativa e Cultural, na ci -
da de de Três “Ma ri as– MG;

4 – Fundação Educativa de Comunicações de
Pedreira, na ci da de de Ampa ro–SP;

5 – Fundação Cultural “Padre Luiz
Bartholomeu”, na ci da de de Pi ras su nun ga–SP; e

6 – UNISANTA – Universidade Santa Cecília, na 
ci da de de São Vi cen te–SP.

Bra sí lia, 21 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 773 EM

Bra sí lia, 5 de de zem bro 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,
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 Fundesul, na ci da de de Por to Se gu-
ro, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 5300O.0036O2/01);

• Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 
UESB, na ci da de de Vi tó ria da Con quis ta, Esta do da
Ba hia (Pro ces so nº 53000.003568/01);
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• Fundação LMFC Educativa e Cultural, na  ci da-
de de Três Ma ri as, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000200/00);

• Fundação Educativa de Comunicações de
Pedreira, na ci da de de Ampa ro, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53000.000961/01-);

• Fundação Cultural “Padre Luiz Bartholomeu”,
na ci da de de Pi ras su nun ga, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53000.00194S/0l);

• UNISANTA – Universidade Santa Cecília, na
ci da de de São Vi cen te, Esta do de São Pa u lo (Pro ces-
so nº 53830.00l202/00).

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 a exe cu ção do ser vi ço.
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 Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 15 DE JANEIRO 2002

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, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

 O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio
do car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das
atri bu i ções que lhe con fe 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 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,

Decreta:
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 Fundesul, na ci da de de Por to Se -
gu ro, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº
53000.003602/01);

II – Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia – UESB, na ci da de de Vi tó ria da Con quis ta,
Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53000.003568/01);

III – Fundação LMFC Educativa e Cultural, na ci -
da de de Três Ma ri as, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro-
ces so nº 537 10.000200/00);

IV – Fundação Educativa de Comunicações de
Pedreira, na ci da de de Ampa ro, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53000.000961/01);

V – Fun da ção Cul tu ral “Pa dre Luiz Bart ho lo meu”,
na ci da de de Pi ras su nun ga, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53000.001948/01);

VI – UNISANTA – Universidade Santa Cecília,
na ci da de de São Vi cen te, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 53830.001202/00).

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 da 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.

Brasília, 15 de janeiro de 2002; 181º da
Independência e 114º da República. – Marco maciel.

PARECER Nº 222, DE 2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000200/00

Inte res sa da : Fun da ção LMFC Edu ca ti va e Cul tu ral

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 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
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I – Os Fa tos

A Fun da ção LMFC Edu ca ti va e Cul tu ral, com
sede na ci da de de Três Ma ri as, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, 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 7 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, ten do como prin ci pal ob je ti vo pro -
mo ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro gra-
mas in for ma ti vos, edu ca ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos
por te le vi são, 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 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 so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A–3”, nº
473, em 25 de maio de 2000, na ci da de de Co rin to,
Mi nas Ge ra is, 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. O car go de Di re tor Pre si den te, cujo man da to
tem du ra ção de três anos, con for me ar ti go 16 do
Esta tu to da Fun da ção, está ocu pa do pelo Sr. Luiz
Már cio Fer re i ra de Car va lho, ca ben do a ele a re pre-
sen ta ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos atos de
sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém, os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Edi mar Antu nes
Sa ú de e de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro, ocu -
pa do pelo Sr. Ama ril do For tu na to Ma rins.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi 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).

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 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 de1999.

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 ao Re i tor, con for me de -
cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls.37, 46 e
47 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.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den-
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

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, § 1º).

É o pa re cer sub-cen su ra.
Bra sí lia, 17 de ou tu bro 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 De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 17 de ou tu bro 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, 18 de ou tu bro de 2001. – Anto nio Car -

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

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, 18 de ou tu bro de 2001. – Anto nio Car -
los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ço de Ra di o di fu são
Inte ri no.

(À Co mis são de Edu ca ção, De ci são
Ter mi na ti va.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 373, DE 2003

(Nº 2.370/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Tres pon ta na de De sen vol vi-
men to Edu ca ci o nal e So ci o cul tu ral, 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
Ita ju bá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. lº Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 120, de 31 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Tres pon ta na de De sen vol vi-
men to Edu ca ci o nal e So ci o cul tu ral, 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 Ita ju bá,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 173, DE 2002

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 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 120, de 31 de ja ne i ro de 2002 _
Fun da ção Tres pon ta na de De sen vol vi men to Edu ca ci-
o nal e So ci o cul tu ral, na ci da de de Ita ju bá _ MG;

2 – Por ta ria nº 121, de 31 de ja ne i ro de 2002 _
Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, na ci da de de
Bom Des pa cho – MG;

3 – Por ta ria nº 123, de 31 de ja ne i ro de 2002 _
Fun da ção Re gi o nal Inte gra da – FuRI, na ci da de de
San ti a go – RS;

4 – Por ta ria nº 125, de 31 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção Gil van Cos ta, na ci da de de Ca ru a ru – PE;

5 – Por ta ria nº 126, de 31 de ja ne i ro de 2002 _
Fun da ção Tres pon ta na de De sen vol vi men to Edu ca ci-
o nal e So ci o cul tu ral, na ci da de de Três Pon tas – MG;

6 – Por ta ria nº 128, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná para o
De sen vol vi men to da Ciên cia, da Tec no lo gia e da Cul -
tu ra, na ci da de de São José dos Pi nha is – PR;

7 – Por ta ria nº 131, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção de Apo io ao De sen vol vi men to do Ensi no
Su pe ri or do Nor te de Mi nas – FADENOR, na ci da de
de Mon tes Cla ros _ MG;

8 – Por ta ria nº 135, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va Cu1 tu ral Câ ma ra de Di ri gen tes
Lo jis tas de Belo Ho ri zon te. na ci da de de Belo Ho ri-
zon te – MG; e

9 – Por ta ria nº 136, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de San ta na do Pa ra í-
so, na ci da de de San ta na do Pa ra í so – MG.

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002. _ Mar co Ma ci el.

MC nº 153 EM

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2002

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
53000.004094/2001, de in te res se da Fun da ção Tres-
pon ta na de De sen vol vi men to Edu ca ci o nal e So ci o-
cul tu ral, 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 Ita ju bá,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 1i-
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
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 120, DE 31 DE JANEIRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no art. 13, § 
1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53000.004094/2001, resolve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Tres-
pon ta na de De sen vol vi men to Edu ca ci o nal e So ci o-
cul tu ral 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 Ita ju bá, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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.

PARECER Nº 261, DE 2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.004094/01

Inte res sa da: Fun da ção Tres pon ta na de De sen vol vi-
men to Edu ca ci o nal e So ci o cul tu ral

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 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 Fundação Trespontana de Desenvolvimento
Educacional e Sociocultural, com sede na cidade de
Três Pontas, Estado de Minas Gerais, requer lhe seja
outorgada permissão para executar o serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com

fins exclusivamente educativos, na cidade de Itajubá,
Minas Gerais, mediante a utilização do canal 295 e,
previsto Plano Básico de Distribuição de Canais do
referido serviço.

2. Trata-se de fundação, sem fins lucrativos, com
autonomia administrativa e financeira, tendo como
um de seus objetivos, promover, mediante concessão 
ou permissão, programas informativos, culturais e
recreativos por televisão, rádio e outros meios de
comunicação.

3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade
apresentou toda a documentação pertinente.

4. A escritura pública com o estatuto social da
entidade encontra-se devidamente matriculada no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Livro “AN – 1”,
sob o nº 670, em 19 de outubro de 2001, na cidade de
Três Pontas, Minas Gerais, atendendo a todos os
requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na
legislação específica de radiodifusão.

5. O cargo de Diretor Presidente, está ocupado
pelo Sr. Aureliano Sanches de Mendonça, cabendo a
ele a representação ativa e passiva da Fundação, nos 
atos de sua administração.

6. Estão previstos também os cargos de Diretor
Vice-Presidente, ocupado pela Srª Matilde Maria de
Neiva Couto Sanches de Mendonça e de Diretor
Administrativo e Financeiro, ocupado pela Srª Niobe
Chaves de Mendonça Gurgel.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi 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).

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.
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“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 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.

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 ções fir ma das por eles e jun ta das às fls. 16, 17 
e 18 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, § 1º).

É o pa re cer sub-cen su ra.

Bra sí lia, 19 de de zem bro 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 De -
par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 19 de de zem bro 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 de zem bro de 2001. – Anto nio
Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são

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 de zem bro de 2001. – Anto nio
Car los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu-
são Inte ri no

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 374, DE 2003

(Nº 2.380/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à SICOM – Sis te ma de Co mu ni ca-
ções de Mi nas Ge ra is Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens, na ci da de de Ube ra ba, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº de 10 de abril de 2002, que ou tor ga con ces-
são à SICOM – Sis te ma de Co mu ni ca ções de Mi nas
Ge ra is Ltda. para ex plo rar, por quin ze anos,sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e 
ima gens, na ci da de de Ube ra ba, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 243, DE 2002

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 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 1º de abril de 2002, que “Ou tor ga con ces são
às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são de sons e ima gens, e dá ou tras pro vi-
den ci as”. As en ti da des men ci o na das são as se guin-
tes:

1 – TV Nor des te Ltda., na ci da de de Teó fi lo Oto -
ni–MG;

2 – SICOM – Sis te ma de Co mu ni ca ções de Mi -
nas Ge ra is Ltda., na ci da de de Ube ra ba–MG; e

3 – Te le vi são Di a man te Ltda., na ci da de de Sal -
va dor–BA.

Bra sí lia 9 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC nº 317 EM

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

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

 Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e
re gu la men ta res (ile gí vel) a este Mi nis té rio de ter mi-
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nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na
mo da li da de Con cor rên cia, com vis tas ou tor ga de
con ces são 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 aba i xo in di ca-
das.

2. A Co mis são Espe ci al de âm bi to Na ci o nal
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de
1997, al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de-
zem bro de 1997, após ana li sar a do cu men ta ção de
ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das
en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº
8.666 de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es pe-
ci fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que ob ti ve ram a ma -
i or pon tu a ção do va lor pon de ra do. nos ter mos es ta-
be le ci dos pe los res pec ti vos Edi ta is. to man do-se as -
sim ven ce do ras das Con cor rên ci as, con for me atos
da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei. as se guin-
tes en ti da des:

 TV Nor des te Ltda..ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Teó fi lo Oto ni, Esta do de
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000851/97 e Con -
cor rên cia nº 107/97-SFO/MC);

 SICOM –  Sis te ma de Co mu ni ca ções de Mi nas
Ge ra is Ltda,, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Ube ra ba, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº S371 0.000868/97 e Con cor rên cia nº
107/97-SFOÍMC);

Te le vi são Di a man te Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens na ci da de de Sal va dor, Esta do
da Ba hia (Pro ces so nº 53640.000175/98 e Con cor-
rên cia nº 124/97-SSR/MC);

3. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia
ao que dis põe o art. 29 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 1.720, de 28 de
no vem bro de 1995. sub me to à ele va da con si de ra-
ção de Vos sa Exce lên cia pro je to de de cre to que
tra ta da ou tor ga de con ces são às re fe ri das en ti da-
des para ex plo rar os ser vi ços de ra di o di fu são
men ci o na dos.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te
pro du zi rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
ces são Na ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi-
nha dos os re fe ri dos atos. – 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 1º DE ABRIL DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são de sons e ima gens, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

 O Pre si den te da Re pu 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.
29 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 ex plo rar, 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:

I – TV Nor des te Ltda., na ci da de de Teó fi lo Oto ni,
Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000851/97 
e Con cor rên cia nº 107/97-SFOÍMC);

II – SICOM - Sis te ma de Co mu ni ca ções de Mi -
nas Ge ra is Ltda., na ci da de de Ube ra ba, Esta do de
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000868/97 e, Con -
cor rên cia nº 107/97-SFO/MC);

III – Te le vi são Di a man te Ltda., na ci da de de Sal va-
dor, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53640.000175/98 e
Con cor rên cia nº 124/97-SSR]7MC)

Art. 2º 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. 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 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 art. 3º, sob pena de to mar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 5º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia. 1º de abril de 2002; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 375, DE 2003

(Nº 2.504/2002, na Câmara dos Deputados)

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 Pal ma-
res, 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 873, de 4 de ju nho de 2002, 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 Pal ma res,
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.

MENSAGEM Nº 631, DE 2002

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 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, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 872, de 4 de ju nho de 2002 –
Fun da ção Cul tu ra e Vida, na ci da de de Flo ri a nó po-
lis-SC;

2 – Por ta ria nº 873, de 4 de ju nho de 2002 - Fun -
da ção Gllvan Cos ta, na ci da de de Pal ma res–PE;

3 – Por ta ria nº 876, de 4 de ju nho de 2002 –
Fun da ção Pa dre Adel mar da Mota Va len ça, na ci da de
de Ga ra nhuns–PE; e

4 – Por ta ria nº 877, de 4 de ju nho de 2002 —
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Belo Ori en te, na ci -
da de de Belo Ori en te–MG.

Bra sí lia, 16 de ju lho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 837 EM

Bra sí lia, 17 de ju nho de 2002

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

53103.000032/2001, 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 Pal ma-
res, 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, _ Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Comunicações 

 PORTARIA Nº 873, DE 4 DE JUNHO DE 20O2

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 nº
53103.000032/2001, 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 Pal ma res, 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 lam atos 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 publicação. – Juarez Qu a dros do Nas ci men to.
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PARECER Nº 176, DE 2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53103.000032/01

Inte res sada: Fun da ção Gil van Cos ta
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 Gil van Cos ta, com sede na ci da-
de de 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 o 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 Pal ma res, Esta do de Per -
nam bu co, me di an te a uti li za ção do ca nal 292 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 por 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 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 Re gis tro Ci -
vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A – 8”, sob o nº 544,
aos 6 dias do mês de de zem bro de 1994, na ci da de
de Ja bo a tão dos Gu a ra ra pes, Per nam bu co, 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. O cargo de Diretor Presidente, que terá
mandato de três anos, de acordo com o art. 13, do
Estatuto da Fundação, está ocupado pela Srª
Zeneide Maria de Souza Costa, cabendo a ela a
representação ativa e passiva da Fundação, nos atos
de sua administração.

6. Estão previstos também os cargos de Diretor
Vice-Presidente ocupado pelo Sr. Jacques Júnior dos
Santos Sílva, de Diretor Secretário, ocupado pela Srª
Geane de Lima Silva e de Diretor Tesoureiro, ocupado 
pela Srª Zenilda Oliveira Souza.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi 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).

8. E 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 E 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 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.

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 ções fir ma das por eles e jun ta das às flis. 100 a 
103, 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, 24 de maio de 2002. – Fer nan do Sam -

pa io Neto, Asses sor Ju rí di co
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 24 de maio de 2002. – 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, 24 de maio de 2002. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são
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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, 24 de maio de 2002. – Anto nio Car los
Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 376, DE 2003

(Nº 2.804/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Cos ta do Sol 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 For ta le-
za, 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 1.023, de 20 de ju nho de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Cos ta do Sol 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 For ta le za, 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.

MENSAGEM Nº 646, DE 2002

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 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 ex plo rar, 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,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 1.023, de 20 de ju nho de 2002 –
Rá dio Cos ta do Sol Ltda., na ci da de de For ta le za –
CE;

2 – Por ta ria nº 1.054, de 6 de ju nho de 2002 –
FH Co mu ni ca ção e Par ti ci pa ções Ltda., na ci da de de
Qu i te ri a nó po lis – CE;

3 – Por ta ria nº 1.056, de 26 de ju nho de 2002 –
FH Co mu ni ca ção e Par ti ci pa ções Ltda., na ci da de de
Qu i xe ré – CE;

4 – Por ta ria nº 1.058, de 26 de ju nho de 2002 –
Empre sa de Ra di o di fu são Mi ra ca tu Ltda., na ci da de
de Mi ra ca tu – SP;

5 – Por ta ria nº 1.059, de 26 de ju nho de 2002 –
Exi tus Sis te ma de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Mi ne i ros do Ti e tê – SP;

6 – Por ta ria nº 1.060, de 26 de ju nho de 2002 –
Aju ri ca ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Mas sa-
pê – CE;

7 – Por ta ria nº 1.063, de 26 de ju nho de 2002 –
Rá dio Três Cli mas Ltda., na ci da de de Pa ra i pa ba –
CE;

8 – Por ta ria nº 1.066, de 26 de ju nho de 2002 –
Rá dio Aqua re la Ce a ren se Ltda., na ci da de de Mi ra i-
ma – CE;

9 – Por ta ria nº 1.072, de 26 de ju nho de 2002 –
Pro wa re 2000 Te le co mu ni ca ção Som e Ima gem
Ltda., na ci da de de Ser ra Ne gra – SP;

10 – Por ta ria nº 1.074, de 26 de ju nho de 2002
— Nova Rá dio Ze nith Ltda., na ci da de de Con chas –
SP;

11 – Por ta ria nº 1.075, de 26 de ju nho de 2002 –
L.M. Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Ca tan du va
– SP;

12 – Por ta ria nº 1.076, de 26 de ju nho de 2002 –
Rá dio FM Nor te do Pa ra ná Ltda, na ci da de de Cam -
ba rá – PR; e

13 – Por ta ria nº 1.078, de 26 de ju nho de 2002 –
Sis te ma 90 de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Álva res Ma cha do – SP.

Bra sí lia, 19 de ju lho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 876 EM

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter-
mi nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
125/97-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de For ta le za, Esta do do Ce a rá.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri-
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio Cos ta
do Sol Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon -
de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan-
do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me
ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do
por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria
in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 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.

Res pe i to sa men te, Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 1.023, DE 20 DE JUNHO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 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
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53650.000620/98, Con-
cor rên cia nº 125/97-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Cos ta do Sol 
Ltda., para ex plo rar, 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, na ci da de de For ta le za,
Esta do do Ce a rá.

Pa rá gra fo úni co. 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 em suas pro pos tas.

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 art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá 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 nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Juarez Qu a dros do Nas ci men to.
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A  Srª  PRESIDENTE (Iris  de  Araújo)  – Os
Projetos  de  Decreto  Legislativo  de  nºs  367  a  376, 
de  2003,  que  acabam  de  ser  lidos,  tramitarão  com
prazo  determinado  de  quarenta  e  cinco  dias,  de
acordo  com  o  art.  223,  §1º,  da  Constituição  Federal.

A  Pre si dên cia  co mu ni ca  ao  Ple ná rio  que,  nos
ter mos  do  Pa re cer  nº  34,  de  2003,  da  Co mis são
de  Cons ti tu i ção,  Jus ti ça  e  Ci da da nia,  apro va do
pelo  Ple ná rio  em  25  de  mar ço  úl ti mo,  os  pro je tos
li dos  se rão  apre ci a dos  ter mi na ti va men te  pela  Co -
mis são  de  Edu ca ção,  onde  po de rão  re ce ber
emen das  pelo  pra zo  de  cin co  dias  úte is,  nos  ter -
mos  do  art.  122,  II, b,  com bi na do  com  o  art.  375, 
I,  am bos  do  Re gi men to  Inter no.

A  Srª  PRESIDENTE  (Iris  de  Araújo)  –  Sobre 
a  mesa,  ofícios  do  Sr.  Primeiro-Secretário  da
Câmara  dos  Deputados  que  serão  lidos  pelo  Sr.  1º
Secretário  em  exercício,  Senador  Eduardo  Suplicy.

São  li dos  os  se guin tes:

OFÍCIOS
Nº  487,  de  2003,  co mu ni can do  o  ar qui va-

men to,  por  pre ju di ci a li da de,  do  PLS  nº  162,  de 
2001  (nº  6.306/2002,  na que la  Casa),  de  au to ria  do
Se na dor  Tião  Vi a na,  que  ins ti tui  a  se ma na  de  6  a 
12  de  agos to  de  2002  como  a  “Se ma na  da  Re vo-
lu ção  Acre a na”,  em  ho me na gem  ao  trans cur so  de 
seu  cen te ná rio);  e

N°  488,  de  2003,  co mu ni can do  o  ar qui va-
men to,  por  in ju ri di ci da de,  do  PLS  n°  82,  de  1995 
(n°  3.758/97,  na que la  Casa),  de  au to ria  do  Se na-
dor  Jú lio  Cam pos,  que  al te ra  dis po si ti vos  da  Lei  n°
8.004,  de  14  de  mar ço  de  1990,  que  dis põe  so bre
a  trans fe rên cia  de  fi nan ci a men to  no  âm bi to  do  Sis -
te ma  Fi nan ce i ro  de  Ha bi ta ção  e  dá  ou tras  pro vi-
dên ci as.

A  Srª  PRESIDENTE  (Iris  de  Araújo)  –  Os 
expedientes  lidos  vão  à  publicação.

A  Srª  PRESIDENTE  (Iris  de  Araújo)  –  Sobre 
a  mesa,  pareceres  que  serão  lidos  pelo  Sr.
Primeiro  Secretário  em  exercício,  Senador  Eduardo
Suplicy.

São  li dos  os  se guin tes

PARECER Nº 709, DE 2003

 Da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, so bre o Avi so nº 216, de 2000
(nº 7.076/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 831, de 2000, bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio de Au di to ria e
Voto que a fun da men tam, re la ci o na da

com Pla no Espe ci al de Au di to ri as em
Obras Pú bli cas, in clu í das no Orça men to
Ge ral da União, do exer cí cio de 1999, que 
com pre en deu a ve ri fi ca ção de obras de
res pon sa bi li da de do De par ta men to Na ci-
o nal de Estra das de Ro da gem — DNER,
re fe ren tes à du pli ca ção da BR-101/PE, no 
tre cho com pre en di do en tre Pra ze res e
Cabo (TC 007.931/99-9).

Re la tor Ad Hoc: Se na dor Osmar Dias
Re la to ra: Se na do ra Ide li Sal va ti

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
 Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-

le o Avi so nº 216 de 2000, do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº 831/2000, 
re fe ren te à Au di to ria re a li za da obras pú bli cas sob a
res pon sa bi li da de do DNER, em Per nam bu co, re la ti-
va men te à BR-101, tre cho com pre en di do en tre Pra-
ze res e Cabo.

O pro ces so che gou ao Se na do em 18 de ou tu-
bro de 2000 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são em
no dia 19 da que le mes mo mês.

Em 26 de ou tu bro de 2001 foi de sig na do o Se -
na dor We ling tom Ro ber to como re la tor do pro ces so,
que o de vol veu em 20 de de zem bro de 2002.

Em 27 de fe ve re i ro de 2003 foi de sig na do este
Se na dor como Re la tor.

I.2. Aná li se da Ma té ria
Na Ses são do TCU de 4 de ou tu bro de 2000,

aque la Cor te to mou a de ci são de ou vir os di re to res do 
DNER en vol vi dos para que se pro nun ci as sem so bre
pa ga men tos efe tu a dos an tes da pres ta ção dos ser vi-
ços con tra ta dos.

Ape sar de o TCU ter en vi a do tal de ci são ao Se -
na do fun da men tal men te para cum prir pra xe de de-
mons trar ao Con gres so, de for ma amos tral, o re sul ta-
do de de ter mi na dos pro ces sos que lá se ori gi nam,
em face da gra vi da de da ma té ria, en ten do que deve
esta Co mis são co nhe cer todo o con te ú do da que le
pro ces so.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001-CFC, pro po mos que esta Co mis são tome co-
nhe ci men to da ma té ria e de li be re por ofi ci ar o TCU
para que:

1. Re me ta a esta Co mis são có pia in te-
gral de todo o Pro ces so TC-007.931-1999-9;
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2. Exa mi ne o pro ce di men to li ci ta tó rio
para a ve ri fi ca ção de even tu al prá ti ca cri mi-
no sa;

3. Ve ri fi que, nos de mons tra ti vos con tá-
be is da cons tru to ra, a exis tên cia de ati vos
per ma nen tes que de mons trem ter sido ela
pró pria quem exe cu tou a obra ou se ela
sub con tra tou os ser vi ços;

4. Exa mi ne a par ti ci pa ção do Ban co ci -
ta do no con tra to da obra.

Sala  da  Co mis são,  17  de  ju nho  de  2003.
– Ney  Su as su na,  Pre si den te  – Osmar  Dias,
Re la tor ad  hoc  –  Ide li  Sal vat ti, Re la to ra  –
Anto nio  Car los  Va la da res  –  Ana  Jú lia  Ca re pa
–  Del cí dio  Ama ral  –  Ro me ro  Jucá  –  Cé sar
Bor ges  –  Ante ro  Paes  de  Bar ros  –  João  Ba -
tis ta  Mot ta.

PARECER Nº 710, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 14, de 2001 (nº
8.837/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 1.040, de 2000, bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a
fun da men tam, so bre au di to ria re a li za da
para ve ri fi car a apli ca ção dos re cur sos
ar re ca da dos com as ta ri fas da in fra-es-
tru tu ra ae ro por tuá ria pelo De par ta men to
de Avi a ção Ci vil – DAC, pela Di re to ria de
Ele trô ni ca e Pro te ção ao Vôo – DEPV, e
pela Empre sa Bra si le i ra de Infra-Estru tu-
ra Ae ro por tuá ria — INFRAERO, em aten-
di men to à re pre sen ta ção en ca mi nha da
pe los Se na do res Já der Bar ba lho e Car los
Be zer ra (TC nº 007.407/2000-5).

 Re la tor Ad hoc: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros
Re la tor: Se na dor Du ci o mar Cos ta

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-

le o Avi so nº 14 de 2001, do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº
1.040/2000, re la ti va à Au di to ria re a li za da para ve ri fi-
car a apli ca ção dos re cur sos ar re ca da dos com as ta -
ri fas da in fra-es tru tu ra ae ro por tuá ria pelo De par ta-
men to de Avi a ção Ci vil, pela Di re to ria de Ele trô ni ca e
Pro te ção ao Vôo e pela Empre sa Bra si le i ra de
Infra-Estru tu ra Ae ro por tuá ria – INFRAERO, em aten -

di men to à re pre sen ta ção en ca mi nha da pe los Se na-
do res Já der Bar ba lho e Car los Be zer ra.

O pro ces so che gou ao Se na do em 31 de ja ne i ro
de 2001 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são no dia 16 
de fe ve re i ro da que le ano.

Em 29 de mar ço de 2001 foi de sig na do re la tor o
Se na dor Tas so Ro sa do que o de vol veu à Co mis são
em 20 de de zem bro de 2002, sem re la tó rio. Em 27 de
2003 foi de sig na do este Se na dor como re la tor do pro -
ces so.

I.2. Aná li se da Ma té ria
Após exa mi nar a ma té ria o TCU de ci diu, em

Ses são de 6 de de zem bro de 2000:

1. com ful cro no art. 43, in ci so I, da Lei
nº 8.443/92, de ter mi nar ao De par ta men to
de Avi a ção Ci vil – DAC que es ta be le ça efe ti-
vo sis te ma de con tro le e fis ca li za ção das
ati vi da des de sen vol vi das no âm bi to do Pro -
gra ma Fe de ral de Au xí lio a Ae ro por tos –
PROFAA, con for me exi gi do na ICA 58-37,
de modo a pos si bi li tar que o ór gão pos sa
de sem pe nhar um me lhor ge ren ci a men to do
pro gra ma;

2. en ca mi nhar có pia da pre sen te de li-
be ra ção, bem como do Re la tó rio e do Voto
que a pre ce de ram ao Co man do da Ae ro-
náu ti ca e aos Exmºs Srs. Se na do res Já der
Bar ba lho e Car los Be zer ra;

 3. de ter mi nar à 3ª Se cex que de sen-
tra nhe os do cu men tos si gi lo sos re qui si ta dos
pela equi pe de au di to ria ao Co man do da
Ae ro náu ti ca do pre sen te pro ces so, cons ti tu-
in do vo lu me es pe cí fi co, o qual de ve rá re ce-
ber a tar ja de si gi lo so, com o tra ta men to es -
pe cí fi co que re quer; e

4. jun tar os pre sen tes au tos às con tas
do De par ta men to de Avi a ção Ci vil – DAC,
re la ti vas ao exer cí cio de 2000, para fins de
acom pa nha men to.

O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de -
ci sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir
pra xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos -
tral, o re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá
se ori gi nam, ain da que sem qual quer in te res se por
par te des sa Co mis são.

Ve ri fi ca-se, por tan to, que não se tra ta de ma té-
ria so bre a qual esta Co mis são te nha que to mar pro vi-
dên ci as, uma vez que as de ter mi na ções im pos tas
pelo Tri bu nal com pre en dem as me di das ca bí ve is às
es pé ci es.
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II – Voto do Re la tor

 Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, pro po mos que esta Co mis são tome co -
nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo en vio ao ar qui-
vo do pre sen te pro ces so.

Sala  da  Re u nião,  17  de  ju nho  de  2003.  – 
Ney  Su as su na, Pre si den te –  Ante ro  Paes  de
Bar ros,  Re la tor ad  hoc –  Ide li  Sal vat ti  –  Anto nio
Car los  Va la da res  –  Cé sar  Bor ges  –  Osmar  Dias
–  João  Ba tis ta  Mot ta  –  Ana  Jú lia  Ca re pa  –  Del -
cí dio  Ama ral  –  Ro me ro  Jucá.

A  Srª  PRESIDENTE  (Iris  de  Araújo)  –
Com  referência  aos  Pareceres  que  acabam  de
ser  lidos,  a  Presidência  comunica  ao  Plenário
que  o  Aviso  nº  14,  de  2001,  vai  definitivamente
ao  Arquivo  e  que,  quanto  ao  Aviso  nº  216,  de 
2000,  a  Presidência  tomará  as  providências
necessárias  a  fim  de  atender  às  solicitações
contidas  em  suas  conclusões.

A  Srª  PRESIDENTE  (Iris  de  Araújo)  –  O 
Senhor  Presidente  da  República  adotou,  em  25  de
junho  de  2003,  e  publicou  no  dia  26  do  mesmo 
mês  e  ano,  a  Medida  Provisória  nº  121,  de  2003, 
que  “Dispõe  sobre  a  criação  de  subsidiárias
integrais  do  Banco  do  Brasil  S.A.,  para  atuação  no
segmento  de  microfinanças  e  consórcios”.

De  acor do  com  as  in di ca ções  das  li de ran ças,
e  nos  ter mos  da  Re so lu ção  nº  1,  de  2002-CN,  art.
2º  e  seus  pa rá gra fos,  fica  as sim  cons ti tu í da  a  Co -
mis são  Mis ta  in cum bi da  de  emi tir  pa re cer  so bre  a 
ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

Blo co  Par la men tar  da  Mi no ria  (PFL/PSDB)

Efra im  Mo ra is  (PFL) 1.Ro dol fo  Tou ri nho  (PFL)

Tas so  Je re is sa ti  (PSDB) 2.vago

Cé sar  Bor ges  (PFL) 3.vago

Edu ar do  Aze re do  (PSDB) 4.vago

Blo co  de  Apo io  ao  Go ver no(PT/PSB/PTB/PL)

Tião  Vi a na  (PT)  1  Fer nan do  Be zer ra(PTB).

Anto nio  Car los  Va la da res(PSB)   2.  Ro ber to  Sa tur ni no  (PT)

Mag no  Mal ta  (PL) 3.  Ana  Jú lia  Ca re pa(PT)

PMDB

Re nan  Ca lhe i ros 1.Sér gio  Ca bral

Ju vên cio  da  Fon se ca 2.Luiz  Otá vio

Hé lio  Cos ta 3.Ney  Su as su na

PDT

Jef fer son  Pé res 1.Alme i da  Lima

PPS

Mo za ril do  Ca val can ti 1.João  Ba tis ta  Mot ta

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PT

Nel son  Pel le gri no 1.Fá ti ma  Be zer ra

Arlin do  Chi na glia 2.Iriny  Lo pes

PFL

José  Car los  Ale lu ia 1.Ká tia  Abreu

Ro dri go  Maia  2.Antô nio  Car los  Ma ga lhães  Neto

PMDB

Eu ní cio  Oli ve i ra 1.Asdrú bal  Ben tes

Men des  Ri be i ro  Fi lho 2.Car los  Edu ar do  Ca do ca

PSDB

Ju tahy  Jú ni or  1.Antô nio  Car los  Men des  Tha me

Cus tó dio  Mat tos 2.Luiz  Car los  Ha uly

PP

Pedro  Henry 1.Cel so  Rus so man no

PTB

Ro ber to  Jef fer son 1.Fer nan do  Gon çal ves

PL

Val de mar  Cos ta  Neto 1.Bis po  Ro dri gues

PSB

Edu ar do  Cam pos 1.Re na to  Ca sa gran de

*PPS

Ro ber to  Fre i re 1.Col bert  Mar tins
*  De sig na ção  fe i ta  nos  ter mos  da  Re so lu ção  nº  2,  de

2000-CN.

De  acor do  com  a  Re so lu ção  nº  1,  de
2002-CN,  fica  es ta be le ci do  o  se guin te  ca len dá rio
para  a  tra mi ta ção  da  ma té ria:

–  Pu bli ca ção  no DO:   26-6-2003;
– De sig na ção  da  Co mis são:

27-6-2003;
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–  Insta la ção  da  Co mis são:
30-6-2003;

–  Emen das: até  02-8-2003   (7º  dia 
da  pu bli ca ção);

–  Pra zo  fi nal  na  Co mis são:
26-6-2003  a  9-8-2003 (14º  dia);

–  Re mes sa  do  pro ces so  à  CD:
9-8-2003;

–  Pra zo  na  CD: de  10-8-2003  a
23-8-2003 (15º  ao  28º  dia);

–  Re ce bi men to  pre vis to  no  SF:
23-8-2003;

–  Pra zo  no  SF: de  24-8-2003    a
06-9-2003  (42º  dia);

–  Se  mo di fi ca do,  de vo lu ção  à  CD:
06-9-2003;

–  Pra zo  para  apre ci a ção  das  mo di-
fi ca ções  do  SF,  pela  CD:  de 07-9-2003
a  09-9-2003 (43º  ao  45º  dia);

–  Re gi me  de  ur gên cia,  obs tru in do  a
pa u ta  a  par tir  de:  10-9-2003  (46º  dia);

–  Pra zo  fi nal  no  Con gres so:
24-9-2003    (60  dias)

A  Pre si dên cia  es cla re ce  ao  Ple ná rio  que  a 
Co mis são  Mis ta  que  aca ba  de  ser  de sig na da  de-
ve rá  to mar  suas  de li be ra ções  de  acor do  com  o 
dis pos to  no  pa rá gra fo  úni co  do  art.  14  do  Re gi-
men to  Co mum,  ou  seja,  os  vo tos  dos  mem bros  do
Se na do  Fe de ral  e  da  Câ ma ra  dos  De pu ta dos  de-
ve rão  ser  to ma dos  em  se pa ra do.

A  Srª  PRESIDENTE  (Iris  de  Araújo)  –  O 
Senhor  Presidente  da  República  adotou,  em  25 
de  junho  de  2003,  e  publicou  no  dia  26  do 
mesmo  mês  e  ano,  a  Medida  Provisória  nº  122, 
de  2003,  que  “Dispõe  sobre  o  direcionamento  de 
depósitos  à  vista  captados  pelas  instituições
financeiras  para  operações  de  crédito  destinadas 
à  população  de  baixa  renda  e  a
microempreendedores,  autoriza  o  Poder  Executivo
a  instituir  o  Programa  de  Incentivo  à
Implementação  de  Projetos  de  Interesse  Social  – 
PIPS,  e  dá  outras  providências”.

De  acor do  com  as  in di ca ções  das  li de ran ças,
e  nos  ter mos  da  Re so lu ção  nº  1,  de  2002-CN,  art.
2º  e  seus  pa rá gra fos,  fica  as sim  cons ti tu í da  a  Co -
mis são  Mis ta  in cum bi da  de  emi tir  pa re cer  so bre  a 
ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

Blo co  Par la men tar  da  Mi no ria  (PFL/PSDB)

Efra im  Mo ra is  (PFL) 1.Ro dol fo  Tou ri nho  (PFL)

Tas so  Je re is sa ti  (PSDB) 2.vago

Cé sar  Bor ges  (PFL) 3.vago

Edu ar do  Aze re do  (PSDB) 4.vago

Blo co  de  Apo io  ao  Go ver no  (PT/PSB/PTB/PL)

Tião  Vi a na  (PT) 1  Fer nan do  Be zer ra  (PTB).

Anto nio  Car los  Va la da res  (PSB) 2.  Ro ber to  Sa tur ni no  (PT)

Mag no  Mal ta  (PL)3. Ana  Jú lia  Ca re pa  (PT)

PMDB

Re nan  Ca lhe i ros 1.Sér gio  Ca bral

Ju vên cio  da  Fon se ca 2.Luiz  Otá vio

Hé lio  Cos ta 3.Ney  Su as su na

PDT

Jef fer son  Pé res 1.Alme i da  Lima

PPS

Mo za ril do  Ca val can ti 1.João  Ba tis ta  Mot ta

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PT

Nel son  Pel le gri no 1.Fá ti ma  Be zer ra

Arlin do  Chi na glia 2.Iriny  Lo pes

PFL

José  Car los  Ale lu ia 1.Ká tia  Abreu

Ro dri go  Maia  2.Antô nio  Car los  Ma ga lhães  Neto

PMDB

Eu ní cio  Oli ve i ra 1.Asdrú bal  Ben tes

Men des  Ri be i ro  Fi lho 2.Car los  Edu ar do  Ca do ca

PSDB

Ju tahy  Jú ni or     1.Antô nio  Car los  Men des  Tha me

Cus tó dio  Mat tos 2.Luiz  Car los  Ha uly

PP

Pedro  Henry 1.Cel so  Rus so man no

PTB

Ro ber to  Jef fer son 1.Fer nan do  Gon çal ves
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PL

Val de mar  Cos ta  Neto 1.Bis po  Ro dri gues

PSB

Edu ar do  Cam pos 1.Re na to  Ca sa gran de

*PDT

Ne i va  Mo re i ra 1.Dr.  Hé lio
*  De sig na ção  fe i ta  nos  ter mos  da  Re so lu ção  nº  2,  de 

2000-CN.

De  acor do  com  a  Re so lu ção  nº  1,  de
2002-CN,  fica  es ta be le ci do  o  se guin te  ca len dá rio
para  a  tra mi ta ção  da  ma té ria:

–  Pu bli ca ção  no  DO:   26-6-2003;
–  De sig na ção  da  Co mis são:

27-6-2003;
–  Insta la ção  da  Co mis são:

30-6-2003;
–  Emen das: até  02-8-2003   (7º  dia 

da  pu bli ca ção);
–  Pra zo  fi nal  na  Co mis são:

26-6-2003  a  9-8-2003 (14º  dia);
–  Re mes sa  do  pro ces so  à  CD:

9-8-2003;
–  Pra zo  na  CD: de  10-8-2003  a

23-8-2003 (15º  ao  28º  dia);
–  Re ce bi men to  pre vis to  no  SF:

23-8-2003;
–  Pra zo  no  SF: de  24-8-2003    a

06-9-2003  (42º  dia);
–  Se  mo di fi ca do,  de vo lu ção  à  CD:

06-9-2003;
–  Pra zo  para  apre ci a ção  das  mo di-

fi ca ções  do  SF,  pela  CD:  de 07-9-2003
a  09-9-2003 (43º  ao  45º  dia);

–  Re gi me  de  ur gên cia,  obs tru in do  a
pa u ta  a  par tir  de:   10-9-2003  (46º  dia);

–  Pra zo  fi nal  no  Con gres so:
24-9-2003    (60  dias).

A  Pre si dên cia  es cla re ce  ao  Ple ná rio  que  a
Co mis são  Mis ta  que  aca ba  de  ser  de sig na da
de ve rá  to mar  suas  de li be ra ções  de  acor do  com 
o  dis pos to  no  pa rá gra fo  úni co  do  art.  14  do  Re -
gi men to  Co mum,  ou  seja,  os  vo tos  dos  mem-
bros  do  Se na do  Fe de ral  e  da  Câ ma ra  dos  De -
pu ta dos  de ve rão  ser  to ma dos  em  se pa ra do.

A Srª PRESIDENTE (Iris de Araújo) – A
Presidência comunica ao Plenário que recebeu, da

Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul,
pareceres referentes às seguintes matérias:

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 11, de 2003 (nº
1.644/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o tex to da Con ven ção en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le des ti na da a evi tar a
du pla tri bu ta ção e pre ve nir a eva são fis cal em re la ção
ao Impos to so bre a Ren da, ce le bra da em San ti a go,
em 3 de abril de 2001; e

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 364, de 2003
(nº 2.317/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do de Sede en tre o Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Orga ni za ção dos
Esta dos Ibe ro-Ame ri ca nos para a Edu ca ção, a Ciên -
cia e a Cul tu ra (OEI), ce le bra do em Bra sí lia, em 30 de
ja ne i ro de 2002.

Os pa re ce res se rão ane xa dos aos pro ces sa dos
dos Pro je tos re fe ri dos, que vão à Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal onde, nos ter mos
do art. 376, III, do Re gi men to Inter no, te rão o pra zo de 
cin co dias úte is para re ce bi men to de emen das, fin do
o qual a re fe ri da Co mis são terá quin ze dias úte is,
pror ro gá ve is por igual pe río do, para opi nar so bre as
pro po si ções.

A  Srª  PRESIDENTE (Iris  de  Araújo)  –  Há 
oradores  inscritos.

Con ce do  a  pa la vra  à  no bre  Se na do ra  Ana 
Jú lia  Ca re pa,  por  per mu ta  com  o  no bre  Se na dor
Edu ar do  Su plicy.

S.  Exª  dis põe  de  até  vin te  mi nu tos.
A  Srª  ANA  JÚLIA  CAREPA (Bloco/PT  – PA.

Pronuncia  o  seguinte  discurso.  Sem  revisão  da 
oradora.)  –  Srª  Presidente,  Srªs  e  Srs.  Senadores, 
hoje,  gostaria  de  me  reportar  a  dois  assuntos.  O 
primeiro  deles  diz  respeito  a  um  registro  positivo 
que  quero  fazer  sobre  as  negociações  que  estão 
sendo  alinhavadas  para  a  solução  de  um  problema
que  atinge  o  povo  paraense  há  décadas.
Refiro-me  à  pavimentação  da  BR–163,  que  liga 
Cuiabá  ao  Município  de  Santarém,  no  Estado  do 
Pará.

Essa  ro do via  es ten de-se,  só  no  Esta do  do 
Pará,  por  mais  de  mil  qui lô me tros,  dos  qua is  ape -
nas  pou co  mais  de  cem  são  pa vi men ta dos.  Foi  re -
a li za da  uma  PPP  –  Par ce ria  Pú bli co-Pri va da  para 
pa vi men tar  o  tre cho  en tre  Mato  Gros so  e  o  Mu ni-
cí pio  de  Ita i tu ba,  no  Pará.  Mas  o  Pre si den te  Lula 
ga ran tiu  que  essa  pa vi men ta ção  irá  até  o  Mu ni cí-
pio  de  San ta rém.  Na  re a li da de,  a  ma i or  par te  des -
sa  ro do via  está  den tro  do  meu  Esta do  –  são  mais 
de  se te cen tos  qui lô me tros  –,  mas  essa  par ce ria
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con ta  prin ci pal men te  com  em pre sá ri os  de  Mato 
Gros so  e  foi  do  Go ver na dor  da que le  Esta do  a  ini -
ci a ti va  de  pro cu rar  o  Mi nis té rio  dos Trans por tes
para  tal  fim.  Mas  o  Esta do  do  Pará  em  seu  todo,  o
Go ver na dor  e  toda  a  nos sa  Ban ca da,  re i vin di cou
ao  Go ver no  que  essa  pa vi men ta ção  pos sa  ser  es -
ten di da  até  o  Mu ni cí pio  de  San ta rém,  onde  há  um
por to  im por tan te  não  só  para  o  Pará,  mas  para 
todo  o  Bra sil.  O  Por to  de  San ta rém  fica  mu i to
mais  pró xi mo  da  Eu ro pa,  do  Por to  de  Ro ter dã,  na 
Ho lan da,  do  que  o  Por to  de  San tos.  Por tan to,  os 
pro du tos  na ci o na is  têm  uma  re du ção  con si de rá vel
–  no  caso  da  soja,  é  de  US$38.00  por  to ne la da  – 
se  sa í rem  pelo  por to  do  Pará.  Essa  par ce ria  en vol-
ve  tam bém  em pre sá ri os  da  Zona  Fran ca  de  Ma na-
us  e  to dos  os  Go ver na do res  da  Re gião  Ama zô ni-
ca.

Ante on tem,  hou ve  uma  au diên cia  pú bli ca  do 
Mi nis tro  dos Trans por tes  e  do  Mi nis tro  do  De sen-
vol vi men to  Re gi o nal,  Mi nis tros  Ciro  Go mes  e
Ander son  Ada u to,  com  os  Go ver na do res  do  Pará, 
Si mão  Ja te ne,  de  Mato  Gros so,  Bla i ro  Mag gi,  do 
Ama zo nas,  do  Ama pá  e  de  Ro ra i ma,  Fla ma ri on,
oca sião  em  que  foi  ini ci a da  a  for ma ta ção  para  que
esse  tre cho  de  Ita i tu ba  até  o  Mu ni cí pio  de  San ta-
rém,  que  tem  pou co  mais  de  200  qui lô me tros,
tam bém  seja  pa vi men ta do.  O  Go ver na dor  do  Pará,
Si mão  Ja te ne,  já  se  com pro me teu  com  um  ter ço
dos  re cur sos  e  já  co me ça mos  as  con ver sas,  as 
ne go ci a ções,  com  os  se to res  em pre sa ri a is  para 
que  eles  tam bém  pos sam  as su mir  um  tre cho,  a 
exem plo  da  en ge nha ria  fi nan ce i ra  que  foi  acor da da
para  a  pa vi men ta ção  da que le  ou tro  tre cho,  que  é 
mu i to  ma i or,  de  mais  de  se te cen tos  qui lô me tros,
que  vai  até  o  Mu ni cí pio  de  Ita i tu ba.

Não  só  o  Esta do  do  Pará,  mas  todo  o  Bra sil
es ta rá  ga nhan do  com  essa  so lu ção  para  a
BR-163,  que  che ga rá  até  o  Mu ni cí pio  de  San ta-
rém, com a ga ran tia do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va.

Acom pa nhei  o  Pre si den te  Lula  na  oca sião
em  que  Sua  Exce lên cia  par ti ci pou  da  Ca ra va na
das  Águas  em  1994.  Uma  das  ve zes  em  que  foi  a
San ta rém,  Se na dor  Sibá,  ao  ser  ques ti o na do  se 
as su mi ria  o  com pro mis so  de  as fal tar  a  BR-163,  o 
en tão  can di da to  à  Pre si dên cia  da  Re pú bli ca  Luiz 
Iná cio  Lula  da  Sil va  dis se  que  não  po de ria  se 
com pro me ter  a  re a li zar  uma  gran de  obra  em  cada
lu gar  que  che gas se;  que  se ria  uma  ir res pon sa bi li-
da de,  uma  in con se qüên cia.  Ele  pre ci sa ria,  pri me i-
ro,  as su mir  o  País,  es tu dar  as  con di ções  e  es ta be-
le cer  as  pri o ri da des.  Sua  Exce lên cia  teve  uma  ati -

tu de  res pon sá vel,  ao  con trá rio  do  ou tro  can di da to
que  foi  lá,  fez  pro mes sas,  ga nhou  a  ele i ção,  teve 
uma  vi tó ria  es tron do sa  na que la  re gião,  mas  não 
pa vi men tou  um  úni co  qui lô me tro  se quer  em  seu 
pri me i ro  man da to.  Pro me teu  de  novo,  no  se gun do
man da to,  e  tam bém  não  pa vi men tou  nem  um  úni -
co  qui lô me tro.  Entre tan to,  o  Pre si den te  Lula  o  fará. 

Qu e ro  re gis trar  tam bém  que  exis te  uni da de
na  nos sa  Ban ca da.  To dos  os  Se na do res  do  meu 
Esta do,  Se na do res  Luiz  Otá vio,  Du ci o mar  Cos ta  e 
eu,  es ta mos  uni dos,  as sim  como  toda  a  Ban ca da
de  De pu ta das  e  De pu ta dos  do  Esta do  do  Pará, 
su pra par ti da ri a men te,  no  ob je ti vo  de  pa vi men tar  a 
BR-163  até  San ta rém.

Esse  era  o  re gis tro  po si ti vo  que  gos ta ria  de 
fa zer  nes te  mo men to  de  uni fi ca ção  não  só  do  Go -
ver no  Lula,  mas  tam bém  do  Go ver no  do  Esta do
do  Pará,  que  de mons tra  boa  von ta de  e  a  dis po si-
ção  para  tor nar  re a li da de  essa  obra.  Gra ças  a 
Deus,  essa  obra  será  fe i ta  na  ad mi nis tra ção  do 
Go ver no  Lula.

O  ou tro  as sun to  que  me  traz  à  tri bu na  é 
aque le  no ti ci a do  on tem,  no Jor nal  Na ci o nal,  a  um
Pro cu ra dor  da  Re pú bli ca  em  uma  si tu a ção  de  con -
fli to  exis ten te  na  ter ra  dos  ín di os  da  na ção  Pa ra ka-
tê jê,  no  Pará.  Há  uma  fer ro via,  cons tru í da  pela 
Com pa nhia  Vale  do  Rio  Doce,  que  cor ta  es sas
ter ras  in dí ge nas,  e  exis te  um  con tra to.  Os  ín di os,
an te on tem,  in ter di ta ram  um  tre cho  des sa  fer ro via,
que  pas sa  por  den tro  da  re ser va  Mãe  Ma ria,  no 
Mu ni cí pio  de  Ma ra bá,  para  pro tes tar  pelo  atra so
de  dois  me ses  no  re pas se  que  re i vin di cam,  no  va -
lor  de  R$250  mil,  re fe ren te  à  com pen sa ção  pelo 
uso  da  ter ra  dos  ín di os  Ga vião,  que  fica  a  35km 
da  sede  do  Mu ni cí pio  de  Ma ra bá.  É  por  essa  fer -
ro via  que  se  leva  o  mi né rio  de  ser ra  dos  Ca ra jás,
no  Esta do  do  Pará,  para  o  por to  de  Ita qui,  no  Ma -
ra nhão.

A  Com pa nhia  Vale  do  Rio  Doce  ne gou,  mas 
eu  gos ta ria  de  ler  para  o  Bra sil  in te i ro  a  car ta  que
re ce bi  on tem,  por e-mail,  do  Pro cu ra dor  da  Re pú-
bli ca  Dr.  Sid ney  Ma dru ga:

No  dia  24  do  mês  cor ren te,  o  sig -
na tá rio  pro mo veu,  nes ta  Pro cu ra do ria  da
Re pú bli ca,  um  en con tro  com  re pre sen tan-
tes  da  Com pa nhia  Vale  do  Rio  Doce,
Fu nai  e  ín di os  da  tri bo  Ga vião,  es tes  úl -
ti mos  re vol ta dos  com  a  pro te la ção  apre -
sen ta da  pela  Com pa nhia  Vale  do  Rio
Doce  a  res pe i to  de  vá ri as  ques tões  en -
vol ven do  a  co mu ni da de,  mor men te  a  re -
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for ma,  cons tru ção  e  am pli a ção  de  30  ca -
sas  na  al de ia,  ob je to  de  com pro mis so,
por  es cri to,  da  Com pa nhia  qua se  um
ano  atrás,  em  13  de  agos to  de  2002.

A  Com pa nhia  mos trou-se  in tran si-
gen te  e  pre o cu pa da  ape nas,  como  sem -
pre,  com  nú me ros,  no  que  re sul tou  na
de ci são  dos  ín di os  de  pro mo ve rem  a  in -
va são  da  fer ro via  que  atra ves sa  35km
da  sua  al de ia  in dí ge na,  como,  de  fato,  o
fi ze ram  no  dia  de  on tem.

A  Vale  do  Rio  Doce  in gres sou  com
uma  Re in te gra ção  de  Pos se,  ob ten do  li -
mi nar  fa vo rá vel,  mas  que  não  está,  por
ób vio,  sen do  pos sí vel  de  cum prir  em
face  do  re du zi do  nú me ro  de  po li ci a is  fe -
de ra is  e  da  si tu a ção  ex tre ma men te  de li-
ca da.

São  mais  de  40  ín di os  guer re i ros,
pin ta dos  para  a  “guer ra”,  mas  que,  por
ori en ta ção  do  sig na tá rio,  vem  pro mo ven do
uma  ocu pa ção  pa cí fi ca,  sem  qua is quer
cons tran gi men tos  a  ter ce i ras  pes so as.

Sa be mos  da  ile ga li da de  da  ocu pa-
ção,  mas  de i xa mos  cla ro  para  a  Com pa-
nhia  e  para  os  or ga nis mos  po li ci a is  que 
não  ire mos  to le rar  qual quer  tipo  de  con -
fron to  ar ma do  com  os  in dí ge nas  e,  tam -
pou co,  ire mos  nos  pos tar  em  des fa vor
da  co mu ni da de.  Qu an to  a  este  úl ti mo
as pec to,  res sal te-se  que  teve  por  le gí ti-
mas  as  re i vin di ca ções  dos  in dí ge nas  (e
não  a  ocu pa ção),  uma  vez  que  a  Com -
pa nhia  vem  pro te lan do  as  ações  as su mi-
das por es cri to pe ran te a pró pria co mu ni da-
de e o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral.

É  de  se  ob ser var  o  es ta do  de  pe -
nú ria  em  que  vive  a  co mu ni da de  que
ne ces si ta  dos  re cur sos  da Vale  para  so -
bre vi ver,  o  que  pode  ser  con fir ma do  pela
Fu nai,  que  na  al de ia  sem pre  com pa re ce.

A  ques tão  da  mo ra dia  é  ca la mi to sa.
Cons ti tui-se  na  prin ci pal  ques tão,  a  meu
ver.  São  mais  de  20  ca sas  com  mais  de
30  anos  de  cons tru ção,  des ti na das  a
uma  fa mí lia,  mas  que  abri gam,  cada
uma,  mais  de  seis  nú cle os  fa mi li a res  [até
por  que,  com  30  anos,  com  cer te za,
mais  de  uma  ge ra ção  e  mais  de  um  nú -
cleo  fa mi li ar  pas sam  a  exis tir;  en tão,  ima -
gi nem  uma  casa  onde,  em  vez  de  abri -
gar  uma  fa mí lia,  abri ga  seis  nú cle os  fa mi-

li a res],  com  te lha dos  a  céu  aber to,  con di-
ções  in sa lu bres  da  pior  es pé cie,  tudo  re -
dun dan do  em  um  alto  ín di ce  de  tu ber cu-
lo se  na  al de ia.

Para  aca bar  com  o  im pas se,  re sol-
ve mos,  de  co mum  acor do  com  ou tros
mem bros  do  Mi nis té rio  Pú bli co  Fe de ral,
fe char  uma  pro pos ta  de  um  ano  para
que  toda  obra  fos se  im ple men ta da  a  par -
tir  de  1º  de  ju lho.  A  Com pa nhia  Vale  do 
Rio  Doce  não  ace i tou  e  fez  uma  con tra-
pro pos ta  ab sur da  de  re for ma  e  cons tru-
ção  num  pra zo  de  três  anos,  no  que  foi 
ime di a ta men te  re pe li da  (Tu ber cu lo se  não
es pe ra  três  anos,  data  vê nia).

Exis te  ou tra  pen dên cia  quan to  ao
re pas se  men sal  des ti na do  tam bém  à  co -
mu ni da de.  A  Fu nai  de  Ma ra bá  e  de  Bra -
sí lia  tem  se  mos tra do  cur tís si ma  e  apo i-
a do  no  que  é  ne ces sá rio.

Espe ra-se  que  a  Com pa nhia  Vale
do  Rio  Doce  apre sen te  nova  pro pos ta,
sem  o  que  não  ha ve rá  es pa ço  se quer
para  no vas  ne go ci a ções,  se gun do  os
pró pri os  ín di os  e  tam bém  a  nos so  ver.

A  si tu a ção  con ti nua  ten sa,  mas  pa -
cí fi ca,  e  vem  sen do  acom pa nha da  de
per to  por  nós.  Po nho-me  à  dis po si ção
para  ma i o res  es cla re ci men tos,  in clu si ve
pes so al men te,  se  for  ne ces sá rio.

Aten ci o sa men te  – Sid ney  Ma dru ga,
Pro cu ra dor  da  Re pú bli ca.

Agra de ço  ao  Pro cu ra dor  e  faço,  pe ran te  o 
Con gres so  Na ci o nal,  um  ape lo  à  Com pa nhia
Vale  do  Rio  Doce:  se  é  ver da de  que  a  Com pa-
nhia  está  ape nas  re pas san do  re cur sos  do  con-
tra to  exis ten te,  ela  não  pode  des con si de rar  a
ata  da  re u nião  de  13  de  agos to  de  2002,  em 
que  foi  fe cha do  o  acor do.  Nes sa  ata,  há  a  as si-
na tu ra  não  só  da  co mu ni da de  in dí ge na,  mas  de
um  Pro cu ra dor  da  Re pú bli ca,  que  é  uma  ins ti tu i-
ção  pú bli ca,  que  é  o  Mi nis té rio  Pú bli co  Fe de ral.
A  Com pa nhia  Vale  do  Rio  Doce  não  pode  des -
con si de rar  um  do cu men to  que  pos sui  a  as si na-
tu ra  de  uma  ins ti tu i ção  pú bli ca  e  de  uma  co mu-
ni da de  in dí ge na.

Ape lo  à  di re ção  da  Vale,  à  sen si bi li da de  dos 
seus  di ri gen tes,  para  que  re sol va  esse  pro ble ma.
A  cons tru ção  de  vin te  ca sas  re pre sen ta  mu i to  pou -
co  para  uma  das  ma i o res  com pa nhi as  mi ne ra do-
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ras  do  mun do,  como  a  Com pa nhia  Vale  do  Rio 
Doce!

O  aten di men to  des sa  re i vin di ca ção  é  jus tís si-
mo  pois  se  tra ta  da que les  por  cu jas  ter ras,  que 
são  ter ras  in dí ge nas,  pas sa  o  trem  que  per mi te
tan tos  lu cros,  por que  leva  todo  o  mi né rio  do  Esta -
do  do  Pará  para  o  por to  do  Ma ra nhão.

O  Sr.  Sibá  Ma cha do (Blo co  PT  –  AC)  –  Per-
mi te-me  V.  Exª  um  apar te?

A  Srª  ANA  JÚLIA  CAREPA (Bloco/PT  –  PA) 
–  Já  concederei  o  aparte,  Senador.

A  gran de  ma i o ria  dos  pro je tos  de  ex plo ra ção
dos  no vos  mi né ri os  que  a  Vale  pre ten de  re a li zar
es tão,  hoje,  no  Esta do  do  Pará,  a  ma i or  pro vín cia
mi ne ral  do  mun do.

Por tan to,  re pi to  o  ape lo  para  que  a  Com pa-
nhia  Vale  do  Rio  Doce  re sol va  essa  ques tão  o 
mais  rá pi do  pos sí vel,  em  res pe i to  àque les  que  são
os  ver da de i ros  do nos  des ta  ter ra,  dos  qua is  nós 
des cen de mos,  que  são  os  in dí ge nas  e  que,  in fe liz-
men te,  são  mu i to  des res pe i ta dos  no  nos so  País. 
Há  mu i ta  gen te  que  acre di ta  que  os  ín di os  es tão
sen do  be ne fi ci a dos  por que  têm  ter ras.  Ora,  nós  é 
que  so mos  os  in va so res  des sa  ter ra,  cu jos  do nos
são  os  in dí ge nas.

Então,  es pe ro  que  a  Com pa nhia  Vale  do  Rio 
Doce,  por  ser  uma  em pre sa  que  tan ta  pro pa gan da
faz  da  qua li da de  de  seus  tra ba lhos  e  de  sua  pre o-
cu pa ção  so ci al,  dê  um  exem plo  de  seu  com pro-
mis so  so ci al  re sol ven do  um  pro ble ma,  que  é  do 
ta ma nho  de  um  al fi ne te  em  com pa ra ção  ao  ta ma-
nho  da  com pa nhia  e  dos  lu cros  que  ad vêm  da  ex -
plo ra ção  dos  nos sos  re cur sos  mi ne ra is.

Ouço  o  apar te  do  Se na dor  Sibá  Ma cha do.
O  Sr.  Sibá  Ma cha do (Blo co/PT  –  AC)  –  Se -

na do ra  Ana  Jú lia,  ob ser van do  o  de po i men to  de V.
Exª,  eu  gos ta ria  de  me  so li da ri zar  com  a  sua  ca u-
sa  e,  em  se gui da,  fa zer  al gu mas  su ges tões:  em 
pri me i ro  lu gar,  um  pro je to  da  en ver ga du ra  da  Fer -
ro via  Ca ra jás  e  mais  o  em pre en di men to  mi ne ral,
com  a  ex tra ção  do  mi né rio  de  fer ro  e  ou tros  mais, 
cer ta men te  deve  ter,  no  bojo  do  EIA-Rima,  uma 
cláu su la  de  aten di men to  aos  im pac tos  so ci a is.
Digo  isso  por que,  na  cons tru ção  da  BR-364,  que 
liga  a  ci da de  de  Cu i a bá,  no  Esta do  do  Mato  Gros -
so,  até  Cru ze i ro  do  Sul,  no  Esta do  do  Acre,  no 
mo men to  do  seu  as fal ta men to,  fo ram  des ti na dos,
como  uma  das  cláu su las  do  pro je to,  cer ca  de  10%
dos  re cur sos  da  obra  para  as  co mu ni da des  afe ta-
das  pela  obra.  Por tan to,  eu  gos ta ria  de  su ge rir  a 
V.  Exª  que  so li ci tas se  o  EIA-Rima  do  pro je to  Fer ro-

via  dos  Ca ra jás  para  ve ri fi car mos  se  exis te  uma 
des sas  cláu su las,  que  se ria  o  re pas se  de  re cur sos
de  um  per cen tu al  do  va lor  da  obra  para  a  co mu ni-
da de  atin gi da.  Em  se gun do,  te mos  as sis ti do,  ao 
lon go  da  His tó ria  do  Bra sil  –  e,  mais  ain da,  de 
ma ne i ra  ver go nho sa,  re cen te men te  –,  ao  tra ta men-
to  dado  às  co mu ni da des  in dí ge nas. São  tra ta dos
como  se  fos sem  um  em pe ci lho,  o  lixo  do  de sen-
vol vi men to  eco nô mi co,  prin ci pal men te  da  re gião
ama zô ni ca.  Fico  ima gi nan do:  se  ocor res se  o  opos -
to,  se  al gum  in dí ge na,  al gu ma  co mu ni da de  ou
mes mo  se  um  úni co  in di ví duo  que bras se  uma  cer -
ca  e  ocu pas se  uma  fa zen da,  qual  se ria  o  re sul ta-
do?  Se  pelo  me nos  um  in dí ge na  che gas se  a  ocu -
par  o  pá tio  do  es cri tó rio  da  em pre sa  Vale  do  Rio 
Doce  ou  de  qual quer  ou tra,  qual  se ria  o  re sul ta-
do?  Eis  que  essa  em pre sa,  ou  qual quer  ou tra,  se 
dá  ao  di re i to  de  fa zer  o  que  está  fa zen do:  pas sa
por  cima  des sas  co mu ni da des,  toma  as  suas  áre -
as,  que bra  as  suas  cul tu ras  e  joga-lhes  numa  si tu-
a ção  de  ex tre ma  mi sé ria,  de  to tal  aban do no,  como
lixo,  como  um  de je to  da  hu ma ni da de;  e  eis  que 
não  se  pode  fa zer  nada.  Por tan to,  V.  Exª  está  de 
pa ra béns  pelo  seu  pro nun ci a men to.  Cre io  que  de -
ve mos  re cor rer  ime di a ta men te  ao  Mi nis tro  Már cio
Tho maz  Bas tos  para  que  S.  Exª  obri gue  essa  em -
pre sa  a  cum prir  ime di a ta men te  a  sua  fun ção  so ci-
al.  Mu i to  obri ga do.

A  Srª  ANA  JÚLIA  CAREPA  (Bloco/PT  – PA)
–  Obrigada,  Senador.  Incluo  o  seu  aparte  ao  meu 
pronunciamento.  Acataremos  a  sugestão  de V.  Exª.

Infe liz men te,  até  on tem,  a  di re ção  da  Vale  do
Rio  Doce  não  es ta va  ad mi tin do  ne go ci ar,  es ta va
sim ples men te  ten tan do  cri mi na li zar  a  ação  dos  ín -
di os  Ga vião,  di zen do  que  a  pa ra li sa ção  ca u sa va
um  pre ju í zo  de  R$1  mi lhão  por  dia.  E  ain da  ten tou
res pon sa bi li zar  a  Fu nai,  de i xan do  que  ela  re sol-
ves se  o  pro ble ma,  por que  a Vale  do  Rio  Doce  es -
ta va  cum prin do  to dos  os  acor dos  e  con vê ni os  fir -
ma dos.

Qu a se  que  a  Vale  do  Rio  Doce  cha ma  o  Ge -
ne ral  Cus ter para,  di ga mos  as sim,  re pri mir  os  sel -
va gens,  como  cos tu mam  pen sar.  Infe liz men te,  para
eles,  os  ín di os  de sa fi am  todo  o  seu  po de rio.

Por tan to,  fa re mos  este  ape lo  ao  Mi nis tro  da 
Jus ti ça,  que  in ter ve nha  nes se  pro ces so,  por que  a 
ata  da  re u nião,  fe i ta  en tre  a  Com pa nhia  Vale  do 
Rio  Doce,  a  co mu ni da de  in dí ge na  e  o  Mi nis té rio
Pú bli co  Fe de ral,  tem  a  as si na tu ra  do  Mi nis té rio  Pú -
bli co  Fe de ral.
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O  que  que re mos  e  exi gi mos  é  que  a  Com pa-
nhia  Vale  do  Rio  Doce  res pe i te  as  ins ti tu i ções  e 
as  co mu ni da des  in dí ge nas  do  nos so  País,  res pe i te
o  nos so  povo  e  sen te-se  para  ne go ci ar.  Em  vez  de
ter  essa  pos tu ra  gla ci al,  de  não  que rer  ne go ci ar  e 
de  ape nas  ob ser var  o  seu  pre ju í zo,  que  aten da  as
re i vin di ca ções  com  as  qua is  se  com pro me teu  há 
qua se  um  ano  e  que  re pre sen tam,  na  ver da de,  um
mi li o né si mo,  um  grão  de  are ia  na  mon ta nha  da 
sua  pra ia  de  lu cros.

É  esse  o  ape lo  que  fa ze mos  tan to  ao  Mi nis-
té rio  da  Jus ti ça  quan to  à  di re ção  da  Com pa nhia
Vale  do  Rio  Doce,  para  que,  ime di a ta men te,  sen -
te-se  e  ne go cie,  pois,  com  cer te za,  a  com pa nhia
vai  di zer  que  se  tra ta  de  uma  em pre sa  que  tem 
res pon sa bi li da de  so ci al,  por que,  até  en tão,  ela
está  mos tran do  o  opos to  para  o  País  in te i ro.

Mu i to  obri ga da.
A  Srª  PRESIDENTE (Iris  de  Araújo)  –

Concedo  a  palavra  ao  nobre  Senador  Eduardo 
Suplicy  por  permuta  com  a  nobre  Senadora  Ana 
Júlia  Carepa.

S.  Exª  dis põe  de  até  20  mi nu tos.
O  SR.  EDUARDO  SUPLICY (Bloco/PT  –  SP.

Pronuncia  o  seguinte  discurso.  Sem  revisão  do 
orador.)  –  Srª  Presidente,  Senadora  Iris  de  Araújo,
Srªs  e  Srs.  Senadores,  hoje  vou  falar  a  respeito  de
algo  que  nos  deixa  emocionados  a  cada  dia  que 
ingressamos  neste  magnífico  Senado  Federal,
neste  maravilhoso  edifício  do  Congresso  Nacional; 
a  cada  vez  que  chegamos  à  Praça  dos Três
Poderes,  planejada,  concebida  pelo  Arquiteto  Lúcio
Costa,  e  cujos  edifícios  foram  projetados  pelo 
extraordinário  Arquiteto  Oscar  Niemeyer.

Esta mos  pres tes  a  ou vir  uma  de ci são  to ma da
na  ci da de  de  São  Pa u lo,  que  pos si bi li ta ria  ou  não 
aos  pa u lis ta nos  re ce be rem  um  pre sen te  há  cin -
qüen ta  anos  de se nha do  por  Oscar  Ni e me yer.

Eu  gos ta ria  ape nas,  an tes,  de  fa zer  um  pa -
rên te se  so bre  a  ques tão  da  eco no mia  na ci o nal.
Qu e ro  aqui  ex pres sar  a  mi nha  gran de  con fi an ça
no  Mi nis tro  Anto nio  Pa loc ci,  um  ex ce len te  mé di co,
que  se  tem  tor na do,  ra pi da men te,  um  ex ce len te
eco no mis ta.  O  Mi nis tro  Pa loc ci  tem  tido  a  ex tra or-
di ná ria  von ta de  de  apren der,  e  to dos  nós,  que  co -
nhe ce mos  a  ciên cia,  fi ca mos  im pres si o na dos  com 
a  ra pi dez  com  que  S.  Exª  tem  as si mi la do  os  co -
nhe ci men tos  de  eco no mia.

S.  Exª  faz  par te  da  ca te go ria  da que les  gran -
des  mé di cos,  a  co me çar  por  Fran ço is  Qu es nay,
que  se  tor na ram  gran des  eco no mis tas.

Fran ço is  Qu es nay  foi  um  dos  mais  bri lhan tes
eco no mis tas  da  es co la  Fi si o cra ta,  con tem po râ neo
de  Adam  Smith,  cu jos  es tu dos,  re la ti vos  à  cir cu la-
ção  do  san gue,  aca ba ram  fa zen do  com  que  ele  se
de di cas se  a  es tu dos  so bre  a  cir cu la ção  dos  bens 
e  ser vi ços  e  da  mo e da,  na  eco no mia.  Pos te ri or-
men te,  es ses  es tu dos  ins pi ra ram  o  eco no mis ta
rus so,  ra di ca do  nos  Esta dos  Uni dos,  Was sily  Le -
on ti ef  a  de sen vol ver  as  cha ma das  Ta be las  de
Insu mo/Pro du to,  com  as  qua is  foi  la u re a do  com  o 
Prê mio  No bel  de  Eco no mia.

A  exem plo  de  Fran ço is  Qu es nay,  Anto nio  Pa -
loc ci,  es pe ro,  vai  se  tor nar  cada  vez  mais  um  bri -
lhan te  eco no mis ta,  por  seu  de sem pe nho  à  fren te
do  Mi nis té rio  da Fa zen da.  Mas  há  im por tan tes  si na-
is  que  pre ci sam  ser  le va dos  em  con si de ra ção.  Se, 
de  um  lado,  a  in fla ção  se  mos tra  sob  do mí nio,  até 
com  ta xas  ne ga ti vas,  o  que  nos  pre o cu pa  –  nor -
mal men te  uma  de fla ção  aca ba  acom pa nhan do  uma
re ces são  e  o  de sem pre go  –  é  a  taxa  de  de sem pre-
go,  que  vem  au men tan do.

Ain da  que  o  Mi nis tro  Pa loc ci  te nha  anun ci a do
uma  re ver são  de  ex pec ta ti vas  e  o  iní cio  de  uma 
fase  de  cres ci men to,  es ta mos  bas tan te  pre o cu pa-
dos,  por que  que re mos  que  isso  re al men te  ve nha  a
acon te cer.

Um  fato  novo  e  in te res san te  é  que  o  pre si-
den te  Nés tor  Kir chner,  da  Argen ti na  –  que,  aliás, 
tem  de mons tra do  ex tra or di ná ria  afi ni da de  e  ami za-
de  com  o  Pre si den te  Luiz  Iná cio  Lula  da  Sil va  -, 
aca ba  de  anun ci ar  que  os  ca pi ta is,  so bre tu do  de 
cur to  pra zo,  ao  in gres sa rem  no  país  de ve rão  lá 
per ma ne cer  pelo  me nos  por  180  dias.

O  Mi nis tro  Antô nio  Pa loc ci  tem  di a lo ga do  e 
tro ca do  idéi as  com  al guns  eco no mis tas,  in clu si ve
sim pa ti zan tes  do  PT,  ami gos  seus  ou  que  te nham
es cri to  a  res pe i to  do  as sun to,  e,  aqui  mes mo,  o  Lí -
der  do  Go ver no,  Se na dor  Alo i zio  Mer ca dan te,  por 
ve zes  men ci o nou,  em  en tre vis tas,  que  se ria  in te-
res san te  um  cer to  con tro le  dos  mo vi men tos  de  ca -
pi tal.  Den tre  os  eco no mis tas  que  es cre ve ram  so bre
o  as sun to,  Pa u lo  No gue i ra  Ba tis ta  Jú ni or  tam bém
re co men dou  que  isso  fos se  fe i to.

Srª  Presidente,  gostaria  de  sugerir  ao
Ministro  Antônio  Palocci  que  acompanhasse  com 
atenção  a  experiência  da  Argentina,  onde  o  seu 
Ministro  da  Fazenda,  Roberto  Lavagna,  em  cerca 
de  um  ano  e  meio,  conseguiu  fazer  uma
extraordinária  proeza:  tirou  o  país  de  uma  das 
suas  mais  graves  crises  e,  um  mês  depois  de 
iniciado  o  mandato  de  Néstor  Kirchner,  ainda  à 
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frente  do  Ministério  da  Fazenda,  o  Produto  Interno
Bruto  argentino  está  com  5,4%  de  crescimento.
Portanto,  a  economia  argentina  está  em  franca 
recuperação.  Ainda  que,  há  um  ano  e  meio,  o  país
tenha  suspendido  o  pagamento  da  sua  dívida
externa  por  algum  tempo,  algo  que  não  precisa 
ser  feito  pelo  Brasil  no  momento,  conseguiu
arrumar  a  casa  e  fazer  com  que  a  economia 
voltasse  a  crescer,  saindo  de  longa  crise.

É  interessante  também,  Srª  Presidente,  que  o
porta-voz  do  Fundo  Monetário  Internacional,  Sr.
Thomas  Dawson,  declarou  que  o  Fundo  não  tem 
uma  visão  fortemente  teológica  contrária  a
medidas  de  controle  ao  capital  especulativo,  como 
as  que  a  Argentina  pretende  adotar.

Faço  esse  re gis tro  por que  me  pa re ce  que  a 
equi pe  as ses so ra  do  Mi nis tro  Antô nio  Pa loc ci  mu i-
tas  ve zes  tem  pe di do  cu i da do  com  me di das  de 
con tro le  ao  ca pi tal,  por que  isso  po de ria  de sa gra-
dar  o  Fun do  Mo ne tá rio  Inter na ci o nal,  ou  o  mer ca-
do,  ou  os  gru pos  fi nan ce i ros  in ter na ci o na is.  Na 
ver da de,  per ce be mos,  e  es pe ro  que  a  equi pe  e  o 
pró prio  Mi nis tro  Antô nio  Pa loc ci  olhem  com  aten -
ção,  que  isso  não  está  ocor ren do.

Esta  é  ape nas  uma  ob ser va ção  que  faço
com  mu i to  ca ri nho  e  ami za de  pelo  Mi nis tro  Pa loc-
ci,  por que  te nho  a  con vic ção  de  que  as  co i sas  ca -
mi nha rão  bem.

Vol tan do  ao  tema  de  Oscar  Ni e me yer,  esse 
ex tra or di ná rio  ar qui te to  de se nhou  esta  be le za  que 
faz  com  que  mu i tos  Se na do res  di gam  que  aqui  in -
gres sam  como  se  fos se  no  céu,  ou  algo  as sim.
Acre di to  que  isso  se  deva  à  be le za  do  Se na do  Fe -
de ral e ao o de se nho ma ra vi lho so que Oscar Ni e me-
yer lhe deu.

Srª Se na do ra  Íris  de  Ara ú jo,  há  cin qüen ta
anos,  o  en tão  Pre fe i to  de  São  Pa u lo,  Jâ nio  Qu a-
dros  –  que  na  épo ca  es ta va  no  seu  auge,  pois  de 
Ve re a dor  logo  con se guiu  ser  Pre fe i to,  mo bi li zan do
a  opi nião  pú bli ca  -,  teve  a  vi são  de  cons tru ir  um 
par que  ma ra vi lho so  na  ci da de,  que  ti nha  en tão
cer ca  de  dois  mi lhões  de  ha bi tan tes.  Assim,  con vi-
dou  Bur le  Marx,  o  gran de  pa i sa gis ta,  e  o  ar qui te to
Oscar  Ni e me yer  para  de se nha rem  o  Par que  Ibi ra-
pu e ra,  ina u gu ra do  no  quar to  cen te ná rio  da  ci da de.
Na  oca sião,  Oscar  Ni e me yer  fez  a  pro je ção  de  um
au di tó rio,  mu i to  bo ni to,  o  qual,  por  ra zões  or ça-
men tá ri as,  aca bou  não  sen do  cons tru í do  na que le
ano  e  seu  de se nho  ar qui te tô ni co  fi cou  re ser va do

para  quan do  a  ci da de  ti ves se  re cur sos.  Pas sa dos
mais  de  cin qüen ta  anos,  a  ma i or  e  mais  de sen vol-
vi da  ci da de  do  Bra sil,  hoje  com  dez  mi lhões  e 
qua tro cen tos  mil  ha bi tan tes,  ain da  não  o  cons tru iu.

Lem bro-me  que  quan do  eu  era  Pre si den te  da
Câ ma ra  Mu ni ci pal,  em  1989  e  1990,  le vei  o  ar qui-
te to  Oscar  Ni e me yer  para  fa zer  uma  vi si ta  à  Pre fe-
i ta  Lu í za  Erun di na  de  Sou za  e  à  Se cre tá ria  de 
Cul tu ra,  Ma ria  He le na  Cha uí.  Fo mos  à  Pra ça  da 
Paz  e  ao  lo cal  des ti na do  ao  au di tó rio,  cuja  im por-
tân cia  Oscar  Ni e me yer  pro cu rou  mos trar  à  Pre fe i ta
Lu í za  Erun di na.  Como  têm  sido  re a li za dos,  nas  úl -
ti mas  dé ca das,  inú me ros  es pe tá cu los  ar tís ti cos  na 
Pra ça  da  Paz  e  ali  se  faz  um  pal co  mó vel,  o  ar -
qui te to  teve  a  idéia  de  fa zer  um  au di tó rio,  uma  es -
pé cie  de  con cha  acús ti ca  semi-aber ta,  com  um 
de se nho  ori gi nal  e  fan tás ti co,  que  doou  à  ci da de
de  São  Pa u lo.  Esse  au di tó rio  está  pron to  para  ser 
uti li za do,  se  esse  for  o  de se jo  da  ci da de,  da  Pre fe-
i tu ra  e  da  Câ ma ra  Mu ni ci pal,  mas  ocor reu  uma 
de ci são  do  Con se lho  Su pe ri or  do  Mi nis té rio  Pú bli-
co  que,  in fe liz men te,  está  sus tan do  essa  pos si bi li-
da de.

Ontem,  con ver sei  com  o  Pro cu ra dor-Ge ral  de
Jus ti ça,  Luiz  Anto nio  Gu i ma rães  Mar rey,  e  so li ci tei
a  S.  Exª  uma  au diên cia,  que  ocor re rá  na  pró xi ma
se gun da-fe i ra.  Aliás,  o  Con se lho  Su pe ri or  do  Mi -
nis té rio  Pú bli co  es ta rá  re u ni do,  e  S.  Exª  diz  que  o 
Con se lho  me  re ce be rá.

Mas  faço  um  ape lo  ao  Pre si den te  do  Con se-
lho,  Luiz  Anto nio  Gu i ma rães  Mar rey;  ao  Cor re ge-
dor-Ge ral,  Car los  Hen ri que  Mund;  aos  Pro cu ra do-
res  de  Jus ti ça/Con se lhe i ros  Antô nio  Her men  de 
Vas con cel los  e  Ben ja min,  Edu ar do  Fran cis co  Cres -
po,  Fer nan do  Grel la  Vi e i ra,  Fran cis co  Stel la  Jú ni or,
José  Be ne di to  Ta ri fa,  José  Oswal do  Mo li ne i ro,
New ton  Alves  de  Oli ve i ra,  Pa u lo  Hi deo  Shi mi zu  e 
Wal ter  Pa u lo  Sa bel la,  que  é  o  Re la tor  des se  pro -
ces so;  e  aos  Pro cu ra do res  de  Jus ti ça/Su plen tes
Ti a go  Cin tra  Za rif,  Eli a na  Mon te mag ni  e  Sel ma
Ne grão  Pe re i ra  dos  Reis,  por que,  por  onze  a  zero,
to ma ram  uma  de ci são  que  tem  ca u sa do  ex tra or di-
ná ria  es tra nhe za  aos  pa u lis ta nos.

Ontem,  con ver sei  com  o  ar qui te to  Oscar  Ni e-
me yer,  por que  ti nha  a  idéia  de  levá-lo  ao  Con se-
lho.  Ele,  em  prin cí pio,  ti nha  até  con cor da do,  mas 
dis se  que  é  tal  a  sua  tris te za,  o  seu  sen ti men to
em  re la ção  a  esse  epi só dio,  que  nem  está  com 
von ta de  de  con ver sar  com  os  Pro cu ra do res.

16542 Sá ba do  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003    275ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



Srª  Pre si den te,  vou  ler  o  ar ti go,  que  é  acom -
pa nha do  do  de se nho  do  au di tó rio  do  Ibi ra pu e ra,
do  pró prio  Oscar  Ni e me yer,  pu bli ca do  na Fo lha  de
S.Pa u lo,  na  úl ti ma  se gun da-fe i ra,  em  que  ex pres-
sa  o  se guin te:

O  au di tó rio  do  Ibi ra pu e ra

Oscar  Ni e me yer

Há  mu i to  tem po,  ten ta mos  in flu ir  no
en si no  da  ar qui te tu ra.  Para  nós,  não
bas ta  que  o  ar qui te to  saia  da  fa cul da de
como  um  óti mo  pro fis si o nal,  mas  sim
como  um  ho mem  cons ci en te  des te  mun -
do  in jus to  que  o  es pe ra,  e  do  qual  vai
ter  que  par ti ci par.  Para  isso,  pro po mos
que  pa les tras  pa ra le las  so bre  fi lo so fia,
his tó ria  e  li te ra tu ra  se jam  in clu í das  no
cur rí cu lo,  ga ran tin do  ao  ar qui te to  uma
po si ção  mais  am pla  e  in te li gen te  so bre
os  pro ble mas  ine vi tá ve is  que  ocor re rão.
Cer tos  de  que  a  vida  é  mais  im por tan te
do  que  a  ar qui te tu ra.

É  com  a  ma i or  tran qüi li da de  que
va mos  en fren tan do  as  di fi cul da des  que
a  pro fis são  ofe re ce,  pron tos  a  dis cu tir
os  obs tá cu los  que  sur gem,  des de  que
não  in ter fi ram  nos  prin cí pi os  que  ado ta-
mos  em  ar qui te tu ra.

Afi nal,  ela  nos  ocu pa,  de bru ça dos
na  pran che ta,  a  vida  in te i ra,  emo ci o na-
dos,  quan do  ve mos  sur gir  na  fo lha  bran -
ca  de  pa pel  um  pa lá cio,  uma  ca te dral,
um  de se nho  de  mu lher.  Mas,  quan do  um
novo  obs tá cu lo  apa re ce  e foge  dos  as -
sun tos  da  ar qui te tu ra  pro pri a men te  dita,
e,  per ver so  e  in si di o so,  in ter fe re  em  nos -
so  tra ba lho,  aí,  como  acon te ce  ago ra
com  re la ção  ao  au di tó rio  que  pro je ta mos
para  o  par que  Ibi ra pu e ra,  so mos  obri ga-
dos  a  re a gir  e,  a  con tra gos to,  in ter vir
nes se  cli ma  que  de tes ta mos.

Não  foi  sur pre sa.  Já  es ta mos  acos -
tu ma dos  a  isso.  Mas  ten tar  im pe dir  a
cons tru ção  des se  au di tó rio  pro je ta do  há
50  anos  é  de ma is.

Será  que  o  par que  Ibi ra pu e ra,  o
cen tro  de  ar tes  mais  im por tan te  da
Amé ri ca  La ti na,  me re ce  tan to  des pre zo?

Será  que  o  Esta do  de  São  Pa u lo,  o
mais  rico  des te  País,  não  tem  con di ções
de  o  cons tru ir  e  vai  de i xar  aque la  cú pu-
la  que  de se nhei  sol ta,  como  co i sa  inú til
e  se cun dá ria,  sem  o  au di tó rio  que  com 
ela  com põe  a  en tra da  do  par que?  Será
que  a  in ve ja,  a  ig no rân cia  ou  co i sa  pior
ex pli cam  o  que  está  ocor ren do?  Será
que  o  pro ble ma  apre sen ta do  da  re du ção
ín fi ma  da  área  per meá vel,  que  a  mo di fi-
ca ção  dos  ca mi nhos  in ter nos  do  par que
vai  mais  que  com pen sar,  jus ti fi ca  ta ma-
nha  ce le u ma,  obri gan do-me  a  par ti ci par
nes se  am bi en te  de  tan ta  me di o cri da de?

Infe liz men te,  é  o  que  está  acon te-
cen do,  ape sar  do  apo io  que  a  Pre fe i ta
Mar ta  Su plicy  vem  dan do  à  cons tru ção
do  au di tó rio  e  da  de ci são  da  fir ma  TIM
de  fi nan ci ar  essa  obra  tão  im por tan te
para  a  ci da de  de  São  Pa u lo.

O  que  fa zer?  Tal vez  mos trar  es tes
dois  de se nhos  que  ela bo rei  [aqui  es tão
os  dois  de se nhos,  tão  be los,  do  au di tó-
rio  que  Oscar  Ni e me yer  de se nhou,  um
pre sen te  para  São  Pa u lo].  Um  com  a
pra ça  ina ca ba da,  a  mar qui se  in com ple ta,
a  cú pu la  de  lado,  sem  o  au di tó rio  que
a  de ve ria  com ple tar.  O  ou tro  com  o  au -
di tó rio  cons tru í do,  e  a  ar qui te tu ra  a  se
des ta car,  pela  pu re za  e  uni da de  de se ja-
das.

O  povo  de  São  Pa u lo,  como  qual -
quer  ou tro,  sa be rá  com pre en der  o  que
ocor re  e  se  ma ni fes tar.

Logo  que  li  esse  ar ti go,  fui  to ca do  pela
emo ção,  pela  be le za,  por  tudo  aqui lo  que  sim-
bo li za  a  con tri bu i ção  de  Oscar  Ni e me yer.  E  no -
tem:  este  é  um  pre sen te  não  ape nas  para  os 
pa u lis ta nos,  mas  para  to dos  os  bra si le i ros  e
para  to dos  aque les  do  mun do  in te i ro  que  vi si-
tam  a  ci da de  de  São  Pa u lo.  Será  um  pa tri mô nio
não  ape nas  da  ci da de,  mas  do  Bra sil,  como  o 
são  os  ma ra vi lho sos  edi fí ci os  da  ca pi tal  Bra sí lia,
como  mu i tos  ou tros  que  Oscar  Ni e me yer  de i xou
pelo  Bra sil  afo ra  e  pelo  mun do.
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Por  essa  ra zão,  en ca mi nhei  logo  de  pron to
uma  car ta  ao  jor nal Fo lha  de  S.Pa u lo,  pu bli ca da
úl ti ma  ter ça-fe i ra,  dia  24,  nos  se guin tes  ter mos:

Fo lha  de  S.Pa u lo

OPINIÃO
São  Pa u lo,  ter ça-fe i ra,  24  de  ju nho  de  2003.

PAINEL  DO  LEITOR

Ibi ra pu e ra

Des de  que  fui  Pre si den te  da  Câ ma-
ra  Mu ni ci pal  de  São  Pa u lo  –  em
1989-1990,  quan do  era  pre fe i ta  Lu i za
Erun di na  de  Sou za  –,  te nho  acom pa nha-
do  as  pon de ra ções  de  Oscar  Ni e me yer
so bre  o  au di tó rio  do  par que  Ibi ra pu e ra.
Como  fre qüen ta dor  as sí duo  –  pa u lis ta no
que  apre cia  to dos  os  es pa ços  ver des  da
ca pi tal  e  que  sem pre  está  es ti mu lan do
que  seja  am pli a do  o  nú me ro  e  a  qua li-
da de  de  nos sos  par ques  e  Se na dor  por 
São  Pa u lo  –,  que ro  re a fir mar  o  quan to
mais  e  mais  es tou  con ven ci do  de  que
to dos  nós  va mos  ga nhar  mu i to  com  a
cons tru ção  do  au di tó rio  pro je ta do  pelo
ex tra or di ná rio  ar qui te to  bra si le i ro.  Le ve-
mos  em  con si de ra ção  que  a  Pra ça  da
Paz  no  Ibi ra pu e ra  se  tem  cons ti tu í do  no
mais  apre ci a do  lu gar  de  es pe tá cu los  po -
pu la res  da  ci da de.  Cin qüen ta  anos  de po-
is  de  o  pro je to  ter  sido  re a li za do  pelo
Pre fe i to  Jâ nio  Qu a dros,  sem  dú vi da  uma
de  suas  mais  im por tan tes  e  du ra dou ras
obras,  os  pa u lis ta nos  me re cem  re ce ber
por  com ple to  o  pre sen te  ar qui te ta do  por
Bur le  Marx  e  por  Oscar  Ni e me yer.  Espe -
ro  que  os  ilus tres  mem bros  do  Mi nis té rio
Pú bli co  ve nham  a  com pre en der  que  a
ini ci a ti va  da  pre fe i ta  Mar ta  Su plicy  cor-
res pon de  a  um  an se io  de  quem  apre cia
a  cul tu ra  em  meio  ao  ver de.

Edu ar do  Ma ta raz zo  Su plicy,  Se na-
dor  (PT–SP),  Bra sí lia.

Assinalo,  Srª  Presidente,  que,  na  opinião
pública  paulistana,  hoje  há  uma  sensibilidade
fortíssima.  Para  registrar  um  exemplo  disso,
solicito a V. Exª a transcrição dos editoriais dos três

principais jornais de São Paulo, sobre o caso do
Ibirapuera, publicados na última terça-feira. Cito um
trecho da Folha de S.Paulo:

É  um  alí vio  sa ber  que  exis te  em
São  Pa u lo  quem  se  dis po nha  a  ze lar  pe -
las  nor mas  que  re gem  a  cons tru ção  de
edi fi ca ções  na  ci da de.  De  fato,  a  de sor-
dem  ur ba na  na  ca pi tal  pa u lis ta  tem  sido
fru to  de  cons tan tes  vi o la ções  das  re gras
vi gen tes,  mu i tas  ve zes  sob  o  olhar  pas si-
vo  das  au to ri da des  e  do  Mi nis té rio  Pú bli-
co.  Cons tru ções  ir re gu la res  e  des res pe i to
aos  có di gos  pro li fe ram  à  es pe ra  de  pa la-
di nos  dis pos tos  a  com ba tê-los.  Estra nha-
men te,  po rém,  o  zelo  pela  or dem  ur ba-
nís ti ca  vol ta-se,  nes te  mo men to,  de  for ma
en vi e sa da,  con tra  a  com ple men ta ção  do
pro je to  do  ar qui te to  Oscar  Ni e me yer  para
o  par que  Ibi ra pu e ra.

E,  aí,  cla ra men te,  co lo ca  a  opi nião  fa vo rá vel
da Fo lha  de  S.  Pa u lo.

Da  mes ma  ma ne i ra,  o  jor nal O  Esta do  de  S.
Pa u lo  pu bli ca,  em  edi to ri al,  tam bém  do  dia  24:

O  Pro mo tor  Luís  Antô nio  de  Sou za,
da  4ª  Pro mo to ria  de  Jus ti ça  e  Meio
Ambi en te  do  Mi nis té rio  Pú bli co  Esta du al
(MPE),  pre ten de  en trar  com  ação  ci vil
pú bli ca  para  im pe dir  a  Pre fe i tu ra  de  ini ci-
ar  a  cons tru ção  de  um  au di tó rio  no  Par -
que  do  Ibi ra pu e ra.  O  au di tó rio  es ta va
pre vis to  no  pro je to  ori gi nal  do  par que,
do  ar qui te to  Oscar  Ni e me yer,  e  só  não
foi  cons tru í do  em  1954  por  fal ta  de  ver -
ba.  A  Pre fe i tu ra  pre ten de  que,  no  ani ver-
sá rio  dos  450  anos  de  São  Pa u lo,  em
25  de  ja ne i ro  do  ano  que  vem  [se  não, 
em  1º  de  maio],  o  au di tó rio  de  4.870
me tros  qua dra dos,  pró prio  para  es pe tá cu-
los  mu si ca is,  es te ja  pron to.  Há  uma  se -
ma na,  po rém,  o  Con se lho  Su pe ri or  do
MPE  re je i tou,  por  una ni mi da de,  o  pro je to.

O  Pro cu ra dor  de  Jus ti ça  Wal ter  Pa -
u lo  Sa bel la  ex pli ca  que  a  de ci são  foi  to -
ma da  com  base  na  re so lu ção  do  Con se-
lho  de  De fe sa  do  Pa tri mô nio  His tó ri co,
Arque o ló gi co,  Artís ti co  e Tu rís ti co  do
Esta do  (Con dep ha at),  de  1992,  que  tom -

16544 Sá ba do  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003    277ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



bou  o  Par que  do  Ibi ra pu e ra  e  es ta be le-
ceu  que  não  se ria  mais  con ce di da  per -
mis são  para  o  au men to  da  área  cons tru-
í da  e  se ria  in cen ti va da  a  am pli a ção  dos 
es pa ços  per meá ve is  às  águas  da  chu va.
“Na  de ci são  não  há  qual quer  car ga  ide o-
ló gi ca  ou  po lí ti ca.  Foi  me ra men te  téc ni ca
e  le gal,  pois  o  MPE  é  fis cal  da  Lei”,
dis se  o  Pro cu ra dor.

Se  hou ve,  a  aná li se  téc ni ca  do  pro -
je to  foi  fa lha.  A  in ten ção  da  Pre fe i tu ra
não  é  au men tar  a  área  cons tru í da,  nem
di mi nu ir  es pa ços  per meá ve is.  O  que  se
pro põe  é  cons tru ir  um  au di tó rio  de  4,8
mil  me tros  qua dra dos  e,  em  com pen sa-
ção,  re cu pe rar  85  mil  me tros  qua dra dos
de  área  per meá vel,  com  a  de mo li ção  de
cons tru ções  exis ten tes  no  par que,  con si-
de ra das  dis pen sá ve is,  e  com  a  re ti ra da
do  as fal to  dos  ar ru a men tos.  Das  92  ár -
vo res  exis ten tes  na  área  da  obra,  73  se -
rão  trans plan ta das  e  19  subs ti tu í das  por 
ou tras  es pé ci es.

Tec ni ca men te,  o  lo cal  só  ga nha ria
com  o  pro je to.  A  ma i or  pro va  está  no
fato  de  o  pró prio  Con dep ha at  ter  apro va-
do  o  pro je to  em  fe ve re i ro  e  de  seus  in -
te gran tes  já  te rem  se  pron ti fi ca do  a  al te-
rar  os  ter mos  do  art.  2º  da  re so lu ção
que  tom bou  o  par que  e  que  sus ten tou  a
de ci são  do  MPE.

Há  cer ta  in co e rên cia  na  ati tu de  do
Mi nis té rio  Pú bli co. Em  maio,  a  Pre fe i tu ra
fir mou  com  a  Pro mo to ria  do  Meio  Ambi -
en te  um Ter mo  de  Ajus te  de  Con du ta
que  pre vê  que  os  es pe tá cu los  na  Pra ça
da  Paz,  no  Ibi ra pu e ra,  se rão  in ter rom pi-
dos  quan do  o  au di tó rio  do  par que  es ti ver
con clu í do.  Ago ra,  o  pró prio  MP  ten ta  im -
pe dir  a  re a li za ção  da  obra,  que  pro te ge-
ria  a  Pra ça  da  Paz  e  re du zi ria  em  mu i to
o  des gas te  so fri do  pelo  lo cal  a  cada
show.

A  Pre fe i tu ra  não  pre ten de  re a li zar
ne nhu ma  agres são  ao  Ibi ra pu e ra,  mas
ape nas  con clu ir  um  pro je to  de  1954.

(...)

Mas  é  ver da de  tam bém  que,  nes te
pe río do,  as  op ções  de  áre as  pú bli cas  de
la zer  da  ca pi tal  pra ti ca men te  não  se  am -
pli a ram  e  o  Par que  do  Ibi ra pu e ra  se
man te ve  como  a  prin ci pal  op ção  dos  pa -
u lis ta nos.  Nada  mais  jus to  que  seja  mo -
der ni za do. Como “fis cal da Lei”, me lhor se-
ria se o MPE ace i tas se a nova re a li da de e
co bras se da Pre fe i tu ra o que ela está pro-
me ten do.

Da  mes ma  ma ne i ra,  o Diá rio  de  S.  Pa u lo
co lo ca:  “Ain da  não  apa re ce ram  ar gu men tos  re al-
men te  só li dos  para  o  veto  do  Mi nis té rio  Pú bli co
(MP)  à  cons tru ção  do  te a tro  ide a li za do  por
Oscar  Ni e me yer  para  o  Par que  do  Ibi ra pu e ra”.

Srª  Pre si den te,  peço  que  os  três  edi to ri a is
se jam  trans cri tos.

Hoje,  o  Se cre tá rio  do Ver de  e  do  Meio  Ambi -
en te,  que  in clu si ve  é  Ve re a dor,  mas  está  de  li cen-
ça  para  con du zir  a  sua  mis são  como  Se cre tá rio
da  Pre fe i ta  Mar ta  Su plicy,  Adri a no  Di o go,  com pa re-
ce rá  à  5ª  Vara  da  Fa zen da  Pú bli ca,  pe ran te  o  Juiz
Dr.  Rus so,  onde  verá  a  pos si bi li da de  de  sus tar  a 
ação  que  foi  ini ci a da  pelo  Mi nis té rio  Pú bli co  con tra
a  in ten ção  da  Pre fe i tu ra  de  cons tru ir  o  au di tó rio.
Ten ta rei  es tar  pre sen te  na  vi si ta  ao  Dr.  Rus so  e 
tam bém  vi si tar  o  Mi nis té rio  Pú bli co,  onde  pre ten do
fa zer  um  ape lo  no  sen ti do  de  que  fa çam  a  re vi são
da  sua  de ci são.

Srª Pre si den te  Íris  de  Ara ú jo,  nes te  pró xi mo
do min go  irei  a  São  Pa u lo,  como  cos tu mo  fa zer  aos
fi na is  de  se ma na,  e  fa rei  uma  ca mi nha da  no  Par -
que  do  Ibi ra pu e ra,  onde  pro cu ra rei  di a lo gar  com 
os  pa u lis ta nos  que  fre qüen tam  aque le  par que  e 
aus cul tar  os  seus  an se i os.  Te nho  cer te za  de  que  a
gran de  ma i o ria  dos  pa u lis ta nos,  que  gos tam  tan to
do Par que  do  Ibi ra pu e ra,  que  gos tam  tan to  de  ha -
ver  mais  ver de  em  nos sa  ci da de,  gos ta rá  de  re ce-
ber  esse  gran de  pre sen te,  que  sig ni fi ca rá  um  pa tri-
mô nio  ar tís ti co  e  cul tu ral  ex tra or di ná rio  para  to dos
os  bra si le i ros  que  es ti ve rem  sem pre,  como  a  Se -
nho ra,  indo  a  São  Pa u lo  para  nos  vi si tar.  Mu i to
obri ga do.

DOCUMENTOS  A  QUE  SE
REFERE  O  SR.  SENADOR  EDUARDO
SUPLICY  EM  SEU  PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do  nos  ter mos  do  art.  210  do
Re gi men to  Inter no.)
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A  Srª  PRESIDENTE (Iris  de  Araújo)  –
Obrigada,  nobre  Senador. V.  Exª  será  atendido,  na
forma  do  Regimento.

Con ce do  a  pa la vra  ao  no bre  Se na dor  Sibá 
Ma cha do.

S.  Exª  dis põe  de  até  20  mi nu tos.
O  SR.  SIBÁ  MACHADO (Bloco/PT  –  AC.

Pronuncia  o  seguinte  discurso.  Sem  revisão  do 
orador.)  –  Srª  Presidente,  Senadora  Íris  de  Araújo,
bom  dia.  Senador  Eduardo  Suplicy,  parabéns  pela 
preocupação  com  o  Parque  do  Ibirapuera,  em  São
Paulo!

Srª  Presidente,  hoje  eu  falaria  sobre  a
formação  territorial  do  Estado  do  Acre  e  uma
situação  de  conflito  que  lá  se  postou  desde  1870, 
com  a  chegada  dos  cearenses  àquela  terra,  que 
culminou,  em  1903,  com  a  anexação  do  Estado  do
Acre  ao Território  brasileiro.  Entretanto,  devido  às 
manchetes  dos  jornais  de  ontem  e  de  hoje  a 
respeito  do  Arco  do  Desflorestamento,  vou
transferir  o  discurso  para  essa  matéria,  que  é 
muito  preocupante.

Con ver sei,  ain da  on tem,  por  te le fo ne,  com  a 
Mi nis tra  Ma ri na  Sil va;  vou  me  en con trar  com  o  Mi -
nis tro  Mi guel  Ros set to,  e  es pe ro  po der  fa lar  tam -
bém  com  ou tros  Mi nis tros.  Te nho  co nhe ci men to  de
que  vá ri as  ações  já  es tão  sen do  fe i tas  e  uma  nota
téc ni ca  da  Mi nis tra  so bre  o  as sun to  já  foi  di vul ga-
da.

A  ma té ria  do  jor nal Fo lha  de  S.Pa u lo traz  a 
pre o cu pa ção  com  o  des ma ta men to  ocor ri do  do 
ano  pas sa do,  2002,  para  este  ano,  que  re pre sen-
tou  um  au men to  de  cer ca  de  40%  em  re la ção  ao 
pe río do  an te ri or  de  2000/2001.  Se gun do  o  Insti tu to
Na ci o nal  de  Pes qui sas  Espa ci a is  –  INPE,  o  des -
ma ta men to,  que  no  pe río do  de  2000/2001  foi  da 
or dem  de  18.166  km²,  au men tou  para  25.476  km².
Essa  área,  cha ma da  Arco  do  Des flo res ta men to,
ini cia-se  na  pon ta  les te  do  Esta do  do  Acre,  vai  por
todo  o  Esta do  de  Ron dô nia,  ao  lon go  da  BR-364, 
o  nor te  do  Esta do  do  Mato  Gros so,  toda  a  re gião
sul  e  su do es te  do  Esta do  do  Pará,  pas san do  pelo 
To can tins  e  che gan do  ao  li to ral  ma ra nhen se.  Com -
pre en de  cer ca  de  40  Mu ni cí pi os,  que  res pon dem,
nes sa  área,  por  75%  do  des ma ta men to,  con for me
a  ma té ria.  O  des ma ta men to  nes sa  área  do  Arco, 
que  foi  da  or dem  de  13.747  km²  em  2000/2001, 
au men tou  para  19.279  km².

A  Mi nis tra  já  con ver sou  com  ou tras  áre as  do 
Go ver no  e  fez  pro nun ci a men to  pú bli co  para  jor na is
co lo can do  essa  pre o cu pa ção.

Pe los  meus  par cos  co nhe ci men tos  de  Ge o-
gra fia,  a  in for ma ção  que  te nho  é  que  a  Ama zô nia
ini ci ou  o  seu  pro ces so  de  for ma ção  na tu ral  no  Pa -
le o zói co, quan do o mo vi men to tec tô ni co ge rou os
Andes, que fe cha ram a li ga ção do Pa cí fi co com o
Atlân ti co, cri an do a ba cia Ama zô ni ca. A flo res ta tem
mais ou me nos a ida de do pe río do Ple is to ce no, e o
seu iní cio de for ma ção data de cer ca de três mi lhões
de anos. Essa flo res ta so freu vá ri os re flu xos na tu ra is,
e um dos prin ci pa is foi a gla ci a ção, a úl ti ma que o Pla -
ne ta re ce beu, pro va vel men te no pe río do fi nal da Era
Ce no zói ca. O con ge la men to do Pla ne ta e o pe río do
pro lon ga do de es ti a gem pro vo ca ram na flo res ta vá ri-
os re flu xos. Mas a na tu re za é sá bia e sou be re com por
toda a mata que te mos hoje. 

Com  a  che ga da  de  Fran cis co  Pi zar ro  onde 
hoje  é  a  ci da de  de  Qu i to,  no  Equa dor,  foi  de sig na-
da  a  um  ir mão  dele  e  a  um  ou tro  ci da dão,  cha ma-
do  Orel la na,  a  mis são  de ex plo rar  a  vas ti dão  da 
pla ní cie  –  era  con si de ra do  uma  pla ní cie  –  para 
des co brir  as  gran des  ri que zas  da  re gião.  Esse  ci -
da dão  des ceu  as  nas cen tes  dos  prin ci pa is  rios  e 
ter mi nou  por  des co brir  o  gran de  rio  Ama zo nas.  Ele
per cor reu  mais  de  seis  mil  qui lô me tros  e,  num  dos
tre chos  nar ra dos  pelo  seu  es cri tor  de  bor do,  o  Pa -
dre  Car va jal,  é  ci ta do  um  con fron to  en tre  essa  co -
mi ti va  e  um  gru po  de  mu lhe res  va len tes,  as  qua is
cha mou  de  ama zo nas,  de vi do  à  fi gu ra ção  dos  gre -
gos.  Assim,  che gou-se  ao  nome  Ama zô nia.

Diz  ain da  a  Ge o gra fia  que  o  gran de  pro ble-
ma  da  hu ma ni da de  é  sua  re la ção  com  a  na tu re za
e,  nes te  caso,  es ta mos  as sis tin do  à  con fi gu ra ção
de  pa i sa gem  com  uma  sé rie  de  con fli tos.  Te mos
uma  si tu a ção  na tu ral  –  a  na tu re za  en car re ga-se
da  sua  re pro du ção  –  e  a  si tu a ção  hu ma na,  que  a 
trans for ma,  ge ral men te,  para  pro ces sos  de  cur tís-
si mo  pra zo.

O  des ma ta men to  é  cla ra men te  uma  po lí ti ca
de  trans for ma ção  da  Ama zô nia  numa  bru tal  e  vo -
raz  ne ces si da de  de  re pro du ção  do  ca pi tal  sel va-
gem.  Não  se  vê,  em  mo men to  al gum,  qual quer  ini -
ci a ti va  do  se tor  pri va do  de  tra tar  aque la  si tu a ção
como  um  pon to  de  ga nho  de  ri que za  de  lon go
pra zo.

Nesse  ponto,  Srª  Presidente,  lembro  que,
para  uma  pessoa  conseguir  acesso  legal  para  um 
manejo  florestal  ou  para  uma  empresa  produzir 
adequadamente,  há  dificuldades.  O  peso  da
burocracia  a  impede,  mas  para  essa  mesma
pessoa  ou  empresa  conseguir  uma  licença  para 
corte  raso,  para  desmatamento  e  queima,  isso  é 
imediato.  Some-se  a  isso  a  corrupção  que  foi
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escândalo  na  história  do  Ibama,  com  concessões 
fraudulentas  e  absurdas  de  desmatamento.

Obser ve-se  ain da  que  o  pri me i ro  pro je to  foi 
in cen ti va do  por  ge ne ro sos  re cur sos  pú bli cos,  com 
in cen ti vos  fis ca is  do  go ver no  mi li tar,  para  que  as 
em pre sas  da  pe cuá ria  se  ins ta las sem  na  Re gião
com  tec no lo gi as  ar ca i cas,  do  tem po  do  epa,  como
se  diz  po pu lar men te.  Cons ti tu ía-se  ali  não  a  ob ser-
va ção  da  eco no mia,  mas  a  os ten ta ção  do sta tus
de  po der.  E,  até  nos  gran des  por ta is  de  en tra da
da  fa zen da,  co lo ca vam-se  tron cos  de  ma de i ra  para
re pre sen tar  as  mu ra lhas  dos  gran des  fe u dos  da 
Ida de  Mé dia.

Essa  si tu a ção  é  es tru tu ral.  A  si tu a ção  do 
des ma ta men to  na  Ama zô nia  é  es tru tu ral,  e,  como 
tal,  que ro  lem brar  que  deve  ha ver  me di das  no 
sen ti do  não  ape nas  da  pre ser va ção  ou  da  con ser-
va ção  pela  con ser va ção  ou  pela  pre ser va ção,  mas
para  que  a  so ci e da de  de  hoje  pos sa  ga ran tir  para 
o  fu tu ro  des te  País  e  da  hu ma ni da de  um  es pa ço
que  a  Mãe  Na tu re za  tem  cri a do  des de  os  seus 
mé di os  qui nhen tos  mi lhões  de  anos.

Não  pode  o  ser  hu ma no  de  hoje  tra tar  essa 
Re gião  como  se  fos se  sua,  no  ab sur do  da  sua 
des tru i ção.  E  te mos  le van ta do  nes sa  tri bu na  a 
idéia  de  trans for mar  a  Ama zô nia  num  es pa ço  de 
ri que za  para  to das  as  pes so as  que  lá  mo ram  e 
que  lá  che gam.

Por tan to,  me di das  como  esta,  que  po dem  ser
con si de ra das  pe que nas  por  al guns,  são  de  gran de
im por tân cia.  A  Mi nis tra  Ma ri na  Sil va,  quan do  Se -
na do ra  nes ta  Casa,  apre sen tou  um  PLS,  aqui
apro va do  –  e  que ro  pa ra be ni zar  o  Se na do  –,  que 
hoje  se  en con tra  pa ra do  na  Câ ma ra  dos  De pu ta-
dos,  a  cri a ção  do  Fun do  de  Par ti ci pa ção  dos  Esta -
dos  e  do  Dis tri to  Fe de ral  –  FPE  para  as  uni da des
da  Fe de ra ção  que  abri guem  em  seus  ter ri tó ri os  as
uni da des  de  con ser va ção  da  na tu re za  e  de  ter ras
in dí ge nas  de mar ca das,  para  que  haja  re cur sos.
Não  po de mos  fi car  aqui  no  de ba te  es té ril  de  di zer
que  pre ser va ção  am bi en tal,  con ser va ção  am bi en tal
e  uni da des  de  con ser va ção  são  atra so.  Atra so  tec -
no ló gi co  é  o  que  nós  que re mos  com ba ter.

Ape lo  à  Câ ma ra  dos  De pu ta dos  para  que 
apro ve  o  pro je to,  para  que  os  Go ver na do res  das 
27  uni da des  da  Fe de ra ção  bra si le i ra  pos sam  dis -
por  des ses  re cur sos.

A  segunda,  Srª  Presidente,  refere-se  ao
motivo  dessa  onda  de  aumento  do  desmatamento.
Como  mostra  a  matéria,  o  momento  de  maior 

aceleração  de  desmatamento  foi  o  período  do
lançamento  do  Plano  Real,  em  1995.

O  Sr.  Pe dro  Si mon  (PMDB  –  RS)  –  Per mi-
te-me  um  apar te,  no bre  Se na dor  Sibá  Ma cha do?

O  SR.  SIBÁ  MACHADO  (Blo co/PT  –  AC)  – 
Con ce de rei,  em  se gui da,  o  apar te  a  V.  Exª,  no bre
Se na dor  Pe dro  Si mon.

Nes se  mo men to,  em  1995,  pas sou  de  29  mil 
km²  de  des ma ta men to  e,  ago ra,  che gou  pra ti ca-
men te  ao  em pa te.  É  o  mo men to  em  que  a  eco no-
mia  está  pa ra li sa da.  Então,  o  que  acon te ceu?  Des -
con fia-se  de  que  no  ano  pas sa do  pos sa  ter  ha vi do
tam bém  oba-oba  por  ca u sa  de  cam pa nha  ele i to-
ral,tro ca  de  li cen ças  fra u du len tas  por  ca u sa  de
cam pa nha  ele i to ral.

Ou tro  pro ble ma  que  po de mos  lem brar  aqui, 
Srª  Pre si den te,  é  que  o  mo de lo  de  gran de  in-
fra-es tru tu ra  da  re gião  não  tra ta  do  pro ble ma,  ma -
té ria  do  dis cur so  da  Se na do ra  Ana  Jú lia  Ca re pa.
Co lo cam-se  lá  as  hi dre lé tri cas,  as  gran des  ro do vi-
as,  in cen ti vos,  como  a  Vale  do  Rio  Doce,  para  a 
ex plo ra ção  mi ne ral,  e  não  se  tra ta  de  um  pro ble-
ma  es tru tu ral,  da  par ti ci pa ção  da  co mu ni da de  lo -
cal.  Ras gam-se  gran des  áre as  de  ex ten sões  flo -
res ta is  e  áre as  in dí ge nas  para  o  de sen vol vi men to
da  Na ção  sem  dar  um  cen ta vo  de  re tor no  a  es sas
co mu ni da des,  sem  lhes  dar  a  me nor  con di ção  de 
vida,  para  que  tam bém  pos sam  par ti ci par.  Isso 
está  er ra do.

Ou tro  pro ble ma  é  a  gri la gem.  Obser vei  uma 
ima gem  de  sa té li te  for ne ci da  pelo  Inpe  e,  numa 
área  cha ma da  Ter ra  do  Meio,  que  pega  o  cen tro
até  o  sul  do  Esta do  do  Pará,  uma  ex ten são  de 
mais  de  10  mi lhões  de  hec ta res,  já  se  vê  um 
gran de  ras go  na  flo res ta.  E  o  que  sig ni fi ca  aqui lo?
Sim ples men te,  de mar ca ção  de  gri la gem.

O  pro ble ma  dos  ga rim pos  ile ga is,como  se  viu
no  Esta do  de  Ron dô nia  e  ou tros,  in cen ti va dos,
para  que  ga rim pe i ros  po bres  en trem  em  áre as  in -
dí ge nas  a  fim  de  que brar  um  cír cu lo  que  hoje  con -
si de ra mos  na tu ral.

Por  úl ti mo,  a  in va são  de  ter ras  pú bli cas.  Fa lei
em  apar te  e  que ro  re pe tir,  que,  se  al gum  in dí ge na
ocu par  um  pe que no  pal mo  de  ter ra  cer ca do,  já  se 
sabe  qual  será  o  re sul ta do.  Po rém,  quan do  acon -
te ce  o  in ver so,  está  aí  o  re sul ta do:  hoje,  40  ín di os
pin ta dos  de  guer ra,  no  Esta do  do  Pará,  por que  a 
Vale  do  Rio  Doce  com pre en de  que  não  tem  ne -
nhu ma  res pon sa bi li da de  em  re la ção  a  eles.

Portanto,  Srª  Presidente,  esses  são  os
grandes  motivos  que  consideramos  para  a  questão
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do  desmatamento  na  Amazônia.  Mas,  antes  de 
falar,  de  soluções,  quero  ouvir  o  Senador  Pedro 
Simon.

O  Sr.  Pe dro  Si mon  (PMDB  –  RS)  –  Se na dor
Sibá  Ma cha do,  con si de ro  da  ma i or  im por tân cia  o 
pro nun ci a men to  de V.  Exª,  que,  aliás,  vem  se guin-
do  a  mes ma  li nha  da  Se na do ra  Ma ri na  Sil va,  uma
apa i xo na da  por  esta  ques tão.  A  Ban ca da  Ama zô-
nia,  por  ini ci a ti va  do  Se na dor  Arthur  Vir gí lio,  está 
re u nin do  Se na do res  da  Ama zô nia  para  cri ar  uma 
co mis são  es pe ci al,  para  de ba ter  com  pro fun di da de
e  ana li sar  em  ní vel  na ci o nal  a  ques tão  da  Ama zô-
nia.  Na  ver da de,  V.  Exª  le van ta  um  pon to  da  ma i or
im por tân cia,  do  ma i or  sig ni fi ca do.  E  o  que  tem  nos
an gus ti a do  a  to dos  nós,  fru to  do  que V.  Exª  está 
di zen do  e  de  mu i to  mais  que  se  tem  ana li sa do,
hoje,  a  Ama zô nia  é  a  co bi ça  in ter na ci o nal  da  hu -
ma ni da de.  Há  so bre  a  Ama zô nia  uma  vo ra ci da de
por  par te  de  na ções  que  de se jam  trans for má-la
em  pa tri mô nio  da  hu ma ni da de.  Pre ci sa mos  nos  re -
u nir,  de ba ten do  e  ana li san do  essa  ques tão,  e,
para  tan to,  en tre  ou tras  co i sas,  de ve mos  cul ti var  a
Ama zô nia  e  man ter  o  seu  pa tri mô nio  para  mos trar
que  te mos  com pe tên cia  para  fa zer  isso.  Um  dos 
ar gu men tos  usa dos  in ter na ci o nal men te  é  que  o 
Bra sil  não  tem  com pe tên cia;  que  o  Bra sil  está  des -
ma tan do;  que  não  cu i da  das  re ser vas  de  água, 
nem  das  re ser vas  flo res ta is.  Por tan to,  re fe rin do-me
ao  pro nun ci a men to  de V.  Exª,  con si de ro  im por tan te
que  se  ins ta le  logo  essa  co mis são  de  re pre sen tan-
tes  de  todo  o  Bra sil,  mas  ba si ca men te  dos  Se na-
do res  da  Ama zô nia.  Essa  é,  para  mim,  a  co mis são
mais  im por tan te.  Cla ro  que  a  co mis são  em  que 
va mos  tra tar  do  caso  Ba nes ta do  é  im por tan te,  cla -
ro  que  en fren tar  o  pro ble ma  da  fome  é  ina diá vel,
por que  te mos  mi lhões  de  bra si le i ros  mor ren do  de 
fome,  mas,  no  que  diz  res pe i to  ao  fu tu ro  do  Bra sil,
não  há  ques tão  mais  im por tan te  do  que  a  da 
Ama zô nia.  Se  brin car mos,  da qui  a  pou co  va mos
per der  me ta de  do  nos so  ter ri tó rio,  e  os  nos sos
des cen den tes  não  vão  ace i tar  a  nos sa  ir res pon sa-
bi li da de  por  ter  per mi ti do  que  isso  acon te ces se.  Já
se  fala  aber ta men te  –  é  o  pre si den te  dos  Esta dos
Uni dos,  é  o  pri me i ro-mi nis tro  da  Ingla ter ra,  é  o 
pre si den te  fran cês,  é  o  pre si den te  da  Ale ma nha  –,
há  qua se  uma  una ni mi da de  no  mun do  no  sen ti do
de  que  a  Ama zô nia  é  im por tan te  de ma is  para  per-
ten cer  a  um  país.  Acham  que,  por  ali  se  en con tra-
rem  as  ma i o res  re ser vas  de  água  doce  do  mun do,
a  ma i or  re ser va  equa to ri al  do  mun do,  por  ser 
aque le  o  úl ti mo  pa tri mô nio  na tu ral  da  hu ma ni da de,
a  Ama zô nia  não  pode  es tar  sob  o  con tro le  de 

ape nas  um  país  –  logo  eles,  que  des tru í ram  o  que
era  de les,  logo  o  ame ri ca no,  que  des tru iu  to das  as
re ser vas  que  ti nha  lá  nos  Esta dos  Uni dos,  ago ra
que rem  en trar  aqui  den tro.  O  dis cur so  de V. Exª  é 
mu i to  im por tan te,  mas  de ve mos,  ao  apro fun dar
dis cus sões  so bre  o  tema,  che gar  a  uma  úni ca
con clu são:  a  de  que  a  Ama zô nia  é  im por tan te  de -
ma is  para  ser  ne gli gen ci a da.  Ontem,  na  Co mis são
de  Re la ções  Exte ri o res,  eu  co men ta va  o  se guin te:
o  Pre si den te  Lula  cri ou  tan to  mi nis té rio  –  meu 
Deus  do  Céu,  de  uma  hora  para  cá  Sua  Exce lên-
cia  cri ou  um  mi nis té rio,  de  ou tra  hora  para  lá  Sua 
Exce lên cia  cri ou  ou tro  mi nis té rio  –,  que  não  acha -
ria  er ra do  se  o  Pre si den te  cri as se  o  Mi nis té rio  da 
Ama zô nia,  que  con cen tras se  no  mi nis tro  da  Ama -
zô nia  to das  as  ações  re la ti vas  à  re gião,  que  des se
a  al guém  essa  res pon sa bi li da de,  por que  al guém
tem  que  co man dar  isso.  Hoje,  cada  um  vai  para 
um  lado:  a  Mi nis tra  fala  na  ques tão  do  meio  am bi-
en te  –  é  obri ga ção  dela  –;  o  da  re for ma  agrá ria
fala  so bre  o  pro ble ma  da  ter ra  etc. São  di ver sas
de ci sões.  Alguém  tem  que  ter  a  res pon sa bi li da de
de  pro mo ver  a  uni fi ca ção  da  Ama zô nia,  tem  que 
as su mir  a  res pon sa bi li da de  de  con du zir  o  fu tu ro
da  Ama zô nia,  de  de ci dir  o  que  é  me lhor  para  nós 
no  que  diz  res pe i to  à  ex plo ra ção  da  Ama zô nia,
mas,  ba si ca men te,  para  ga ran tir  a  sua  per ma nên-
cia  sob  o  nos so  do mí nio.  A  Ama zô nia  é  pa tri mô nio
do  Bra sil  ain da  que  deva  es tar  a  ser vi ço  da  hu ma-
ni da de.  A  Ama zô nia,  di zem  eles,  é  pa tri mô nio  da 
hu ma ni da de.  Não!  A  Ama zô nia  é  pa tri mô nio  do 
Bra sil.  Ago ra,  é  cla ro  que  re co nhe ce mos  que  a  flo -
res ta  equa to ri al,  que  as  águas  que  es tão  lá  de vem
ser  usa das  para  ser vir  a  hu ma ni da de,  para  me lho-
rar  o  meio  am bi en te,  para  me lho rar  as  con di ções
da  hu ma ni da de,  mas  quem  tem  que  fa zer  isso  so -
mos  nós,  bra si le i ros.  Meus  cum pri men tos  mu i to
sin ce ros  pelo  im por tan te  e  sig ni fi ca ti vo  pro nun ci a-
men to  de V.  Exª.

O  SR.  SIBÁ  MACHADO  (Blo co/PT  –  AC)  – 
Se na dor  Pe dro  Si mon,  agra de ço  suas  pa la vras  e, 
in clu si ve,  que ro  que  fa çam  par te  do  meu  pro nun ci-
a men to.  Qu e ro  tam bém  di zer  a V.  Exª  que  já  vou 
en trar  em  con ta to  com  a  nos sa  Li de ran ça,  o  Se na-
dor  Tião  Vi a na,  e  com  a  Li de ran ça  do  PMDB,  por -
que  gos ta ria  de  fa zer  par te  da  co mis são  se  for 
ace i to  o  meu  nome.  Qu e ro  dar  en tra da,  já  na  se -
ma na  que  vem,  à  mi nha  can di da tu ra  para  par ti ci-
par  des sa  co mis são  que,  como V.  Exª,  jul go  ser 
mu i to  im por tan te.  É  o  mo men to  opor tu no  para  tra -
tar mos,  de  ma ne i ra  res pon sá vel  e  co le ti va,  des se
as sun to  que  in te res sa  a  tan ta  gen te.
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Srª.  Presidente,  gostaria  de  solicitar  que,
além  do  meu  tempo,  fossem-me  concedidos  mais 
três  minutos  para  que  eu  terminasse  o  meu
pensamento.

Alguns  pas sos  já  fo ram  da dos.  Qu e ro  lem brar
que  a  Mi nis tra  Ma ri na  Sil va  apre sen tou  esse  PLS 
ao  Se na do  –  PLS  que  já  foi  apro va do,  já  foi  co -
men ta do.

O  ou tro  as sun to  é  que  de se jo  res sal tar  que 
foi  ini ci a ti va  do  Mo vi men to  So ci al  da  Ama zô nia  um
pro gra ma  cha ma do  Pró-Ambi en te.  Esse  pro gra ma
já  foi  ace i to  pelo  go ver no  Lula,  já  foi  ace i to  tam -
bém  pelo  con jun to  dos  mi nis té ri os  que  atu am  na 
re gião.  Tra ta-se  de  um  pa ga men to,  de  um  in cen ti-
vo  ao  cha ma do  cus to  am bi en tal  da  pro du ção.  Nós 
fi ze mos  um  le van ta men to  para  sa ber  quan to  cus ta-
ria  pro du zir  um  hec ta re  de  ar roz  na  for ma  tra di ci o-
nal  e  quan to  cus ta ria  pro du zi-lo  na  mes ma  área 
com  res pe i to  am bi en tal.  É  cla ro  que  au men tam
dias  de  ser vi ço,  ho ras  de  tra ba lho,  e  al guém  tem 
que  pa gar  por  isso.  O  Pró-Ambi en te  vi ria  para  dar 
res pos ta  a  esse  pro ble ma.

O  Ban co  da  Ama zô nia  deu  tam bém  o  seu 
pri me i ro  pas so  com  a  cri a ção  de  um  pro gra ma  es -
pe ci al  de  fi nan ci a men to  para  o  ma ne jo  flo res tal  – 
já  foi  con ce di do,  na  se ma na  pas sa da,  o  pri me i ro
fi nan ci a men to.  Já  fa lei  a  res pe i to  des se  as sun to
em  pro nun ci a men to  an te ri or.

Ou tra:  a  Embra pa,  com  tec no lo gi as  pe que-
nas,  sim ples,  está  in cen ti van do  os  fa zen de i ros
com  o  cha ma do  “boi  ver de”  ou  “boi  or gâ ni co”.  Com
sim ples  al te ra ções  no  ma ne jo  do  pas to,  com  uma 
cer ca  elé tri ca  e  ou tras  co i sas  mais  nós  sa i re mos
de  ape nas  um  ani mal  por  hec ta re  para  mais  de 
três  nes se  mes mo  hec ta re.  Isto  é,  pega-se  o  re ba-
nho  atu al  e  mul ti pli ca-se  por  três  com  uma  sim ples
tec no lo gia,  sem  pre ci sar  acres cen tar  um  úni co
hec ta re  de  des ma ta men to  –  o  Ban co  do  Bra sil,
aca bo  de  sa ber,  tam bém  vai  par ti ci par  des se  pro -
je to,  in cen ti van do  os  fa zen de i ros  a  apli car  essa 
tec no lo gia.

Há  tam bém  uma  ou tra  ini ci a ti va  do  Go ver no,
do  Mi nis té rio  do  Meio  Ambi en te  e  do  Mi nis té rio
do  De sen vol vi men to  Agrá rio:  a  cri a ção  de  um 
novo  es pa ço  de  re for ma  agrá ria  na  Ama zô nia,
não  mais  com  o  viés  da  agri cul tu ra,  mas  com  o 
viés  flo res tal.

Ou tra  ini ci a ti va  é  o  pro gra ma  que  a  Mi nis tra
apre sen tou  ao  Pre si den te  e  que  já  foi  aca ta do  por
Sua  Exce lên cia.  Ele  vai  ser vir  de  base  na  ela bo ra-

ção  do  PPA.  Tra ta-se  de  um  pro gra ma  cha ma do
“Ama zô nia  Sus ten ta da”  e  vai  tra ba lhar  o  re or de na-
men to do ter ri tó rio, prin ci pal men te o zo ne a men to
eco ló gi co e eco nô mi co.

Qu an to  à  ques tão  do  mo ni to ra men to,  já  abor -
da do  pela  Mi nis tra  na  im pren sa:  é  pre ci so  lem brar
aqui  que  vai  exi gir  do  Inpe  que  co lo que  to dos  os 
seus  da dos  ime di a ta men te  na  Inter net,  de  for ma
que  qual quer  pes soa  no  Bra sil  pos sa  acom pa-
nhá-los,  mo ni to rá-los  em  tem po  real.  Além  dis so,
os  re la tó ri os  do  Inpe,  que  são  anu a is  –  são  ela bo-
ra dos  sem pre  no  mês  de  agos to  –,  pas sam  a  ser 
men sa is.  Assim,  qual quer  pes soa  po de rá  ter  aces -
so  e  ten tar  aju dar  a  cor ri gir  dis tor ções.

Por  úl ti mo,  que ro  lem brar  que  es ta mos  em 
fran co  de ba te  so bre  a  ques tão  do  bi o di e sel  e  do 
pi ro di e sel,  que  são  duas  tec no lo gi as  –  uma  da 
Embra pa,  ou tra  do  Pro fes sor  Expe di to  Pa ren te,  da 
Uni ver si da de  do  Ce a rá  –  por  meio  das  qua is  são 
apro ve i ta das  ole a gi no sas  da  agri cul tu ra  ou  da  flo -
res ta  para  a  pro du ção  de  ener gia  elé tri ca.

Srª  Presidente,  devido  ao  avançado  do
tempo,  queria  encerrar  este  pronunciamento
dizendo  a V.  Exª  que  a  atual  situação  de
desmatamento  decorre,  principalmente,  da  falta 
do  ordenamento,  do  planejamento  de
investimentos  do  País,  é  falta  de  uma  orientação 
sobre  ganhos  econômicos  e  tecnologias  com
baixo  impacto  para  uso  em  nossa  região.
Decorre,  por  último,  da  falta  de  consciência
acerca  do  seguinte  fato:  a  continuar  a  exploração 
de  rapina,  tirando  tudo  quanto  se  pode  em  cima 
da  hora  e  deixando  apenas  o  buraco,  a  exemplo 
do  que  ocorreu  em  Serra  Pelada,  estaremos
construindo  o  retrocesso  deste  País,  estaremos 
reedificando  e  reconstruindo  apenas  o  descaso,  o
marasmo,  a  fome,  a  miséria  desta  Nação,  que  é 
tudo  o  que  não  queremos  ver  acontecer.

Encer ro  de fi ni ti va men te  di zen do  a V. Exª  que 
o  tema  que  tem  abor da do  aqui  so bre  a  ques tão
de  gê ne ro,  a  ques tão  do  ido so  e  a  ques tão  da  in -
fân cia  e  da  ado les cên cia  é  dig na  do  nos so  mais 
to tal  res pe i to.  Qu e ro  fa zer  par te  in te gral  des sa  sua
pre o cu pa ção,  aju dan do  na qui lo  que  eu  pu der.

Era  o  que  ti nha  a  di zer.
Obri ga do,  Srª  Pre si den te.

DOCUMENTOS  A  QUE  SE  REFERE
O  SR.  SENADOR  SIBÁ  MACHADO  EM
SEU  PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do  nos  ter mos  do  art. 20  do 
Re gi men to  Inter no.)
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A  Srª PRESIDENTE  (Iris  de  Araújo)  – V. Exª
será  atendido  nos  termos  regimentais

Agra de ço  as  pa la vras  do  no bre  Se na dor.
Pros se guin do  na  lis ta  de  ora do res  ins cri tos,

con ce do  a  pa la vra  ao  no bre  Se na dor  Eu rí pe des
Ca mar go.  (Pa u sa.)

Con ce do  a  pa la vra  ao  no bre  Se na dor  Luiz
Otá vio.

O  SR.  LUIZ  OTÁVIO (PMDB  – PA.  Pronuncia
o  seguinte  discurso.  Sem  revisão  do  orador.)  –  Srª
Presidente,  Senadora  Iris  de  Araújo  do  nosso
querido  Estado  de  Goiás,  Srªs  e  Srs.  Senadores, 
venho  a  tribuna  nesta  manhã  não  só  para
registrar,  mas  também  para  manifestar  a  minha 
estranheza  diante  desse  aumento  concedido  pela 
Anatel,  a  Agência  Nacional  de Telecomunicações,
ao  sistema  de  telefonia  do  Brasil.

É  im pres si o nan te  o  Dr.  Luiz  Gu i lher me
Schymu ra  ter  a  ca pa ci da de  de  de sa fi ar  o  Pre si-
den te  da  Re pú bli ca,  que  se  ma ni fes tou  con trá rio
ao  au men to  das  ta ri fas  por  tão  al tos  ín di ces  –  ha -
ve rá  qua se  50%  de  au men to  nas  ta ri fas  te le fô ni-
cas.

O  te le fo ne  hoje  é  uma  arma  ne ces sá ria  ao 
fun ci o na men to  de  to das  as  ins ti tu i ções,  de  toda  a 
so ci e da de  bra si le i ra,  de  toda  a  so ci e da de  mun di al.
Nin guém  pode  mais  vi ver  sem  o  sis te ma  de  co mu-
ni ca ção,  nin guém  pode  pres cin dir  des sa  arma, 
des sa  for ma  de  se  co mu ni car.

Com  a  uni ver sa li za ção  das  te le co mu ni ca ções
no  Bra sil,  o  Con gres so  Na ci o nal,  o  Se na do  Fe de-
ral,  apro vou  o  Fun do  de  Uni ver sa li za ção  de  Ser vi-
ços  de Te le co mu ni ca ções,  FUST. No  Bra sil  in te i ro,
em  qual quer  lo ca li da de,  exis te  um  te le fo ne  pú bli co,
co mu ni tá rio,  fixo  e,  nas  gran des  re giões,  nas  ca pi-
ta is,  nas  gran des  e  até  nas  pe que nas  lo ca li da des,
te mos  o  te le fo ne  ce lu lar.

Cara  de  pau,  au da ci o so  esse  se nhor  que 
hoje  di ri ge  a  Ana tel!  De sa fi ou  o  Pre si den te  da  Re -
pú bli ca  e  de sa fi ou  o  Mi nis tro  Miro Te i xe i ra,  das 
Co mu ni ca ções,  e  de sa fia  a  po pu la ção.  Está  na 
man che te  do Cor re io  Bra zi li en se:  “Agên cia  re gu-
la do ra  de sa fia  Lula  e  con ta  te le fô ni ca  sobe”.

O  Pre si den te  ten tan do  bar rar  esse  re a jus te,  e
a  Ana tel  com pran do  uma  bri ga  e  de fen den do  ape -
nas  os  in te res ses  das  com pa nhi as  te le fô ni cas.  Nin -
guém  agüen ta  mais  isso!  A  con ta  te le fô ni ca  não 
pode  ser  re a jus ta da  com  es ses  ín di ces.  Como  po -
de mos  au to ri zar,  como  po de mos  per mi tir,  como
po de mos com pac tu ar, como po de mos ace i tar um ín -
di ce de re a jus te nes se pa ta mar? É inad mis sí vel!

Não que ro pa ro di ar o meu ami go e ilus tre Se na-
dor Pe dro Si mon que, em al gu mas opor tu ni da des,
com se ri e da de, com pe tên cia e hon ra dez, pe diu a ca -
be ça de vá ri os mem bros do Exe cu ti vo, prin ci pal men-
te quan do se ma ni fes tam como di ta do res, como do -
nos da ver da de, con tra os in te res ses da po pu la ção
bra si le i ra. Mas al gu ma co i sa tem que acon te cer a
esse ci da dão. Tem que ha ver uma re pre en são, um ato 
fir me e for te, in clu si ve por que, se o man da to dele foi
de le ga do pelo Con gres so Na ci o nal, tam bém po de-
mos re ti rá-lo, com cer te za ab so lu ta. Essa pes soa não
pode to mar de ci sões iso la das e não se guir a hi e rar-
quia do po der, não se guir a ori en ta ção po lí ti ca de
quem lhe con fe riu esse di re i to, ou seja, a ma i o ria es -
ma ga do ra da po pu la ção bra si le i ra. Nin guém pode de -
sa fi ar a di re triz, o po der ema na do do povo bra si le i ro
para o Pre si den te Lula. Nin guém! Só po de mos fa zer
isso por meio das ur nas.

O Pre si den te da Re pú bli ca en ten de e está
ques ti o nan do essa si tu a ção. E te nho cer te za de que,
du ran te este fi nal de se ma na, o Pre si den te vai en con-
trar uma for ma de en qua drar esse ci da dão.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Con ce do
um apar te ao Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – É da ma i or
im por tân cia o pro nun ci a men to de V. Exª. Re al men te,
a Na ção in te i ra fi cou bo qui a ber ta com as man che tes
dos jor na is di an te do atre vi men to da Ana tel. Na ver -
da de, quan do es sas agên ci as fo ram cri a das, o Go-
ver no di zia que era o su pra-sumo da mo der ni da de.
Se ria o tal do Esta do mí ni mo. O Go ver no de ve ria fi car
com mu i to pou ca co i sa nas mãos e de i xar que as co i-
sas an das sem. As agên ci as – de te le fo nia, de ener gia
–se ri am en car re ga das de co or de nar as ati vi da des. A
ver da de, no en tan to, é que es sas agên ci as são re pre-
sen tan tes prin ci pal men te das em pre sas que fo ram
pri va ti za das, das em pre sas mul ti na ci o na is, e agem
em fun ção dos in te res ses dos pro pri e tá ri os. Elas não
de fen dem o in te res se do País. Elas não vêem a im-
por tân cia de ter uma li nha a mais ou uma li nha a me -
nos. Elas não vêem a im por tân cia de se pra ti car um
pre ço jus to, pois elas vi sam o lu cro das em pre sas. O
De pu ta do Miro Te i xe i ra – jus ti ça seja fe i ta –, na mi nha
opi nião, tem tido uma atu a ção ex cep ci o nal e uma de -
di ca ção pro fun da. Ele teve co ra gem e to mou a si a
res pon sa bi li da de so bre o pro ble ma das co mu ni ca-
ções, por que era re ser va do ao Mi nis tro das Co mu ni-
ca ções ape nas o pa pel de ra i nha da Ingla ter ra, não ti -
nha mais nada a fa zer. Mas ele não se con ten tou com
essa po si ção e pas sou a de ba ter, ana li sar, dis cu tir e
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de fen der os in te res ses da Na ção. Para tan to, cha mou
a Ana tel e co me çou a de ba ter. De po is de lon gos de -
ba tes, che ga ram ao en ten di men to de que o au men to
se ria fe i to em três ve zes. O acor do foi fe i to: ha ve ria
um pri me i ro au men to ago ra; um ou tro, mais adi an te; e 
ou tro no fim do ano. De re pen te, sem mais nem me -
nos, o di re tor da Ana tel man da um ofí cio, de ter mi nan-
do que o au men to seja fe i to de uma vez só. Que se
dane o Pre si den te, que se dane o Mi nis tro Miro Te i xe i-
ra. Isso é uma pro vo ca ção. Te mos, por tan to, que fis -
ca li zar es sas agên ci as, con vo cá-las a vi rem aqui
pres tar es cla re ci men tos e, se for o caso, cri ar uma co -
mis são es pe ci al para ana li sar as prer ro ga ti vas des-
sas agên ci as. Tudo bem que te nham uma cer ta in de-
pen dên cia, mas a bus ca do bem co mum é um in te res-
se de to dos nós, e na bus ca do bem co mum quem de -
ci de é o Con gres so Na ci o nal e quem exe cu ta é o Pre -
si den te da Re pú bli ca. Elas são ape nas agen tes ter -
ciá ri os e, por tan to, não po dem usar da sua in de pen-
dên cia para hu mi lhar o Pre si den te da Re pú bli ca, es -
can da lo sa men te, como acon te ceu no dia de hoje.
Meus cum pri men tos a V. Exª.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Obri ga do,
Se na dor Pe dro Si mon. Tem a mi nha so li da ri e da de e
apo io o Pre si den te Lula, seja qual for a de ci são que
Sua Exce lên cia to mar. Espe ro que tam bém o Con-
gres so Na ci o nal o apóie nes te mo men to e em ou tros
que com cer te za vi rão na de fe sa do in te res se pú bli co,
de i xan do cla ro que o Pre si den te da Re pú bli ca de-
sem pe nha um pa pel cons ti tu ci o nal e que, em hi pó te-
se ne nhu ma, ne nhum mem bro do Po der Exe cu ti vo
pode des de nhar, pode des fa zer ou pode to mar uma
ati tu de in di vi du al em de tri men to da de ci são do Pre si-
den te da Re pú bli ca. Somo-me aqui ao Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va. Te nho cer te za que a de ci são
que Sua Exce lên cia to mar com re la ção a essa Agên -
cia re gu la do ra e ao seu di re tor-ge ral, Sr. Luiz Gu i lher-
me Schymu ra, terá res pal do nes ta Casa, no Con gres-
so Na ci o nal, em es pe ci al no Se na do da Re pú bli ca,
vis to que a apro va ção do nome de quem di ri ge a
Agên cia de pen de des ta Casa. Além dis so, cabe tam -
bém a esta Casa, es pe ci fi ca men te à Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le, da qual sou mem bro, a fis ca-
li za ção da sua atu a ção.

Apro ve i tan do a idéia do Se na dor Pe dro Si mon,
vou pe dir uma co mis são do Se na do Fe de ral para in-
ves ti gar a fun do essa ques tão da in su bor di na ção, de
des res pe i to ao Pre si den te da Re pú bli ca, como fez
ago ra o Sr. Luiz Gu i lher me Schymu ra.

Re i te ro  tam bém  o  que  dis se  o  Se na dor  Pe -
dro  Si mon  em  re la ção  ao  Mi nis tro  das  Co mu ni ca-
ções,  Miro Te i xe i ra,  um  ho mem  sé rio,  hon ra do,

com pe ten te.  Tan to  o  Mi nis tro  das  Co mu ni ca ções
como  o  Pre si den te  da  Re pú bli ca  co bra ram  do  di re-
tor-ge ral  da  Ana tel  a  mes ma  de ci são,  mas  ne-
nhum  dos  dois  foi  aten di do.  E  não  foi  só  a  Ana tel,
tam bém  a  Ane el.  Aqui  está:  “Ener gia  mais  cara.  A 
Agên cia  Na ci o nal  de  Ener gia  Elé tri ca  anun ci ou  on -
tem  tam bém  o  re a jus te  de  15,78%”.  Mas  o  que  diz
a  ma té ria  do Cor re io  Bra zi li en se  é  que  a  Ane el
cum priu  a  de ter mi na ção  do  Pre si den te  da  Re pú bli-
ca.  A  Ana tel,  não.

A  Agên cia  Na ci o nal  de Te le co mu ni ca ções
achou  por  bem  de ci dir  pela  von ta de  do  rei,  do 
novo  Pre si den te  Luiz  Gu i lher me  Schymu ra,  que 
quer  ser  mais  do  que  o  Pre si den te  da  Re pú bli ca.

Fica  aqui  o  meu  pro tes to  e  a  mi nha  de ci são,
como  Se na dor  da  Re pú bli ca  e  mem bro  da  Co mis-
são  de  Fis ca li za ção  e  Con tro le,  de  to mar  me di das
para  que  o  Sr.  Luiz  Gu i lher me  Schymu ra  te nha
que  pres tar  con tas  ao  Con gres so  Na ci o nal.

Ontem,  num  ato  de  co ra gem  e  de  co nhe ci-
men to  de  sua Pas ta,  o  Mi nis tro  Miro Te i xe i ra  to -
mou  uma  de ci são  iné di ta  no  Bra sil  na  área  de  Co -
mu ni ca ções.  S.  Exª  en ca mi nhou  ao  Mi nis té rio  Pú -
bli co,  à  Ou vi do ria-Ge ral  da  União,  do  nos so  Mi nis-
tro  Wal dir  Pi res,  do  novo  Pro cu ra dor-Ge ral  da  Re -
pú bli ca,  Cláu dio  Fon te les,  pe di do  para  que  con si-
ga mos  ex tir par  dos  edi ta is  do  Mi nis té rio  das  Co -
mu ni ca ções  as  li ci ta ções  que  são  ga nhas,  na  ma i-
o ria  dos  ca sos,  por  in dús tri as  da  con ces são.
Empre sas  de  Go iás,  de  To can tins,  de  La ge a do,  de
São  Pa u lo  es tão  par ti ci pan do  dos  edi ta is  de  li ci ta-
ção  de  con ces sões  de  rá dio  e  te le vi são  com  em -
pre sas  de  fa cha da.  Estas  se  apre sen tam  –  é  fá cil
cum prir  o  edi tal  téc ni co  –,  ofe re cem  sua  pro pos ta,
co lo cam  al gum  di nhe i ro  a  mais  e,  logo  de po is  que
ga nham  a  li ci ta ção,  ven dem  a  em pre sa.  Há  ca sos
des se  tipo  em  meu  Esta do,  o  Pará.  Na  ci da de  de 
Sa li nó po lis,  uma  em pre sa  de  Ita pe ce ri ca  da  Ser ra,
do  in te ri or  de  São  Pa u lo,  par ti ci pou  da  li ci ta ção
para  con ces são  de  uma  rá dio  em  Sa li nas,  uma  ci -
da de  lo ca li za da  a  210  qui lô me tros  da  ca pi tal  do 
Pará,  mi nha  que ri da  Be lém,  ape nas  para  ven dê-la
pos te ri or men te.

O  Mi nis tro  to mou  co nhe ci men to  des ses  fa tos
on tem  e  de ter mi nou  a  sua  apu ra ção.  Não  es tou  fa -
zen do  de nún cia  por  achar  isso  ou  aqui lo;  são  fa -
tos.  São  pa gos  R$100  mil,  R$200  mil,  R$300  mil, 
ape nas  para  que  haja  a  de sis tên cia  do  pri me i ro
co lo ca do.  O  Mi nis tro  con vo cou  o  Se cre tá rio  Exe cu-
ti vo,  o  Se cre tá rio  Na ci o nal  de  Co mu ni ca ção,  para 
tra tar  do  as sun to  e  en ca mi nhou  ao  Mi nis té rio  Pú -
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bli co,  à  Ou vi do ria-Ge ral  da  União,  pe di do  de  in ves-
ti ga ção  do  caso,  para  que  aca bem  es ses  abu sos.

Te nho  cer te za  de  que  o  Mi nis tro  Miro Te i xe i-
ra,  com  sua  com pe tên cia  e  dis cer ni men to,  tem
con di ções  de  mu dar  as  re gras  des ses  edi ta is  de  li-
ci ta ção.  É  pre ci so  que  o  Mi nis té rio  das  Co mu ni ca-
ções  li be re  as  con ces sões  com  ce le ri da de.

No  pró prio  Se na do  Fe de ral,  a  Co mis são  de 
Edu ca ção,  res pon sá vel  pela  aná li se  e  vo ta ção  dos
pro je tos  de  per mis são  e  con ces são  em  toda  a 
área  das Te le co mu ni ca ções,  prin ci pal men te  no  que
tan ge  a  rá dio  e  te le vi são,  tem  sido  bom bar de a da
com  uma  quan ti da de  enor me  de  pro ces sos  que 
têm  de  ser  vo ta dos,  até  por que  te mos  de  ana li sar
as  re no va ções  de  con tra tos.

Assim  que  re ce be mos  essa  in for ma ção,  fa la-
mos  com  o  Mi nis tro  que,  ime di a ta men te,  man dou
apu rar  es ses  abu sos,  a  fim  de  co i bi-los.

Pre ci sa mos  fi car  aten tos  a  essa  for ma  er ra da
de  tra tar  uma  ma té ria  tão  im por tan te  como  é  a  co -
mu ni ca ção  no  Bra sil,  prin ci pal men te  nas  áre as  de 
ra di o di fu são  e  te le vi são.

Re cen te men te,  foi  re a li za da  uma  au diên cia
pú bli ca  so bre  tevê  di gi tal  na  Co mis são  de  Edu ca-
ção,  com  a  pre sen ça  do  Mi nis tro  Miro Te i xe i ra.
Nes sa  opor tu ni da de,  ava li a mos  a  ca pa ci da de  do 
Mi nis tro  de  re sol ver  as  ques tões  mais  im por tan tes,
mais  de ci si vas  e  mais  ne ces sá ri as  para  o  bom  de -
sem pe nho  do  Mi nis té rio  das  Co mu ni ca ções.

Portanto,  Sr.  Presidente,  Srªs  e  Srs.
Senadores,  encerro  o  meu  pronunciamento  com  a 
certeza  de  que  o  Presidente  Lula  tomará  uma 
decisão  firme  com  relação  ao  Diretor-Geral  da 
Agência  Nacional  de Telecomunicações  e  de  que 
o  Ministro  Miro Teixeira  irá  apurar  os  fatos
relatados  por  mim.

O  Sr.  João  Ba tis ta  Mot ta  (PPS  –  ES)  – V.
Exª  me  per mi te  um  apar te?

O  SR.  LUIZ  OTÁVIO (PMDB  – PA)  –  Con ce-
do  o  apar te  ao  Se na dor  João  Ba tis ta  Mot ta,  do 
PPS  do  Espí ri to  San to.

O  Sr.  João  Ba tis ta  Mot ta  (PPS  –  ES)  –  Mu i-
to  obri ga do,  Se na dor  Luiz  Otá vio.  Qu e ro  acres cen-
tar  às  suas  pa la vras  que  a  ele i ção  do  Pre si den te
Lula  trou xe  uma  tran qüi li da de  mu i to  gran de  a  este 
País,  prin ci pal men te  no  que  diz  res pe i to  ao  nos so
fu tu ro,  já  que  era  ven di da  uma  ima gem  de  que,  se
o  tra ba lha dor  che gas se  ao  po der,  tudo  o  que  foi 
con quis ta do  no  pas sa do  se ria  jo ga do  por  ter ra.  E 
a  ele i ção  do  Pre si den te  Luiz  Iná cio  Lula  da  Sil va
mos trou exa ta men te o con trá rio. Com a sua pos se,

com a sua de ter mi na ção, com as me di das to ma das
pelo Go ver no, vi mos que o ris co Bra sil caiu, a cre di bi-
li da de do País au men tou. O Pre si den te co me çou a
ven der uma ima gem po si ti va do nos so País. Aque les
que não gos tam do Pre si den te di zem que são bra va-
tas, mas, na ver da de, é um ex ces so de oti mis mo, uma 
co ra gem mu i to gran de, uma von ta de de fa zer com
que este País cres ça. Às ve zes, exa ge ram nas crí ti-
cas às ati tu des de Sua Exce lên cia, mas o Bra sil vai
bem, e o povo bra si le i ro está sa tis fe i to com o seu Pre -
si den te. Entre tan to, o que diz V.Exª é a pura ver da de.
E não é só nes se se tor que há pro ble ma. As nos sas
es tra das con ti nu am em pés si mas con di ções, e, ver -
go nho sa men te, to das as obras es tão pa ra li sa das.
Ape sar de te rem sido com ple ta dos seis me ses de Go -
ver no, a sa ú de não tem de mons tra do cri a ti vi da de al -
gu ma, a edu ca ção con ti nua pa ti nan do, e as agên ci as
re gu la do ras pra ti cam esse tipo de po lí ti ca. O Bra sil
cres ce, por que está ti ran do re sul ta do da de ter mi na-
ção e da von ta de do Pre si den te, que, ao ven der oti -
mis mo, faz com que a ini ci a ti va pri va da jo gue o País
para cima. Afi nal, é a in ci a ti va pri va da que faz o de-
sen vol vi men to des te País. Se a ini ci a ti va pri va da
acre di ta no seu Pre si den te, o País cres ce. No en tan to,
in fe liz men te, a má qui na go ver na men tal vai mu i to mal. 
Mu i to obri ga do pelo apar te, Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Se na dor
João Ba tis ta Mot ta, te nho cer te za de que a ma ni fes ta-
ção de V. Exª re tra ta, com mu i ta pro pri e da de, nos sa
ma ni fes ta ção so bre a Agên cia Na ci o nal de Te le co mu-
ni ca ções.

As agên ci as re gu la do ras e os agen tes – no
caso, os di ri gen tes das agên ci as – não po dem ter ma -
i or po der de de ci são e de aná li se do qua dro na ci o nal
do que o Pre si den te da Re pú bli ca, cuja ca pa ci da de
de exe cu tar as de ci sões to ma das na área do Exe cu ti-
vo, seja em que ní vel for, está res guar da da na Cons ti-
tu i ção. O Pre si den te co nhe ce bem a re a li da de das
em pre sas que ope ram no sis te ma de te le co mu ni ca-
ções. Essas em pre sas, em sua ma i o ria ou na sua to -
ta li da de, têm um re sul ta do fi nan ce i ro mu i to gran de,
um lu cro aci ma, in clu si ve, do mer ca do co mum das ati -
vi da des nor ma is da eco no mia. Essas em pre sas fo-
ram e são be ne fi ci a das com fi nan ci a men tos sub si di a-
dos, de lon go pra zo. Elas têm, in clu si ve, re cur sos ex -
ter nos, to ma dos para pa gar com ju ros me no res. Só
que elas ab sor vem a si tu a ção da eco no mia na ci o nal,
da eco no mia bra si le i ra, e ten tam se apro ve i tar de
uma pos sí vel fal ta de con tro le da in fla ção pelo Exe cu-
ti vo.Se to dos os ser vi ços pú bli cos e o sis te ma bra si le-
i ro por in te i ro pas sa rem a re ce ber re pas ses e au to ri-
za ções de re a jus tes mu i to aci ma dos ín di ces in fla ci o-
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ná ri os, mu i to aci ma dos ín di ces de re a jus tes sa la ri a is,
isso vai re sul tar em uma to tal dis tor ção dos ín di ces in -
fla ci o ná ri os bra si le i ros. E o que vai acon te cer? A po -
pu la ção não vai en ten der. O Pre si den te, que tem se
de di ca do, se es me ra do, se es for ça do por man ter ou
até re du zir os ín di ces in fla ci o ná ri os, a fim de que o
País pos sa vol tar a se de sen vol ver, ge rar em pre gos e
ren da, não vai con se guir, e, com isso, só as agên ci as
irão lu crar.

Sin ce ra men te, é por isso que con si de ro ne ces-
sá ria uma in ves ti ga ção, uma apu ra ção, di ria até me -
lhor, uma fis ca li za ção por par te de quem tem esse po -
der, ou tor ga do pela Cons ti tu i ção do País, que é o Po -
der Le gis la ti vo, o Se na do Fe de ral, mais es pe ci fi ca-
men te a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le. Essa
Co mis são deve, re al men te, apu rar em mi nú ci as es-
sas agên ci as, para, in clu si ve, res pal dar a de ci são do
Pre si den te da Re pú bli ca.

Fica, aqui, o meu re gis tro, a mi nha so li da ri e da-
de ao Pre si den te e ao Mi nis tro das Co mu ni ca ções.
Pa ro di an do o nos so que ri do Se na dor pelo Rio Gran -
de do Sul, Pe dro Si mon, te mos que apo i ar qual quer
de ci são que ve nha a ser to ma da em re la ção ao di ri-
gen te da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções.

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

Durante o discurso do Sr. Luiz Otávio,
a Srª Iris de Araújo deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Sibá
Machado.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Ma cha do) – Con ce-
do a pa la vra à no bre Se na do ra Iris de Ara ú jo.

A Srª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há
dias em que nós, seres humanos, acordamos e
refletimos sobre vários assuntos. Hoje, fiquei
pensando e senti, Senador Pedro Simon, V. Exª que
me conhece bem, um desejo muito grande de
cometer, aqui, neste plenário, uma grande
imprudência. Se eu pudesse, tiraria este microfone do 
pedestal e faria o que eu comumente faço, como
política, no meu Estado, nas praças públicas: desço
do palanque e falo com as pessoas durante o meu
discurso. Isso é impossível, porque nós temos aqui –
é lógico – que nos submeter a determinadas regras
que nos impedem, muitas vezes, de nos colocarmos
como pessoas mais simples e natural que somos. 

Ao ou vir as pa la vras dos dois ora do res que me
an te ce de ram – e eu con fes so, Se na dor Luiz Otá vio,
que  tive  que  me  au sen tar  du ran te  o  seu  pro nun ci-

a men to,  por tan to,  re fi ro-me  aos  pro nun ci a men tos
dos  Se na do res  Sibá  Ma cha do  e  Edu ar do  Su plicy
–,  um  tra tan do  da  Ama zô nia,  e  es ta mos  sem pre
mu i to  pre o cu pa dos  com  o  que  pode  acon te cer
com  essa  no i va  tão  de se ja da  pelo  mun do  todo,  e 
o  ou tro  dis cor ren do  com  mu i ta  ca te go ria  e  mu i ta
pa i xão  so bre  um  pro je to  que  ele  gos ta ria  de  ver 
es tru tu ra do  lá  em  seu  Par que  do  Ibi ra pu e ra,  em 
São  Pa u lo,  e  ao  ob ser var  este  Ple ná rio,  per gun-
tei-me  mais  uma  vez  aqui lo  que  ve nho  fa zen do
des de  o  café  da  ma nhã:  será  que  vi ve mos  re al-
men te  numa  de mo cra cia?

Eu  ve nho  de  um  pas sa do  de  lu tas,  vivi  e  so -
fri  na  pele  as  si tu a ções  di fí ce is  por  que  pas sou
este  País,  aliás,  to dos  nós  so fre mos  quan do  foi 
ins ta la da  uma  di ta du ra  que  tor tu rou,  ma tou  e  cer -
ce ou  o  di re i to  dos  ci da dãos.  Hoje,  pen sa mos  que 
vi ve mos  em  uma  de mo cra cia,  mas  eu  me  per gun-
to,  Se na do res  Pe dro  Si mon,  Luiz  Otá vio,  João  Ba -
tis ta  Mot ta  e  ou tros  que  de vem  es tar  nos  as sis tin-
do  nes te  mo men to,  será  que  po de mos  cha mar  de 
de mo cra cia  um  País  em  que  os  ci da dãos,  mu i tas
ve zes,  po dem  até  co mer  três  re fe i ções  ao  dia,  o 
que  sig ni fi ca  ir  três  ve zes  ao  dia  à  pa ne la  co mer  o
ar roz  que  foi  fe i to  de  ma nhã?  Isso  não  tem  sig ni fi-
ca do  ne nhum.  Sou  as sis ten te  so ci al  pela  prá ti ca,
pelo  tra ba lho,  e  co nhe ço  mu i to  de  per to  o  que  se 
pas sa  nas  ca sas  de  pes so as  mu i to  po bres.  Elas 
co zi nham  o  seu  ar roz  pela  ma nhã  e  pas sam  o  dia
in te i ro  co men do,  tan to  elas  como  as  cri an ças,  do 
mes mo  ar roz  até  à  no i te.  Será  que  po de mos  di zer
que  vi ve mos  em  uma  de mo cra cia  quan do  as  pes -
so as  mais  ve lhas  têm  que  en fren tar  fi las  para  re -
ce ber  a  sua  min gua da  apo sen ta do ria?  Será  que 
po de mos  cha mar  a  isso  de  de mo cra cia?  Po de mos
cha mar  de  de mo cra cia  um  país  em  que  as  cri an-
ças,  que  de ve ri am  es tar  den tro  das  es co las,  es tão
va gan do  pe las  ruas,  pe din do  es mo las  nos  si na le i-
ros?  E,  hoje,  vi ve mos  uma  si tu a ção  mais  ver go-
nho sa  ain da,  pois  não  são  ape nas  cri an ças  que 
es tão  pe din do  es mo las  nos  si na le i ros,  mas  pes so-
as  de  ca be los  bran cos.

Isso  é  democracia,  Sr.  Presidente,  Srªs  e  Srs.
Senadores?

Qu an do  pas sa mos  pe las  pe ri fe ri as  das  ci da-
des,  ve mos  –  e  até  me  emo ci o no  ao  fa lar  dis so  – 
ca sas  fe i tas  de  pa pe lão,  co ber tas  de  plás ti co.  Será
que  po de mos  cha mar  isso  de  de mo cra cia?  Não, 
nós  não  vi ve mos  re al men te  numa  de mo cra cia.

Da  im pren sa  de  hoje,  re ti rei  um  tre cho  da 
Fo lha  de  S.Pa u lo para  ler  aqui:
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A  tor tu ra  con ti nua  sen do  uma  prá ti-
ca  co mum  em  todo  o  mun do  e  tem  as -
su mi do  no vas  for mas,  con clui  o  re la tó rio
da  Anis tia  Inter na ci o nal  (AI)  di vul ga do
on tem,  Dia  Inter na ci o nal  de  Apo io  às  Ví -
ti mas  de Tor tu ra.  A  en ti da de  de  di re i tos
hu ma nos  afir ma  que  re ce beu  de nún ci as
e  tor tu ra  vin da  de  106  pa í ses  em  2002 
–  a  ONU  tem  191  pa í ses-mem bros.

(...)
A  en ti da de  tam bém  afir ma  que  o

re cen te  avan ço  na  le gis la ção  con tra  a
tor tu ra  em  vá ri os  pa í ses  do  mun do  não
tem  evi ta do  a  prá ti ca.

O  re la tó rio,  in fe liz men te,  cita  o  Peru  e  o
Bra sil  como  exem plos  de  pa í ses  onde  isso  ocor -
re.

Eu  tive  oca sião  de  de nun ci ar  on tem  aqui, 
usan do  o  es pa ço  des ti na do  à  Li de ran ça  do  Par ti-
do,  ce di do  por  de li ca de za  do  nos so  Lí der  Re nan
Ca lhe i ros,  um  caso  de  tor tu ra  ocor ri do  no  meu 
Esta do,  em  que  um  ino cen te  acu sa do  de  ter  rou -
ba do  um  mo tor  de  popa  foi  tor tu ra do  e  mor to.  Oito
me ses  de po is  se  cons ta tou  que  ele  era  ino cen te.

Na  épo ca  da  di ta du ra,  a  que  me  re fe ri,  os 
tor tu ra dos  per ten ci am  a  clas se  mé dia  e  eram  pre -
sos  po lí ti cos  que  lu ta vam  con tra  o  re gi me  opres -
sor.

Mas,  quan do  falo  em  de mo cra cia,  cabe  a 
per gun ta:  o  apa re lho  po li ci al  pa rou  de  tor tu rar?

Esse  fato,  que  é  cor ri que i ro,  ga nhou  no to ri e-
da de  por que  foi  man che te  nos  jor na is  e  che gou  às
mi nhas  mãos.  Per gun to-me:  o  que  deve  es tar
acon te cen do  nas  ca de i as  pú bli cas?  Será  esta  a 
de mo cra cia  que  vi ve mos,  onde  ain da  exis te  es pa-
ço  para  a  tor tu ra,  uma  tor tu ra  que  é  ca paz  de  ma -
tar  um  ser  hu ma no,  para  de po is  se  cons ta tar,  oito 
me ses  de po is,  que  ele  era  ino cen te?!

Srs. Se na do res,  sin to  um  de se jo  mu i to  gran -
de  de,  ao  mes mo  tem po  de  es tar  aqui,  des ta  tri bu-
na,  fa zen do  essa  de nún cia,  ten do  po de res  para 
fazê-lo,  es tar  ca mi nhan do  pe las  ruas,  no  meio  do 
nos so  povo,  de  mi cro fo ne  em  pu nho  e  tal vez  fa -
zen do  de nún ci as,  a  cada  pas so,  a  cada  ob ser va-
ção  que  me  ve nha  sen do  tra zi da.  Enten do  que 
nós  do  Se na do  te mos  a  obri ga ção  de  tra du zir  as 
pa la vras  do  meu  povo,  do  nos so  povo.

Sr.  Pre si den te  des ta  ses são,  como  se  re fe ria
o  no bre  Se na dor  Edu ar do  Su plicy,  es ta mos  aqui 
em  um  es pa ço  ar qui te tô ni co  tão  ma ra vi lho so,  per -
fe i to,  que  faz  com  que  as  pes so as  lá  fora,  que  só 

o  co nhe cem  de  vi si ta,  ima gi nem  –  e  há  até  um 
dito  po pu lar  que  já  se  es ten de  por  aí  –  que  o  Se -
na do  é  o  céu.  Olhan do  esse  es pa ço,  po de mos
ima gi nar  que  sim,  sem  ima gi nar  o  que  pas sa  nos 
co ra ções  e  no  pen sa men to  dos  Se na do res,  nas 
Co mis sões,  no  ple ná rio.  Con si de ro  que  hoje,  sex -
ta-fe i ra,  é  um  dia  em  que  po de mos  fa lar  com  mais
tran qüi li da de,  e,  de  uma  cer ta  for ma,  dar  asas  não
à  ima gi na ção,  mas  ao  ba ter  do  co ra ção  mu i to
mais  do  que  a  ca be ça  pos sa  nos  di tar.  E  é  isso 
que  es tou  fa zen do  hoje.

No bre  Se na dor  Pe dro  Si mon,  con ce do  o  es -
pa ço  para  ouvi-lo. V.  Exª  sabe,  e  vou  di zer  isso 
aqui  sem  ofen sa  a  ne nhum  ou tro  Se na dor,  que,  já
de  há  mu i to  tem po,  tem  sido  o  meu  mes tre  e  meu
mo de lo.

O  Sr.  Pe dro  Si mon (PMDB  –  RS)  –  Fico 
emo ci o na do  com  o  pro nun ci a men to  de V.  Exª.  De -
ve mos  dar  gra ças  a  Deus  quan do  um  po lí ti co  de 
lon ga  tra di ção,  de  lon ga  his tó ria,  de  lon ga  bi o gra fia
como V.  Exª,  ain da  con se gue  le van tar-se  de  ma -
nhã,  olhar  o  sol,  olhar  para  os  la dos  e  ver  a  vida 
como  ela  é.  La men ta vel men te,  mu i tas  ve zes,  nós, 
os  po lí ti cos,  ter mi na mos  nos  em bre tan do  pe los
pro ble mas  que  acha mos  que  são  nos sos,  que  são
im por tan tes,  mas  que  di zem  res pe i to  a  nos sa  pa -
ró quia,  a  nos sas  ques tões,  e  nos  es que ce mos  de 
olhar  para  fren te,  nos  es que ce mos  de  olhar  para  o
ho ri zon te,  es que ce mos  de  olhar  para  aqui lo  a  que 
to dos  re al men te  têm  di re i to.  Sin to  uma  má goa  mu i-
to  gran de  em V. Exª  e  ela  é  pro fun da.  Ontem  a 
ONU  co me mo rou  o  Dia  Inter na ci o nal  de  Apo io  às 
Ví ti mas  de  Tor tu ra  e  a  Anis tia  Inter na ci o nal  diz 
que  a  tor tu ra  e  a  vi o lên cia  con ti nu am.  V.  Exª  lem -
bra  mu i to  bem  que,  na  épo ca  da  di ta du ra,  se  tor -
tu ra vam  os  que  lu ta vam  para  der ru bar  a  di ta du ra,
os  ho mens  da  clas se  mé dia  e  até  da  clas se  alta, 
os  po lí ti cos  que  con tes ta vam  a  di ta du ra  e,  se  de -
pen des se  de les,  der ru ba vam-na.  Hoje  a  tor tu ra  é 
pra ti ca da  em  po bres,  em  mi se rá ve is,  em  gen te  hu -
mil de,  em  pes so as  que  a  po lí cia  des con fia  que 
pra ti ca ram  um  de ter mi na do  de li to.  Há  mu i tas  pes -
so as  na  so ci e da de  que  con si de ram  isso  jus to.  Co -
nhe ço  mu i to  po li ci al  que  diz  que  la drão  só  con fes-
sa  apa nhan do.  Cer ta  vez,  fui  a  uma  de le ga cia  com
um  ami go  cuja  casa  ti nha  sido  as sal ta da  para  re -
gis trar  ocor rên cia.  Ele  ti nha  des con fi an ça  de  quem
ti nha  pra ti ca do  o  cri me. E  o  De le ga do  dis se:  “Pode
fi car  tran qüi lo.  Va mos  to mar  pro vi dên ci as”.  No  en -
tan to,  quan do  per gun ta do,  não  sou be  ex pli car  o 
que  iria  fa zer.  Então,  o  pro pri e tá rio,  sen tin do  o  pro -
ble ma,  agra de ceu  à  po lí cia  e  dis se  que  iria  ten tar
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fa lar  com  a  pes soa.  Essa  é  uma  re a li da de.  V. Exª
ana li sa  que  a  vida  tem  que  mu dar.  Lem bro-me  dos
seus  pro nun ci a men tos,  que  são  fan tás ti cos,  mas 
la men ta vel men te,  nes ta  Casa, V.  Exª  tem  que
cum prir  o  Re gi men to  Inter no  e  fi car  pa ra da  na  tri -
bu na.  É  emo ci o nan te  as sis tir  aos  seus  pro nun ci a-
men tos  nas  ma ni fes ta ções  do  PMDB,  pois V. Exª
des ce  da  tri bu na,  ca mi nha  no  meio  do  povo,  de ba-
te,  fala  com  cada  um,  res pon de,  dis cu te,  ana li sa.
V.  Exª  é  uma  po lí ti ca  que  tem  sen ti men to  po pu lar,
tem  alma  po pu lar.  V.  Exª  as cen deu,  foi  pri me i-
ra-dama,  é  Se na do ra  da  Re pú bli ca,  re a li zou  uma 
in fi ni da de  de  obras,  mas  con se guiu  man ter,  no  seu
co ra ção,  a  sim pli ci da de,  a  sin ge le za,  a  pu re za.  V.
Exª  con se gue,  ain da,  sen tir-se  aba ti da  com  a  po -
bre za,  com  a  pes soa  que  pas sa  fome,  que  está 
in jus ti ça da.  Infe liz men te,  nós  fa la mos  em  tese:  “Te-
mos  que  re sol ver  o  pro ble ma  da  fome.  Te mos  que
re sol ver  o  pro ble ma  da  mi sé ria”.  Fa la mos  isso,
mas,  de  cer ta  for ma,  pela  bru ta li da de  da  vida,  por 
nos  ati rar mos  em  si tu a ções  que  con si de ra mos  im -
por tan tes.  Não  se  pára,  como V.  Exª  pa rou,  para 
sen tir,  para  ver  as  si tu a ções,  para  to mar  o  café  da
ma nhã  e  lem brar  que  há  pes so as  que  não  es tão
to man do  o  café  da  ma nhã,  que  tem  gen te  pas san-
do  fome,  que  tem  gen te  que  não  tem  di re i to  a  um 
em pre go,  que  tem  gen te  que  pra ti ca men te  não 
está  vi ven do,  está  ve ge tan do.  Que  be le za  V. Exª
con ser var  isso!  Como  se ria  bom  se  o  Pre si den te
Lula,  que  até  on tem  vi veu  isso  tudo,  não  ter mi nas-
se  no  meio  dos  elo gi os,  dos  apla u sos:  “é  Bush 
aqui,  é  o  Papa  ali,  etc”.  Da qui  a  pou co  Sua  Exce -
lên cia  vai  pen sar  que  é  um  gran de  es ta dis ta,  já 
vai  se  con si de rar  um  en vi a do  de  Deus  e  vai  se 
es que cer  de  que  a  sua  qua li da de,  o  seu  mé ri to  é 
a  sua  ori gem;  é  de  onde  veio,  a  ca mi nha da  que 
fez.  Se  o  Pre si den te  Lula  ca mi nhar,  man ten do,
como  man te ve  até  o  dia  da  pos se,  fi de li da de  às 
suas  ori gens,  o  povo  es ta rá  ao  seu  lado,  tor cen do
para  que  acer te.  Mas  Sua  Exce lên cia  pre ci sa  con -
ser var,  pre ci sa  man ter  a  pu re za  do  seu  co ra ção,
ape sar  dos  dra mas,  das  di fi cul da des,  ape sar  da 
in fi ni da de  de  an gús ti as  por  que  pas sa mos.  No bre
Se na do ra,  V. Exª  é  uma  mu lher  bo ni ta,  moça,  a 
quem  eu  não  da ria  mais  que  25  anos;  mas V. Exª,
que  tem  uma  lon ga  vida  po lí ti ca,  con ser va  ain da
hoje  a  pu re za,  o  sen ti men to,  a  sin ge le za  do  tem po
em  que  co me çou.  Te nho  in ve ja  e  ad mi ro  pro fun da-
men te  a  gran de za  de V.  Exª.  Mu i to  obri ga do.

A  Srª  IRIS  DE  ARAÚJO (PMDB  –  GO)  – 
Agradeço  emocionada,  nobre  Senador,  as  suas

palavras, porque elas me servem ainda mais de
incentivo.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor João Ba -
tis ta Mot ta.

O Sr. João Ba tis ta Mot ta (PPS – ES) – Se na do-
ra Iris, a cada dia que pas sa, V. Exª nos sur pre en de. A
sen si bi li da de que V. Exª de mons tra no tra to da ca u sa
so ci al é re al men te in des cri tí vel. Qu e ro acres cen tar às 
suas pa la vras e às do Se na dor Pe dro Si mon que,
além da tor tu ra a que V. Exª se re fe re, há ou tras que
nos pre o cu pam mu i to: a tor tu ra do ci da dão que não
con se gue um em pre go para le var ali men to aos seus
fi lhos; uma ou tra mu i to gran de, que afli ge o nos so
País, é ima gi nar que mi lhões e mi lhões de bra si le i ros
têm de so bre vi ver com um sa lá rio de R$240,00. Não
há tor tu ra ma i or, não pode ha ver tor tu ra mais ter rí vel
do que sub me ter um ci da dão a con vi ver com sua fa -
mí lia per ce ben do ape nas R$240,00 de sa lá rio. Digo
mais a V. Exª: o nos so País tem evo lu í do mu i to. Ti ve-
mos tor tu ras po lí ti cas, como bem men ci o nou V. Exª e
o Se na dor Pe dro Si mon.Exis tem tam bém as tor tu ras
de po li ci a is so bre in ca u tos ci da dãos bra si le i ros. Há
tam bém ban di dos que tor tu ram po li ci a is, mas só con -
se gui re mos com ba ter es ses atos pra ti can do a de mo-
cra cia po lí ti ca. O Bra sil, hoje, pode se con si de rar um
país fe liz, por que não pas sa mais pela ca be ça de nin -
guém a tor tu ra po lí ti ca. Esta mos vi ven do, po li ti ca-
men te, um mo men to mu i to fe liz, em que a de mo cra cia
está exer cen do um pa pel im por tan te. Au to ma ti ca-
men te, ha ven do au to ri da des de mo cra tas, é cla ro que
esse exem plo será pas sa do para os po li ci a is e ci da-
dãos co muns, a fim de que pos sa mos, em um fu tu ro
pró xi mo, con vi ver com a de mo cra cia que V. Exª tan to
al me ja. Qu e ro acres cen tar mais: é evi den te que não
po de mos per der o com pas so da qui lo que está sen do
im plan ta do nes te País. Para que pos sa mos au fe rir re -
sul ta dos e êxi tos com re la ção a tudo isso, de ve mos
dar uma dose ma i or de in te li gên cia aos nos sos atos,
às de ter mi na ções go ver na men ta is. Te mos que par tir
do prin cí pio de que não é ape nas com po li ci a is nas
ruas, não é ape nas com vi a tu ras no vas que ire mos
com ba ter a cri mi na li da de. O nos so pro ble ma mais
gra ve é a dis tri bu i ção de ren da. Não po de mos de i xar
os mi lhões e mi lhões de bra si le i ros vi ven do na mar gi-
na li da de como vi vem hoje. Um ci da dão, com a sua fa -
mí lia – que se en con tra de sem pre ga do há dois anos
–, em de ter mi na do mo men to, re ce be a pro pos ta de
ven der dro ga na por ta da es co la. Para não de i xar o
seu fi lho pas sar fome, ele aca ba ace i tan do a pro pos-
ta. No mun do do cri me, ele vai per ce ber que é mais fá -
cil ga nhar di nhe i ro. De po is, ele co me ça a de fen der o
seu pon to; pas sa, en tão, a que rer di vi dir es pa ço com
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ou tros cri mi no sos, ven de do res de dro gas, e en tra na
cri mi na li da de de uma vez. É pre so e aca ba de i xan do
a mu lher den tro de casa, e os fi lhos, pas san do fome,
em si tu a ção pior do que quan do es ta va de sem pre ga-
do. As nos sas au to ri da des têm que ana li sar esse pon -
to de vis ta. Na pro pos ta de re for ma tri bu tá ria que de -
ve re mos re ce ber em pou cos dias nes ta Casa, te mos
que ape lar para o Mi nis tro Pa loc ci, de ve mos emen dar
aque la pro pos ta e fa zer com que os bra si le i ros pos -
sam tra ba lhar; até aque les que não con se guem em -
pre go, que pos sam ter es pa ço para pro du zir fe i jão, ar -
roz, para fa bri car ca mi sas, cal ças, e co mer ci a li zá-los
na fe i ra mais pró xi ma da sua casa, sem que o rapa ou
o fis cal da pre fe i tu ra, do Esta do, es te ja no seu en cal-
ço. Na Ingla ter ra, gê ne ro ali men tí cio não é tri bu ta do,
as sim como ves tuá rio de cri an ça. Um go ver no po pu-
lar, como o do Pre si den te Lula, ti nha que con tem plar,
na nos sa re for ma tri bu tá ria, a de so ne ra ção de ali-
men tos. Não po de mos ad mi tir que este País pa gue
im pos to so bre ali men tos – car ne, fe i jão e ar roz –,
quan do o rico em pre sá rio ame ri ca no con so me a nos -
sa car ne, o nos so ca ma rão e a nos sa soja sem pa gar
um cen ta vo de tri bu to. Re pi to: na Ingla ter ra, não se
paga tri bu to so bre ali men tos, e era isso o que de se já-
va mos que es ti ves se con tem pla do na re for ma tri bu tá-
ria. Faço um ape lo às nos sas au to ri da des para que
elas se sen si bi li zem nes se sen ti do. Que a cri mi na li da-
de, a tor tu ra e a vi o lên cia te nham um fim ou, pelo me -
nos, se jam mi ni mi za das, em gran de par te por meio
de me di das como essa a que es tou me re fe rin do. O
Se na dor Pe dro Si mon, te nho con vic ção, pen sa como
nós. V.Exª é es po sa de um ci da dão que foi um gran de
go ver na dor nes te País, um gran de po lí ti co e que so -
freu tam bém na épo ca da di ta du ra. Co nhe ce mos o
pas sa do de V. Exª e do seu es po so, o ex-Go ver na dor
Iris Re zen de e ex-Se na dor des ta Casa. Qu e re mos
ren der uma ho me na gem a V. Exª, ao seu es po so e ao
Se na dor Pe dro Si mon, um Se na dor tão bri lhan te des -
ta Casa. Va mos cer rar fi le i ra no sen ti do de que isso
tudo ter mi ne e que co me ce mos uma nova fase nes te
País.

A Srª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agradeço ao nobre Senador pela palavras e gostaria
de aproveitá-las, secundadas pelas observações do
mestre e Senador Pedro Simon, para pedir que, no
momento de votarmos o projeto de reformas do
Governo, tenhamos em mente objetivos acima dos
interesses particulares e regionais. No momento de
analisarmos cada medida, peçamos àquele que é o
Senhor de todo o universo e de todas as ações,
peçamos a Deus que nos abençoe, guarde e inspire
para  que, depois dessa votação, o Brasil possa

crescer e essa democracia a que me referi realmente
aconteça.

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

Durante o discurso da Srª Iris de
Araújo, o Sr. Sibá Machado deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz
Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, do PMDB do Rio
Gran de do Sul. 

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de entrar no
assunto que me traz à tribuna, quero chamar a
atenção da Casa, como fiz com a Comissão do
Mercosul, para o pronunciamento que o Presidente
Lula fez na reunião que teve com o Presidente Bush. 

A im pren sa no ti ci ou que ele deu como cer to que 
o Bra sil en dos sa rá o acor do com a Alca em 2005.
Estra nhei mu i to, por que toda a im pren sa no ti ci ou que
a re u nião do Pre si den te Lula com o Sr. Bush te ria
uma agen da po si ti va e que de i xa ri am de lado os pro -
ble mas da agri cul tu ra, do Ira que, da Alca, por que era
im por tan te que fos se uma agen da di fe ren te, com as -
pec to po si ti vo. Das con clu sões, não vi nada a não ser: 
“Va mos pen sar”.

Apren di mu i to com o Dr. Tan cre do, que di zia:
“Qu an do você tem um as sun to que não quer re sol ver,
cria uma co mis são”. Então, cri a ram co mis sões exa ta-
men te para não se fa zer nada. Mas o Pre si den te Lula
de cla rou que nós es ta re mos na Alca em 2005. Hoje,
não voto a fa vor da Alca, e não há ne nhu ma hi pó te se
de que o Bra sil nela in gres se sem a apro va ção do
Con gres so Na ci o nal.

O Sr. Bush está tão des ca rac te ri za do, é uma fi -
gu ra vis ta com tan tas res tri ções no mun do – hoje to -
dos os jor na is es tão mos tran do as men ti ras usa das
na guer ra do Ira que, pois não en con tra ram co i sa ne -
nhu ma, nem fá bri ca de ar ma men to, nem nada –, é
tão sem cre di bi li da de po pu lar, que o Lula achou que
po de ria lar gar aqui lo para ele: “Digo que vai e não
vai”. Va mos di zer as sim: “Para quem men te como ele,
eu pos so men tir tam bém.” Na ver da de, como o Lula
vai che gar numa re u nião des sas e di zer que em 2005
es ta re mos na Alca? Lula ti nha par ti ci pa do de uma re -
u nião no Pa ra guai, no dia an te ri or, com os pa í-
ses-mem bros do Mer co sul, com os qua is ne go ci ou o
gran de apro fun da men to do Mer co sul.

Vol to a re pe tir que te mos que dar for ça to tal ao
Mer co sul, por que o que há de mag ní fi co e im por tan te
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nes te iní cio de mi lê nio é o for ta le ci men to to tal de um
novo Esta dos Uni dos e de uma nova Eu ro pa, onde
na ções que se odi a vam e se re pu di a vam, como Fran -
ça e Ingla ter ra, que pas sa ram por uma guer ra de cem
anos, hoje es tão in te gra das numa con fe de ra ção.
Essa foi a fór mu la que en con tra ram para se de fen de-
rem dos Esta dos Uni dos, de um lado, e para se man -
te rem. Em vez de se en go li rem e se di gla di a rem, se
jun tam, se unem e pros pe ram.

Po dem di zer que lá as na ções são mais ou me -
nos ri cas e aqui, mu i to po bres. Mu i to po bres, mas mu -
i to ri cas na na tu re za, no ter ri tó rio, na agri cul tu ra, no
mi né rio, no pe tró leo, no po ten ci al, nas ter ras e nas
qua li da des das pes so as, que não ti ve ram con di ções
de cres cer e chan ces de pro gre dir. Qu an do o Pre si-
den te Lula fala que o Bra sil vai co or de nar, quer di zer
que o País pode exer cer esse gran de pa pel de, além
de le var as nos sas po pu la ções mi se rá ve is a te rem
vida e a se rem gen te, fa zer com que o mes mo es tí mu-
lo acom pa nhe a Amé ri ca La ti na.

Sr. Pre si den te, o novo Pre si den te da CNBB,
Dom Ge ral do Ma jel la, de cer ta for ma li be rou o Pre si-
den te Lula quan do dis se que Lula não usou o nome
de Deus em vão ao citá-Lo em seu dis cur so. To dos lhe 
co bra vam isso, mas Dom Ge ral do Ma jel la, em nome
da CNBB, li be rou Lula, mas co brou-lhe a im por tân cia
das ações so ci a is. Para Dom Ge ral do, o Pre si den te
fala como al guém que tem pla nos de me lho rar a vida
dos ou tros. Con cor do com isso, e, em seus pro nun ci-
a men tos, Lula mos tra a an gús tia que tem em me lho-
rar a vida dos ou tros.

O Mi nis tro Pa loc ci anun ci ou que a eco no mia
saiu da UTI, o que é uma no tí cia im por tan te, mas o
de sem pre go e o sa lá rio não sa í ram. A taxa de de sem-
pre go che gou a 12,8% e maio, e a ren da real do tra ba-
lha dor caiu 14,7%. 

Aguar da mos, nes se con tex to, o es pe tá cu lo do
cres ci men to pro me ti do pelo Go ver no para ju lho, uma
vez que o Bra sil re cu pe rou a es ta bi li da de eco nô mi ca
e a con fi an ça ex ter na. Mas sa be mos, pela dra má ti ca
ex pe riên cia pró pria dos úl ti mos oito anos do Go ver no
de Fer nan do Hen ri que, que a es ta bi li da de da mo e da
e con fi an ça dos in ves ti do res ex ter nos e do FMI não
fo ram su fi ci en tes para que o Bra sil cres ces se, nem
para que di mi nu ís se o de sem pre go. Ao con trá rio, foi
qua se uma dé ca da per di da. Pri va ti za mos o pa tri mô-
nio pú bli co, de mos de gra ça aqui lo que era nos so. A
in fla ção caiu, a dí vi da au men tou bru tal men te, mas o
cres ci men to não veio.

Hoje re tor na mos à es pe ran ça, mas já é hora de
pro mo ver me di das con cre tas tam bém no cam po so ci-
al. Em boa hora, vem o aler ta da CNBB, sim bo li zan do

a pre o cu pa ção da so ci e da de bra si le i ra, que en fren ta
no dia-a-dia o dra ma do de sem pre go e da vi o lên cia.

Eu po de ria fa zer um ape lo, como ami go das ho -
ras di fí ce is. Sua Exce lên cia ago ra é Pre si den te, e eu
es tou aqui. Nas ho ras di fí ce is, de luta, nas ho ras em
que o PT al me ja va che gar lá, con ver sá va mos sem pre
– acha vam que eu era meio sim pa ti zan te, e pen sei
até que o fos se –, mas, de po is, vi que, no Go ver no,
tudo muda. Já é hora de me di das con cre tas, re pi to.
Meu ape lo ao Pre si den te Lula é o de que, ao lado do
es for ço para fa zer a eco no mia cres cer, não seja es -
que ci da a ques tão so ci al. Há pro je tos como o Fome
Zero, que ain da não saiu do pa pel. São ações emer -
gen ci a is que não po dem es pe rar e não po dem fi car
sub me ti das à te sou ra do Mi nis té rio.

Ha via uma ex pec ta ti va imen sa em tor no da pos -
se do novo Go ver no. Não me lem bro de an tes ter vis to
um iní cio de go ver no em que o mun do in te i ro olhas se
com ad mi ra ção a fi gu ra de um ho mem. Lula con se-
guiu o res pe i to, que tem até hoje, da hu ma ni da de. No
Bra sil, há até um exa ge ro. Sua Exce lên cia ali men tou
a ân sia e os so nhos de mu i ta gen te, e hoje as pes so-
as es pe ram o que vai acon te cer, o que é na tu ral.

O Pre si den te Lula nas ceu no Nor des te, em Per-
nam bu co, numa ci da de onde, na épo ca em que ele
nas ceu, 40% das cri an ças mor ri am an tes de com ple-
tar um ano de ida de. Seu pai lar gou a es po sa com oito 
fi lhos. Lula veio para São Pa u lo e en fren tou o de sa fio
da gran de ca pi tal. Che gou ali, e, como dis se Sua
Exce lên cia, a gran de vi tó ria de sua vida foi a de con -
clu ir um cur so es pe ci a li za do de téc ni ca in dus tri al.
Con se guiu um em pre go, per deu o dedo da mão em
um aci den te de tra ba lho, mas con se guiu re sis tir. Ven -
ceu a gran de ci da de e en trou no sin di ca to. E há em
tor no de quin ze mi lhões de pes so as fi li a das ao sin di-
ca to. Um nor des ti no, sem ne nhu ma cul tu ra, sem ab -
so lu ta men te nada, de re pen te, trans for ma-se num
gran de lí der sin di cal.

Lem bro-me de quan do co me çou a ca mi nha da
no ABC. Lá es ti ve, com Te o tô nio Vi le la, na que la luta.
Pren de ram Lula, e, jun tos, es tá va mos pre sen tes
quan do da sol tu ra dele. Na que la pra ça lo ta da, me ta-
de era de mu lhe res e fi lhos de tra ba lha do res, e me ta-
de, de mi li ta res. De ram o pra zo de uma hora para o
povo se re ti rar da pra ça: ou o povo saía de lá, ou os
mi li ta res iri am me tra lhar. Te o tô nio dis se ao Ge ne ral
que aqui lo se ria uma lou cu ra por que mor re ri am mi -
lha res de pes so as. Ele con se guiu con ven cer o mi li tar
a re ti rar as tro pas, os tan ques e os sol da dos da pra -
ça. E ga ran tiu que, meia hora de po is, os tra ba lha do-
res sa i ri am, o que acon te ceu, e não hou ve ne nhum
in ci den te.
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Aque le Lula, que todo mun do que ria le var para o 
seu Par ti do – nós, do PMDB; ou tros, do PDT –, teve a
vi são de cri ar um par ti do que nin guém le vou a sé rio: o 
Par ti do dos Tra ba lha do res. A pri me i ra ar gu men ta ção
era: como pode ha ver um par ti do com pos to só de tra -
ba lha do res? Empre ga do não pode ser fi li a do, fun ci o-
ná rio, tam bém não. Sua Exce lên cia cri ou o Par ti do,
que nas ceu do zero, e re u niu in te lec tu a is e gen te im -
por tan te. Mes mo as sim, no meio de tan to dou tor, de
tan to pro fes sor, de tan to in te lec tu al, Lula as su miu o
co man do. Era um co man do im pres si o nan te. Vá ri os lí -
de res de ou tros Par ti dos, como Mi guel Arra es, Le o nel
Bri zo la, Dr. Ulysses Gu i ma rães, fi ca ram por um tem -
po enor me nos par ti dos, mas não con se gui ram o co -
man do, o res pe i to, a cre di bi li da de, a vi tó ria, o avan ço.

Lula veio do zero. Quem ima gi na ria que, do
zero, um par ti do com pos to de tra ba lha do res che gas-
se à Pre si dên cia da Re pú bli ca, pelo voto, sem vi o lên-
cia, sem luta ar ma da? E Lula che gou à Pre si dên cia,
na úl ti ma ele i ção, pela sua pre ga ção, pela sua voz,
pelo seu sen ti men to. Lula fala com a alma nos co mí ci-
os, nos de ba tes, nas dis cus sões. E as su miu o Go ver-
no. Hoje, exis te uma ex pec ta ti va enor me em re la ção a 
Sua Exce lên cia.

Não sei o que ocor reu. Hou ve esse in cha ço nos
Mi nis té ri os – es ses de zo i to der ro ta dos nas ele i ções
ma jo ri tá ri as vi ra ram Mi nis tros. E, ago ra, Sua Exce lên-
cia le vou o PMDB para o lado dele; ga ran tiu a ele i ção
do Sar ney, in ter vin do no PMDB. Essa é uma for ma de
cri ar ma i o ria, e não foi di fe ren te na épo ca em que
José Sar ney, como Pre si den te da Re pú bli ca, li be rou
con ces sões de rá di os e te le vi sões para De pu ta dos e
Se na do res, para ga nhar os cin co anos de man da to. E
tam bém não é mu i to di fe ren te da for ma como agiu
Fer nan do Hen ri que, que con se guiu a ma i o ria. Às vés -
pe ras da ele i ção, De pu ta dos e Se na do res con se gui-
am van ta gens aqui e aco lá, para con se guir a ma i o ria.

Não sei se é por aí. O PT tem que ze lar por seu
pa tri mô nio, sua bi o gra fia, sua his tó ria. O PT não tem o
di re i to de ex pul sar os cha ma dos ra di ca is que afir-
mam, por exem plo, que não vo ta rão a fa vor da co-
bran ça do INSS para os apo sen ta dos. O PT pas sou a
vida in te i ra di zen do isso. Lula pas sou a vida in te i ra di -
zen do isso. Nos con gres sos do PT, os mem bros do
Par ti do pas sa ram a vida in te i ra di zen do isso. Até en -
ten do essa ati tu de e acre di to que seja nor mal, pois o
Par ti do che gou ao Go ver no e viu que lá as co i sas são
di fe ren tes. Entre o fa lar, ser opo si ção, e fa zer par te da
si tu a ção, há uma dis tân cia. É aque la his tó ria da di fe-
ren ça en tre ser es ti lin gue e ser vi tri ne. Pe gar uma pe -
dra, ati rá-la e que brar to das as vi dra ças da rua é mu i-

to  fá cil,  mas  re cons tru ir  e  re co lo car  as  vi dra ças  é 
mu i to  di fí cil.

Che guei  a  essa  con clu são,  por que,  na  épo ca
da  di ta du ra,  os  lí de res  do  Go ver no  de fen di am  que 
era  di fí cil  a  mis são  de  ser  go ver no  e  que  fá cil  era 
ser  opo si ção,  por que  a  opo si ção  po dia  ba ter  e  di -
zer  o  que  qui ses se.  Eu  fi ca va  bra vo  e  per gun ta va:
“Por  que  vo cês  não  de i xam  o  Go ver no?  Por  que 
cas sam  e  pren dem  a  nos sa  gen te?  Por  que  con ti-
nu am  no  Go ver no?  Se  acre di tam  que  é  tão  di fí cil
ser  go ver no,  por que  não  o  de i xam  para  nós?”.

Mas,  ago ra,  com  o  PT,  com  o  Lula,  es tou
ven do  que  re al men te  é  di fí cil  ser  go ver no.  Ter  uma
fór mu la,  uma  ma ne i ra  pela  qual  se  vai  che gar  lá, 
não  é  fá cil.  Lula  ven deu  uma  ima gem  mu i to  im por-
tan te  quan do  foi  can di da to.  Lem bro-me  de  uma  re -
u nião  trans mi ti da  pela  te le vi são,  em  que  Lula  apre -
sen tou  vá ri os  vo lu mes  de  li vros,  mu i to  bem  fe i tos.
Di zia  que  se  tra ta va  de  um  es tu do  de  dois  anos 
da  Co mis são  de  Mi nas  e  Ener gia  e  ci ta va  o  nome
das  pes so as  que  fi ze ram  par te  do  es tu do  du ran te
aque le  pe río do.  Eram  os  téc ni cos  mais  im por tan tes
do  Bra sil  e  do  ex te ri or  que  ti nham  che ga do  àque -
las  con clu sões.  Men ci o na va  no mes  e  mos tra va  o 
tra ba lho.  Che guei  à  con clu são  de  que  Lula  to ma ria
pos se  e  que,  no  dia  se guin te,  tudo  co me ça ria  a 
ser  fe i to.

Sen ti mos  que  o  Par ti do  fez  o  tra ba lho,  as  co -
mis sões  fi ze ram  o  tra ba lho,  os  pro je tos  es tão
pron tos,  exis tem  e  são  re a is,  mas  o  PT  não  se 
deu  con ta  de  que  en tre  um  par ti do  de  opo si ção
fa zer  um  pro je to  de  go ver no  e  esse  mes mo  par ti-
do  ser  go ver no  e  exe cu tar  há  uma  di fe ren ça  mu i to
gran de.  Na que les  me ses  en tre  a  vi tó ria  e  a  pos se,
eles  já  de vi am  sa ber  o  que  iri am  fa zer  no  pri me i ro
dia,  no  se gun do  dia,  no  ter ce i ro  dia.  Há  pro je tos
im por tan tes,  que  sa be mos  que  exis tem,  mas  até 
ago ra  eles  dis cu tem  como  exe cu tá-los.  Aí  é  que  o 
PT  está  ten do  pro ble mas,  di fi cul da des.  Por  exem -
plo,  se  ha via  um  pro je to  de  re for ma  tri bu tá ria  com 
mo di fi ca ções  vi o len tas  como  es sas,  em  re la ção  ao
que  eles  pre ga vam  an tes,  ti nham  que  ter  um  pro -
je to  de  como  iri am  exe cu tar  isso:  va mos  de ba ter,
va mos  cha mar  a  nos sa  gen te,  va mos  ana li sar,  va -
mos  fa zer  um  con gres so  in ter no,  va mos  dar  uma 
ex pli ca ção,  va mos  pe dir  um  voto  de  con fi an ça!
Mas,  até  ago ra,  o  PT  só  diz  que  tem  que  mu dar
por que  tem  que  mu dar; ina ti vo  tem  que  pa gar  por -
que  tem  que  pa gar.  E  ain da  bate  boca  com  o  Pre -
si den te  do  Su pre mo  Tri bu nal  Fe de ral!  Aliás,  em 

16566 Sá ba do  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003    299ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



mu i tas  das  co i sas,  acho  que  o  PT  in clu si ve  está 
cer to,  mas  a  ma ne i ra  de  fa zer,  a  for ma  de  fa zer,
não  me  pa re ce  cor re ta.

Então,  apa re ce  o  Pre si den te  do  PT,  um  he rói
da  re sis tên cia,  o  De pu ta do  Ge no í no,  e  fala  ago ra
com  uma  pa la vra  amar ga,  fala  em  ex pul sar,  em 
de mi tir.  É  cer to  que  ago ra  es tão  no  go ver no,  e, 
como  es tão  no  go ver no,  abrem  a  por ta  e  vem  cor -
ren do  o  PMDB  –  que  foi  cor ren do  para  o  Fer nan-
do  Hen ri que,  foi  cor ren do  para  o  Sar ney  e  ago ra
vai  cor ren do  para  o  Lula,  en quan to  for  go ver no;
abrem  ou tra  por ta  e  já  vem  cor ren do  o  pes so al  do
PSDB;  abrem  ou tra  por ta  e  vem  o  pes so al  do 
PFL.

Mas  não  é  por  aí.  Pa re ce-me  que  as  pes so-
as  sin ce ras  são  aque las  do  PT  que  lu ta ram  e  se 
es for ça ram  para  cons tru ir  o  Par ti do.  Então,  acho 
que  está  fal tan do  um  diá lo go  mais  sé rio  e  mais 
pro fun do.

Foi  fe i ta  a  re u nião  dos  Go ver na do res,  uma 
das  co i sas  im por tan tes  que  o  Pre si den te  Lula  fez. 
Re u niu  to dos  os  Go ver na do res  e  to dos  as si na ram
a  emen da  da  re for ma  da  Cons ti tu i ção  no  que  tan -
ge  à  re for ma  da  pre vi dên cia  e  à  re for ma  tri bu tá ria.
Foi  um  ato  po lí ti co  da  ma i or  im por tân cia.  Veio  o 
Pre si den te  com  to dos  os  Go ver na do res,  atra ves sa-
ram  a  pra ça,  fo ram  a  uma  ses são  so le ne  na  Câ -
ma ra  dos  De pu ta dos  e  en tre ga ram  os  pro je tos.  Foi
um  ato  po si ti vo!  Mas,  ao  lado  dis so,  de ve ria  ha ver
o  diá lo go.  Por  exem plo,  o  Pre si den te  fa lou  com  os 
Go ver na do res,  mas  nem  todo  Go ver na dor  ou  qua -
se  ne nhum  Go ver na dor  man da  na  sua  Ban ca da.
Tem  o  res pe i to  dos  De pu ta dos  e  dos  Se na do res  –
prin ci pal men te  os  De pu ta dos  res pe i tam  –,  tem  cre -
di bi li da de.  Mas  não  pen sem  que  vem  ago ra  o  Go -
ver na dor  de  São  Pa u lo  pe gar  se ten ta  e  tan tos  De -
pu ta dos  de  vá ri os  par ti dos  e  di zer:  “Olhem,  eu  as -
si nei  e  vo cês  ago ra  têm  que  vo tar!”  Não  vão!  É 
pre ci so  di a lo gar  com  a  Ban ca da.  Cla ro  que  o  Go -
ver na dor,  sen do  fa vo rá vel,  aju da,  fa ci li ta  esse  tra -
ba lho.

Ou tra  co i sa  que  me  pa re ce  cor re ta,  nós  re co-
nhe ce mos,  é  que  a  re for ma  tri bu tá ria  e  a  re for ma
da  pre vi dên cia  que  vão  sair  da qui  não  se rão  ja ma-
is  as  re for mas  que  vi e ram.  As  emen das  se rão
apre sen ta das,  mo di fi ca ções  e  mu dan ças  de ve rão
ser  fe i tas  e  o  Go ver no  terá  que  ace i tá-las.

Ago ra,  por  ou tro  lado  –  e  aí  dou  ra zão  ao 
Go ver no  –,  la men ta vel men te,  as  cor po ra ções  es -

tão  se  ma ni fes tan do  de  uma  ma ne i ra  que  eu  não 
ima gi na va.  Com  todo  o  res pe i to,  o  que  está  acon -
te cen do  no  Bra sil  é  que  quem  está  ga nhan do
mais  é  que  está  lu tan do  para  man ter  aqui lo  que 
está ga nhan do. La men ta vel men te, es ta mos vi ven do
uma épo ca em que que re mos fa zer uma re for ma,
mas os que ga nham mais não que rem abrir mão.
Então, va mos que rer me xer em quê? No sa lá rio dos
que ga nham meia dú zia?

Cre io que o Go ver no tem ra zão no sen ti do de
que rer fa zer uma re for ma em um país que tem as ma i-
o res in jus ti ças so ci a is do mun do. A dis tri bu i ção de
ren da mais in jus ta do mun do ocor re no Bra sil. Te nho
dito e re pi to: na Ale ma nha, o Pre si den te da Mer ce-
des-Benz ga nha sete ve zes mais que o la va dor de ba -
nhe i ros da em pre sa. No en tan to, o sa lá rio do la va dor
de ba nhe i ros da Mer ce des-Benz per mi te que ele viva
com dig ni da de. Ele tem casa, tem car ro, tem con di-
ções de vi ver. E o Pre si den te vive sete ve zes me lhor.

Está em tra mi ta ção um pro je to de mi nha au to ria
se gun do o qual, no Bra sil, o ma i or sa lá rio não deve
ser ma i or do que vin te ve zes o va lor do me nor sa lá rio.
Mes mo as sim, ati ra ram-me pe dras: “Mas como um
Se na dor vai vi ver com R$3.000,00?” É ver da de. E
res pon di: “Mas como um ope rá rio vai vi ver com
R$240,00?”.

Então, a fór mu la que su ge ri mos – e até pen so
que se ria uma ma ne i ra que o Go ver no de ve ria con si-
de rar – é um con ge la men to. Du ran te al guns anos, se -
ri am con ge la dos os sa lá ri os que es ti ves sem lá em
cima, e ten ta ría mos le van tar os sa lá ri os que es ti ves-
sem lá em ba i xo, para di mi nu ir essa di fe ren ça.

Por isso, Se na do ra Iris de Ara ú jo, eu me emo ci-
o nei ao ver V. Exª emo ci o na da nes ta tri bu na. Na ver -
da de, fala-se, dis cu te-se, mas ve mos os Mi nis tros do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de fen den do um sa lá rio de
R$17.000,00, de R$25.000,00. Os pro cu ra do res de -
fen dem o sa lá rio de les lá em cima e não que rem que
se mude ab so lu ta men te nada. Não exis te nin guém
nes te Bra sil que es te ja dis pos to a ba i xar R$5,00 que
seja do seu sa lá rio para fa zer uma jus ti ça so ci al ma i-
or. Aí é im pos sí vel.

E quem che gou nos nos sos ga bi ne tes? Che ga-
ram os ju í zes, os mi li ta res, os pro cu ra do res, os pro-
mo to res, os ho mens das es ta ta is. Ago ra, o po vão não
tem con di ções de che gar aos nos sos ga bi ne tes. Nem
de i xam en trar aqui o cara de chi ne lo, ras ga do. Então,
não tem nin guém que de fen da essa gen te nas re for-
mas, nem na tri bu tá ria, nem na pre vi den ciá ria.
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A re for ma tri bu tá ria é que é im por tan te, por que
na ver da de o ope rá rio que ga nha sa lá rio mí ni mo é o
que mais paga im pos to, por que do seu sa lá rio, quan -
do ele vai com prar os gê ne ros, ele paga 30% de im -
pos to.

Essas co i sas é que es pe rá va mos do Go ver no
Lula, essa cri a ti vi da de, es sas co i sas no vas.

Vejo o Se na dor Mer ca dan te, um ho mem bri-
lhan te, diga-se de pas sa gem, de gran de pro fun di da-
de, mas pa re ce a de fe sa do Go ver no Fer nan do Hen ri-
que. Aliás, con tam uma pi a da de que o Fer nan do
Hen ri que pe diu ao pes so al do PSDB pa rar de cri ti car
o PT, por que, na ver da de, é uma con ti nu a ção do go -
ver no dele. Eu não digo isso, não con cor do com isso,
mas há mu i ta co i sa que foi le va da nes se sen ti do. O ar -
gu men to usa do, que até tem ló gi ca, é de que o PT
não po de ria che gar ao Go ver no, sen tar e au men tar o
sa lá rio para R$500,00, ba i xar o dó lar para R$2,00,
por que isso pro vo ca ria uma ex plo são na eco no mia
bra si le i ra. É ver da de, a eco no mia é glo ba li za da. Hoje,
vi ve mos numa so ci e da de em que quem man da no
mun do é o ca pi tal. O ca pi tal es pe cu la ti vo tan to man da
que cri ou uma cri se na Rús sia, cri ou uma cri se na
Espa nha, está cri an do uma cri se na Argen ti na. É uma 
luta dra má ti ca essa. É ver da de! Não se po de ria es pe-
rar uma ra di ca li za ção. Aí, dá-se um je i ti nho para que
acon te ça o con trá rio do que di zi am: que, o Lula ga-
nhan do, o ris co-país Bra sil iria su bir, ba i xou; que o dó -
lar su bi ria, ba i xou. Ago ra, está na hora de co me çar a
fa zer as co i sas.

Estou achan do que es ta mos re ce ben do elo gi os
de ma is do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Qu an do o
FMI diz que o Bra sil está uma ma ra vi lha, que o Bra sil
é um exem plo ao mun do in te i ro, já não me agra da mu -
i to. Está cer to que ter diá lo go, com pre en são, é bom,
mas elo gi os exa ge ra dos não fa zem par te.

Por isso, acho que hoje, ter mi na da a lua-de-mel
do Pre si den te Lula, a eu fo ria dos apla u sos – S. Exª
vai pa rar, me di tar e ana li sar –, che gou a hora de fa -
zer mos a nos sa par te.

Te nho dito, aqui no Con gres so Na ci o nal, que
acho la men tá vel a po si ção das Ban ca das do PSDB e
do PFL. O PMDB já se aco mo dou: era Fer nan do Hen -
ri que, e o de fen dia; hoje, é Lula, de fen de o Lula. O
PSDB e o PFL po dem e de vem cri ti car, mas a crí ti ca
deve ser fe i ta no sen ti do de per mi tir que o Go ver no
avan ce: re co nhe cer as di fi cul da des do Go ver no, que
são imen sas, e os seus er ros, que são gran des, mas
fa zen do um es for ço cru el para aju dar o Go ver no a dar 
cer to.

Eu di zia isso quan do o Sr. Ita mar Fran co as su-
miu. Qu an do cas sa mos o man da to do Sr. Fer nan do
Col lor de Mel lo, e o Sr. Ita mar Fran co as su miu, eu,
como Lí der do Go ver no, vim a esta tri bu na di zer que o 
Con gres so se ria res pon sá vel, por que o Sr. Ita mar
Fran co não ti nha man da to po pu lar – não ti nha cre di bi-
li da de po pu lar. Col lor foi ele i to, e nós o ti ra mos; se ti ra-
mos  o  Col lor  e  co lo ca mos  Ita mar  Fran co,  tí nha mos
a  obri ga ção  de  fa zer  for ça  para  que  o  novo  Go ver-
no  des se  cer to.  E  jus ti ça  seja  fe i ta:  na que les  dois 
anos  e  meio,  o  Go ver no  teve  apo io  to tal  do  Con -
gres so  Na ci o nal.  To dos  no  Con gres so  es ta vam  na 
mes ma  ca noa,  a  de  que  o  Go ver no  des se  cer to,  e
o  Pla no  Real  foi  algo  es pe ta cu lar.  Foi  vo ta do  aqui,
com  85  emen das  do Par la men to,  to das  que ren do
aju dar,  que ren do  me lho rar,  que ren do  co la bo rar.

A  si tu a ção  é  um  pou co  di fe ren te  ago ra,  pois 
Ita mar  Fran co  não  ti nha  voto  po pu lar.  O  Con gres-
so  vo ta va  a  seu  fa vor,  mas  o  Pre si den te  não  era 
ad ver sá rio  de  nin guém,  pois  não  ti nha  nem  par ti-
do.  Ago ra,  não.  A  ele i ção  de  Lula  foi  uma  luta, 
uma  guer ra  po lí ti ca.  Sua  Exce lên cia  ga nhou  e 
quer-se  man ter.

O  PSDB  já  tem  can di da to  e  já  está  com  cam -
pa nha  na  rua.  Mes mo  as sim,  para  qual quer  um  de 
nós  é  mu i to  im por tan te  –  não  digo  que  o  Go ver no
do  Pre si den te  Lula  seja  gê nio,  ou  es pe ta cu lar,  mas 
é  mu i to  im por tan te  que  seja  um  go ver no  tran qüi lo  e
que  faça  boa  par te  da qui lo  que  pro me teu.  Se  o 
Pre si den te  cri ar  10  mi lhões  de  em pre gos,  o  PSDB 
e  o  PFL  po dem  gri tar  que  ain da  fal tam  10  mi lhões;
se  con se guir  5  mi lhões  de  ca sas,  vão  di zer  que  fal -
tam  tan tas  ou tras;  vai  so brar  mu i to  cam po  para  a 
Opo si ção,  meu  Deus  do  céu!

Se  o  Go ver no  do  Lula  fra cas sar,  se  for  re al-
men te  um  caos,  a  so ci e da de  vai  le var  uma  pa u la-
da.  Vai  ser  um  de sâ ni mo  que,  sin ce ra men te,  não 
sei  o  que  acon te ce ria.

Por  isso,  ao  lado  das  crí ti cas,  que  são  cor re-
tas,  o  Con gres so  de ve ria  re u nir-se  e  bus car  en -
con trar  a  fór mu la  para  aju dar  o  PT,  que,  de ci di da-
men te,  não  tem  ex pe riên cia  em  go ver nar.

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

O  SR.  PRESIDENTE  (Luiz  Otá vio)  –  Não  ha -
ven do  mais  ora do res  ins cri tos,  vou  en cer rar  a  pre -
sen te  ses são.

Está  en cer ra da  a  ses são.

(Le van ta-se  a  ses são  às  11  ho ras
e  53  mi nu tos.)
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Ata da 87ª Sessão Não Deliberativa, 
em 30 de junho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
da Sra. Serys Slhes sa ren ko, e dos Srs. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or e Mão San ta

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

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

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

AVISOS

DO MINISTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES

Nº 224, de 2003, de 24 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, en ca mi nhan do in for-
ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 213, de
2003, do Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

DO MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

Nº 596, de 2003, de 18 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 173, de 2003, do Se na-
dor Anto nio Car los Va la da res.

Nº 598, de 2003, de 18 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 195, de 2003, do Se na-
dor Arthur Vir gí lio.

Nº 599, de 2003, de 18 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 214, de 2003, do Se na-
dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

Nº 600, de 2003, de 18 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 311, de 2003, do Se na-
dor Mar ce lo Cri vel la.

Nº 601, de 2003, de 18 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do in for ma ções em

res pos ta ao Re que ri men to nº 267, de 2003, do Se na-
dor Ro me ro Jucá.

Nº 602, de 2003, de 18 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 297, de 2003, do Se na-
dor Arthur Vir gí lio.

DO PRESIDENTE DO TRIBIUNAL
 DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 871, de 2003, de 24 do cor ren te, do Pre si-
den te do Tri bu nal de Con tas da União, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 233,
de 2003, do Se na dor Del cí dio Ama ral.

 DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Nº 950, de 2003, de 25 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do in for ma ções em 
res pos ta ao Re que ri men to nº 115, de 2003, do Se na-
dor Mag no Mal ta.

Re que ri men tos de nºs 213 e 233, de
2003, fi ca rão na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa à 
dis po si ção dos Re que ren tes.

As de ma is in for ma ções fo ram en ca mi-
nha das, em có pia, aos res pec ti vos Re que-
ren tes.

Os Re que ri men tos nºs 115, 173, 195,
214, 311, 267 e 297, de 2003, vão ao Arqui vo.

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Ofí cio nº 201, de 2003, en ca mi nhan do in for ma-
ções com ple men ta res em res pos ta ao Re que ri men to
nº 80, de 2003, do Se na dor Edu ar do Su plicy.

As in for ma ções com ple men ta res fo ram
en ca mi nha das, em có pia, ao Re que ren te e
o re que ri men to vai ao Arqui vo.
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PARECER

PARECER Nº 711, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, ao Pro je to de Lei do Se na do nº
174, de 2000, de au to ria do Se na dor Luiz
Pon tes, que al te ra a Lei nº 9.656, de 3 de
ju nho de 1998, que dis põe so bre os pla-
nos e se gu ros pri va dos de as sis tên cia à
sa ú de.

Re la tor: Se na dor Mão San ta

I – Re la tó rio

O ilus tre au tor do PLS nº 174, de 2000, Se na dor
Luiz Pon tes, pre ten de acres cen tar, por meio do art. 1º
do pro je to, a alí nea g ao in ci so II do art. 12 da Lei nº
9.656, de 3 de ju nho de 1998 (lei dos pla nos e se gu-
ros pri va dos de as sis tên cia à sa ú de).

O pro pó si to da al te ra ção é o de in se rir como item
de co ber tu ra obri ga tó ria nos pla nos e se gu ros que in-
clu em in ter na ção hos pi ta lar “as des pe sas de acom pa-
nhan te de re cém-nas ci dos, lac ten tes e cri an ças, en-
quan to es ses per ma ne ce rem in ter na dos em uni da de
de tra ta men to in ten si vo ne o na tal ou pe diá tri co”.

A vi gên cia da nor ma está pre vis ta para a data
de sua pu bli ca ção, se gun do dis põe o art. 2º da pro po-
si ção.

O au tor jus ti fi ca a apre sen ta ção do pro je to pelo
fato de te rem-lhe che ga do re cla ma ções de todo o ter -
ri tó rio bra si le i ro so bre o des cum pri men to da lei nos
ca sos de pa ci en tes in ter na dos em uni da des de tra ta-
men to in ten si vo – “mes mo quan do se tra ta de cri an-
ças que ain da ne ces si tam de ale i ta men to ma ter no”.
Ele sa li en ta que as ope ra do ras de pla nos e se gu ros
pri va dos de as sis tên cia à sa ú de não vêm co brin do as
des pe sas de acom pa nhan tes de pa ci en tes me no res
de de zo i to anos de ida de, con for me de ter mi na o art.
12, II, f da lei, por in ter pre ta rem que a nor ma con si de-
ra que, em caso de in ter na ção em uni da de de tra ta-
men to in ten si vo, não há a ne ces si da de de per ma nên-
cia dos pais ou res pon sá ve is no hos pi tal.

Con for me o ilus tre Se na dor, isso cons ti tui um
ex ces so por par te da que las ins ti tu i ções e, por tan to, a
pro po si ção tem o ob je ti vo de “em pres tar ao dis po si ti-
vo men ci o na do da que la lei o cu nho de in ter pre ta ção
au tên ti ca, para evi tar o des ca la bro her me nêu ti co de
que tem sido ví ti ma”.

Na le gis la tu ra an te ri or, o pro je to ha via sido dis -
tri bu í do a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
para apre ci a ção em ca rá ter ter mi na ti vo, onde, es go-
ta do o pra zo re gu la men tar, não ha via re ce bi do emen -

das. Na que la oca sião, re ce beu voto do re la tor, Se na-
dor Wel ling ton Ro ber to, pela apro va ção da ma té ria
com a emen da que su ge ria.

No fim da le gis la tu ra, como o pro je to não ha via
sido apre ci a do pela co mis são, o pro ces sa do foi en tão
de vol vi do, para aten der ao dis pos to no art. 89, § 2º, do 
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral (RISF), com bi-
na do com a Re so lu ção nº 17, de 2002.

Des sa for ma, no iní cio da atu al le gis la tu ra, o
pro je to veio a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos para con ti nu ar em tra mi ta ção, em vir tu de do dis -
pos to no art. 332, II, com a re da ção dada pela Re so lu-
ção nº 17, de 2002, ten do sido a mim con fi a da a re la-
to ria da ma té ria.

II – Aná li se

Nes te pa re cer, faço mi nhas as con si de ra ções
exa ra das pelo ilus tre re la tor da ma té ria na úl ti ma le -
gis la tu ra, por co mun gar de suas pre o cu pa ções com a 
re le vân cia do tema e com a ne ces si da de de apro va-
ção do pro je to para es tan car o abu so que vem sen do
co me ti do pe las ope ra do ras de pla nos e se gu ros pri -
va dos de sa ú de.

Para ilus trar a im por tân cia do pro je to em aná li-
se, lem bro aqui os pon tos mais re le van tes das ma ni-
fes ta ções de pro fis si o na is de sa ú de en vi a das ao au -
tor da pro pos ta:

• A im por tân cia da pre sen ça do pai,
mãe ou res pon sá vel no pro ces so de re cu pe-
ra ção de cri an ças gra ve men te en fer mas,
mes mo que o acom pa nhan te não pos sa es -
tar em con ta to di re to com a cri an ça, pois
sua pre sen ça con fe re tran qüi li da de e se gu-
ran ça quan to aos pro ce di men tos que es tão
sen do to ma dos, sen ti men tos que são trans -
fe ri dos para a cri an ça e re sul tam em ma i or
chan ce de re cu pe ra ção;

• A acen tu a da re du ção nos ín di ces de
mor ta li da de in fan til no Bra sil fez-se no tar,
so bre tu do, na mor ta li da de tar dia (en tre o
pe río do ne o na tal e o fi nal do pri me i ro ano
de vida), mas não se fez sen tir com a mes -
ma in ten si da de na mor ta li da de pre co ce (nos 
pri me i ros vin te e oito dias de vida), a des pe-
i to dos avan ços nas tec no lo gi as de su por te
de sen vol vi das em ber çá ri os de alto ris co e
uni da des de te ra pia in ten si va ne o na tal;

• Alguns ser vi ços ma ter no-in fan tis pú-
bli cos no Bra sil – e tam bém al gu mas uni da-
des no ex te ri or – têm ob ti do êxi tos a par tir
da con ci li a ção de tec no lo gi as avan ça das de 
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su por te com es tra té gi as de hu ma ni za ção
as sis ten ci al, en tre as qua is se des ta ca a
pre ser va ção da fi gu ra ma ter na nos am bi en-
tes hos pi ta la res de as sis tên cia como fa tor
de ci si vo na re cu pe ra ção do re cém-nato ou
lac ten te jo vem, me di da que aten de ao que
dis põem o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les-
cen te e as nor mas do Mi nis té rio da Sa ú de
con cer nen tes ao Pro gra ma de Assis tên cia
Hu ma ni za da ao Re cém-Nas ci do de Ba i xo
Peso;

• O mes mo êxi to ain da não vem sen do
ob ser va do no se tor pri va do, onde – sem a
co ber tu ra de des pe sas de acom pa nhan tes
– os es for ços e in ves ti men tos di ri gi dos à cli -
en te la das uni da des de te ra pia in ten si va ne -
o na tal ou pe diá tri ca não vêm pro por ci o nan-
do os re sul ta dos al me ja dos.

Os da dos aci ma cor ro bo ram, por tan to, a ne-
ces si da de de al te rar a atu al si tu a ção.

Por fim, con cor da mos, tam bém, com a opi nião
do Se na dor Wel ling ton Ro ber to de que, em vez de li -
mi tar o di re i to em pa u ta aos re cém-nas ci dos, lac ten-
tes e cri an ças in ter na dos em uni da des de tra ta men to
in ten si vo ne o na tal ou pe diá tri co – como faz o PLS nº
174, de 2000 – , de ve ría mos as se gu rá-lo a to dos os
me no res de de zo i to anos, con for me a in ten ção ori gi-
nal do le gis la dor, ra zão por que este pa re cer pro põe
não a in clu são de uma nova alí nea no in ci so II, do art.
12, da Lei nº 9.656, mas a in ser ção, na alí nea f ori gi-
nal, de tre cho para en fa ti zar que o di re i to ali pre vis to
se es ten de aos ca sos de in ter na ção em uni da de de
tra ta men to in ten si vo ou si mi lar.

III – Voto

Nos so voto, por tan to, é pela apro va ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 174, de 2000, com a se guin-
te emen da:

EMENDA Nº 1-CAE

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do nº
174, de 2000, a se guin te re da ção:

Art. 1º A alí nea f, do in ci so II, do art.
12, da Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 12. .................................................
..............................................................
II – ........................................................
f) co ber tu ra de des pe sas de acom pa-

nhan te, no caso de pa ci en tes me no res de

de zo i to anos, in clu si ve quan do se tra tar de
in ter na ção em uni da de de te ra pia in ten si va
ou si mi lar.

....................................................(NR)”

Ra mez Te bet,  Pre si den te – Mão San ta, Re la-
tor – Ana Jú lia Ca re pa – Edu ar do Su plicy – Del cí-
dio Ama ral – Ro ber to Sa tur ni no – Anto nio Car los
Va la da res – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Fer nan do
Be zer ra – Ga ri bal di Alves Fi lho – Gil ber to Mes tri-
nho – Val dir Ra upp – Cé sar Bor ges – Efra im Mo -
ra es – Jo nas Pi nhe i ro – Ro dolp ho Tou ri nho –
Ante ro Paes de Bar ros – Edu ar do Aze re do –
Alme i da Lima – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Ro me-
ro Jucá.

TEXTO FINAL

OFERECIDO AO

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 174, DE 2000

Alte ra a Lei nº 9.656, de 3 de ju nho
de 1998, que dis põe so bre os pla nos e
se gu ros pri va dos de as sis tên cia à sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A alí nea f, do in ci so II, do art. 12, da Lei nº

9.656, de 3 de ju nho de 1998, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art. 12.. ................................................
II – ........................................................
..............................................................
f) co ber tu ra de des pe sas de acom pa-

nhan te, no caso de pa ci en tes me no res de
de zo i to anos, in clu si ve quan do se tra tar de
in ter na ção em uni da de de te ra pia in ten si va
ou si mi lar.

....................................................(NR)”

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

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, ÚNICO, DO
REGIMENTO INTERNO.

Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I – Re la tó rio

O PLS no 174, de 2000, de au to ria do ilus tre Se -
na dor Luiz Pon tes, acres cen ta, por meio de seu art.
1º, a alí nea g ao in ci so II do art. 12 da Lei nº 9.656, de
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3 de ju nho de 1998 (lei dos pla nos e se gu ros pri va dos
de as sis tên cia à sa ú de).

O acrés ci mo tem o ob je ti vo de in se rir como item
de co ber tu ra obri ga tó ria nos pla nos e se gu ros que in -
clu em in ter na ção hos pi ta lar “as des pe sas de acom-
pa nhan te de re cém-nas ci dos, lac ten tes e cri an ças,
en quan to es ses per ma ne ce rem in ter na dos em uni da-
de de tra ta men to in ten si vo ne o na tal ou pe diá tri co”.

Pelo art. 2º da pro po si ção, pre vê-se a vi gên cia
da nor ma para a data de sua pu bli ca ção.

Na jus ti fi ca ção do pro je to, o au tor sa li en ta que,
ape sar de as ope ra do ras de pla nos e se gu ros te rem a 
obri ga ção de co brir as des pe sas de acom pa nhan tes
de pa ci en tes me no res de de zo i to anos de ida de (con -
for me de ter mi na o art. 12, II, “f’, da lei) têm-lhe che ga-
do re cla ma ções de todo o ter ri tó rio bra si le i ro so bre o
des cum pri men to des sa nor ma nos ca sos de pa ci en-
tes in ter na dos em uni da des de tra ta men to in ten si vo –
“mes mo quan do se tra ta de cri an ças que ain da ne-
ces si tam de ale i ta men to ma ter no”.

Con for me o ilus tre Se na dor, isso cons ti tui um
ex ces so por par te da que las ins ti tu i ções, cuja in ter-
pre ta ção da nor ma con si de ra que, em caso de in ter-
na ção em uni da de de tra ta men to in ten si vo, não há a
ne ces si da de de per ma nên cia dos pais ou res pon sá-
ve is no hos pi tal.

Se gun do ele, por tan to, a pro po si ção tem o ob je-
ti vo de “em pres tar ao dis po si ti vo men ci o na do da que-
la lei o cu nho de in ter pre ta ção au tên ti ca, para evi tar o
des ca la bro her me nêu ti co de que tem sido ví ti ma”.

O pro je to foi dis tri bu í do a esta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos para apre ci a ção em ca rá ter
ter mi na ti vo. Res sal te-se que, no pra zo re gu la men tar,
não fo ram apre sen ta das emen das.

II – Aná li se

Tem ra zão o au tor da pro pos ta ao clas si fi car de
“ex ces so” a ati tu de das ope ra do ras de pla nos e se gu-
ros de sa ú de, pois a nor ma é bem cla ra so bre a obri -
ga to ri e da de de co ber tu ra de des pe sas de acom pa-
nhan te de pa ci en tes me no res de de zo i to anos por
todo pla no ou se gu ro que in clua in ter na ção hos pi ta-
lar, sem fa zer qual quer dis tin ção en tre as uni da des
em que o pa ci en te es te ja in ter na do.

Ma ni fes ta ções re ce bi das de pro fis si o na is de sa -
ú de as si na lam a im por tân cia da pre sen ça do pai, mãe
ou res pon sá vel no pro ces so de re cu pe ra ção de cri an-
ças gra ve men te en fer mas. Um dos mis si vis tas lem bra
que, mes mo que o acom pa nhan te não pos sa es tar
em con ta to di re ta men te com a cri an ça, sua pre sen ça
pró xi ma e con tí nua” con fe re a ele tran qüi li da de e se -

gu ran ça quan to aos pro ce di men tos mé di cos que es -
tão sen do to ma dos, sen ti men tos que são trans fe ri dos
para a cri an ça – pela sin to ma des ta com seus pais – o 
que re sul ta em ma i or chan ce de re cu pe ra ção.

Ou tros pro fis si o na is res sal tam que a “elo qüen te
re du ção” nos ín di ces de mor ta li da de in fan til no Bra sil
– a par tir da con so li da ção de po lí ti cas e pro gra mas
pú bli cos de sa ú de – fez-se no tar so bre tu do na mor ta-
li da de in fan til tar dia (en tre o pe río do ne o na tal e o fi nal
do pri me i ro ano de vida), mas que essa re du ção não
se fez sen tir com a mes ma in ten si da de na mor ta li da-
de in fan til pre co ce (nos pri me i ros vin te e oito dias de
vida), em que pe sem os “enor mes avan ços nas tec -
no lo gi as de su por te de sen vol vi das nas uni da des es -
pe ci a li za das de as sis tên cia” tais como ber çá ri os de
alto ris co e uni da des de te ra pia in ten si va ne o na tal.

Con tu do, cum pre as si na lar que al gu mas uni da-
des de as sis tên cia no Bra sil, prin ci pal men te em ser -
vi ços ma ter no-in fan tis pú bli cos – a exem plo do que
tam bém vem ocor ren do no ex te ri or –, “têm ob ti do
gran de êxi to nas suas es ta tís ti cas de so bre vi da in-
fan til” em de cor rên cia “da con ci li a ção de in ves ti men-
tos em tec no lo gi as avan ça das de su por te com es tra-
té gi as de hu ma ni za ção as sis ten ci al”, des ta can do-se
a pre ser va ção da fi gu ra ma ter na nos am bi en tes hos -
pi ta la res de as sis tên cia como fa tor de ci si vo na re cu-
pe ra ção do re cém-nato ou lac ten te jo vem. Os pro fis-
si o na is que se ma ni fes ta ram lem bram que esse pro -
ce di men to aten de ao que dis põem o Esta tu to da Cri -
an ça e do Ado les cen te (Lei nº 8.069, de 1990), a
Por ta ria do Mi nis té rio da Sa ú de nº 72, de 2 de mar ço
de 2000, e o Pro gra ma de Assis tên cia Hu ma ni za da
ao Re cém-Nas ci do de Ba i xo Peso do Mi nis té rio da
Sa ú de.

Os do cu men tos re ce bi dos ob ser vam, en tre tan-
to, que o mes mo não vem ocor ren do no se tor pri va do,
onde – sem a co ber tu ra de des pe sas de acom pa-
nhan tes – gran des es for ços e in ves ti men tos fi nan ce i-
ros têm sido di ri gi dos à cli en te la das uni da des de te -
ra pia in ten si va ne o na tal ou pe diá tri ca, sem con tu do
lo grar re sul ta dos de im pac to so ci al.

Por tan to, deve-se lou var o pro pó si to do pro je to
de lei em aná li se de es tan car o abu so pra ti ca do pe -
las ope ra do ras de pla nos e se gu ros pri va dos de as -
sis tên cia a sa ú de.

Con si de ra mos, con tu do, que, em vez de li mi tar
o di re i to em pa u ta aos re cém-nas ci dos, lac ten tes e
cri an ças in ter na dos em uni da des de tra ta men to in-
ten si vo ne o na tal ou pe diá tri co – como faz o PLS nº
174, de 2000 – de ve ría mos as se gu rá-lo a to dos os
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me no res de de zo i to anos, con for me a in ten ção ori gi-
nal do le gis la dor.

Por isso, pro po mos não a in clu são de urna nova
alí nea no in ci so II, do art. 12, da Lei nº 9.656, e sim a in -
clu são, na alí nea f ori gi nal, de tre cho para en fa ti zar que
o di re i to ali pre vis to se es ten de aos ca sos de in ter na ção
em uni da de de tra ta men to in ten si vo ou si mi lar.

III – Voto

Em vir tu de das con si de ra ções exa ra das nes te
pa re cer, o voto é pela apro va ção do Pro je to de Lei do
Se na do nº 174, de 2000, com a se guin te emen da:

EMENDA Nº 1 (CAE)

Ao Pro je to de Lei do Se na do nº 174,
de 2000, que al te ra a Lei nº 9.656, de 3 de
ju nho de 1998, que dis põe so bre os pla-
nos e se gu ros pri va dos de as sis tên cia à
sa ú de.

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do nº
174, de 2000, a se guin te re da ção:

“Art. 1º A alí nea f, do in ci so II, do art.
12, da Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 12....................................................
II – .....................................................
f) co ber tu ra de des pe sas de acom pa-

nhan te, no caso de pa ci en tes me no res de
de zo i to anos, in clu si ve quan do se tra tar de
in ter na ção em cen tro de te ra pia in ten si va ou 
si mi lar.

..................................................... (NR)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Dis põe so bre os pla nos e se gu ros
pri va dos de as sis tên cia à sa ú de.

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

Art. 12. São fa cul ta das a ofer ta, a con tra ta ção e
a vi gên cia dos pro du tos de que tra tam o in ci so I e o §
1º do art. 1º des ta Lei, nas seg men ta ções pre vis tas
nos in ci sos I a IV des te ar ti go, res pe i ta das as res pec-
ti vas am pli tu des de co ber tu ra de fi ni das no pla no-re fe-
rên cia de que tra ta o art. 10, se gun do as se guin tes
exi gên ci as mí ni mas: (Re da ção dada pela MPV nº
2.177-44, de 24.8.2001).

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

II – quan do in clu ir in ter na ção hos pi ta lar:
.........................................................................
f) co ber tu ra de des pe sas de acom pa nhan te, no

caso de pa ci en tes me no res de de zo i to anos;
.........................................................................

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro je tos de de cre to le gis la ti vo
que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Osmar Dias.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 378, DE 2003

(Nº 40/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor 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 da Áfri ca do Sul
so bre Co o pe ra ção Téc ni ca, ce le bra do na
ci da de do Cabo, 1º de mar ço de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do 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 da Áfri ca do Sul so bre Co o pe ra ção
Téc ni ca, ce le bra do na ci da de do Cabo, em 1º de mar -
ço de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do bem como qua is-
quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do in -
ci so I do art. 49, da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA

REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL SOBRE
COOPERAÇÃO TÉCNICA

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 da Áfri ca do Sul (do ra-

van te de no mi na dos ”Par tes” e, no sin gu lar, “Par te”);
Re co nhe cen do o in te res se de for ta le cer os la -

ços de ami za de exis ten tes en tre a Re pú bli ca Fe de ra-
ti va do Bra sil e a Re pú bli ca da Áfri ca do Sul;
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Enco ra ja dos pelo in te res se mú tuo de aper fe i ço-
ar e es ti mu lar o de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co
de seus res pec ti vos pa í ses;

Con ven ci dos da ne ces si da de de dar ên fa se ao
de sen vol vi men to sus ten tá vel;

Re co nhe cen do as van ta gens re cí pro cas re sul-
tan tes da co o pe ra ção téc ni ca em áre as de in te res se
co mum;

De se jo sos de de sen vol ver a co o pe ra ção que
es ti mu le o pro gres so téc ni co,

Acor dam o se guin te:

Arti go I
Obje ti vos

O ob je ti vo do pre sen te Acor do é o de pro mo ver
a co o pe ra ção téc ni ca nas áre as con si de ra das pri o ri-
tá ri as pe las Par tes.

Arti go 2
Áre as de Co o pe ra ção

Sem pre ju í zo da pos si bi li da de de es ten der a co -
o pe ra ção téc ni ca a ou tras áre as que as Par tes con si-
de rem con ve ni en tes, as Par tes com pro me tem-se a
pro mo ver a co o pe ra ção téc ni ca nas se guin tes áre as
de es pe ci al in te res se mú tuo:

a) agri cul tu ra;
b) edu ca ção;
c) ener gia;
d) in dús tria;
e) meio am bi en te e re cur sos na tu ra is;
f) mi ne ra ção;
g) mi cro e pe que nas em pre sas;
h) sa ú de;
i) trans por te e co mu ni ca ções;
j) pri va ti za ção;
k) na ve ga ção; e
l) tu ris mo.

Arti go 3
Imple men ta ção

1. A im ple men ta ção da co o pe ra ção téc ni ca de -
ve rá ser fe i ta de acor do com pro gra mas se to ri a is es -
pe cí fi cos, pro je tos e ações.

2. Os pro gra mas e pro je tos, fon tes de re cur sos
fi nan ce i ros, fi nan ci a men to e me ca nis mos ope ra ci o-
na is em áre as es pe cí fi cas de co o pe ra ção de ve rão ser 
es ta be le ci dos por acor dos téc ni cos, ad mi nis tra ti vos
ou exe cu ti vos en tre as Par tes (do ra van te de no mi na-
dos “Ajus tes Com ple men ta res”).

3. Para os pro gra mas, pro je tos e ati vi da des a
se rem de sen vol vi dos ao am pa ro do pre sen te Acor do,
as Par tes po de rão con si de rar a par ti ci pa ção de ins ti-
tu i ções dos se to res pú bli co e pri va do, as sim como de
or ga ni za ções não-go ver na men ta is de am bos os pa í-
ses.

Arti go 4
Au to ri da des Com pe ten tes

1. A Re pú bli ca da Áfri ca do Sul de ve rá iden ti fi car
por es cri to, an tes da im ple men ta ção dos pro gra mas e 
pro je tos, os Mi nis té ri os do Go ver no que se rão res-
pon sá ve is pe los vá ri os cam pos de co o pe ra ção iden ti-
fi ca dos nes te Acor do.

2. As au to ri da des exe cu to ras iden ti fi ca das no
Pa rá gra fo (1) de ve rão ser au to ri za das a fa ci li tar a co -
o pe ra ção em seus res pec ti vos cam pos me di an te a
ce le bra ção de Ajus tes Com ple men ta res sob a égi de
des te Acor do.

3. A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil de ve rá ser
re pre sen ta da pela Agên cia Bra si le i ra de Co o pe ra ção,
que será res pon sá vel pelo de sen vol vi men to da co o-
pe ra ção téc ni ca nos ter mos des te Acor do.

4. O Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros de ve-
rá ad mi nis trar este Acor do até que a Par te sul-afri ca-
na es ta be le ça um Mi nis té rio que ad mi nis tra rá este
Acor do nos ter mos de sua fun ção.

Arti go 5
For mas de Co o pe ra ção

1. A co o pe ra ção que se pre ten de nes te Acor do
po de rá in clu ir:

a) re u niões de tra ba lho;
b) pro gra mas de es tá gio e tre i na men to

para aper fe i ço a men to pro fis si o nal;
c) re a li za ção de se mi ná ri os e con fe-

rên ci as;
d) pres ta ção de ser vi ços de con sul to-

ria;
e) en vio e re ce bi men to de fun ci o ná ri-

os, téc ni cos, pe ri tos e con sul to res;
f) per mu ta de da dos e in for ma ções

nas áre as pri o ri tá ri as en tre as ins ti tu i ções
in di ca das pe las Par tes;

g) en vio de equi pa men tos e ma te ri a is
con si de ra dos in dis pen sá ve is à re a li za ção
de pro gra mas se to ri a is e pro je tos acor da-
dos;

h)  en vio de ma te ri al bi bli o grá fi co, in-
for ma ções e do cu men ta ção re la ci o na da às
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áre as dos pro gra mas se to ri a is e pro je tos de
co o pe ra ção em exe cu ção; e

i) de sen vol vi men to de pro gra mas se to-
ri a is e pro je tos de co o pe ra ção téc ni ca com
ter ce i ros pa í ses ou ins ti tu i ções.

2. Sem pre ju í zo das for mas de co o pe ra ção téc -
ni ca es ta be le ci das no pa rá gra fo 1 des te Arti go, qual -
quer ou tra mo da li da de po de rá ser im ple men ta da de
co mum acor do en tre as Par tes.

Arti go 6
Assun tos Re la ci o na dos

1. Po de rão ser con vo ca das re u niões en tre re-
pre sen tan tes do Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i-
ros da Áfri ca do Sul e da Agên cia Bra si le i ra de Co o pe-
ra ção, quan do ne ces sá rio, para tra tar de as sun tos re -
la ci o na dos aos pro gra mas, pro je tos e ati vi da des de
co o pe ra ção téc ni ca, tais como:

a) as po lí ti cas e es tra té gi as de co o pe-
ra ção téc ni ca de cada uma das Par tes, es -
ta be le ci das pe las au to ri da des com pe ten tes
em ní vel na ci o nal;

b) ava li a ção e de fi ni ção das áre as co-
muns pri o ri tá ri as para a im ple men ta ção da
co o pe ra ção téc ni ca;

c) es ta be le ci men to dos me ca nis mos e
pro ce di men tos a se rem ado ta dos por am-
bas as Par tes;

d) a aná li se, pro pos tas e, se ne ces sá-
rio, apro va ção de pro gra mas e pro je tos de
co o pe ra ção téc ni ca;

e) a ava li a ção dos re sul ta dos fi na is
dos pro gra mas, dos pro je tos e das ações
im ple men ta dos nos ter mos des te Acor do e
de seus Ajus tes Com ple men ta res; e

f) re co men da ções con si de ra das per ti-
nen tes para as Par tes.

2. Ou tras ins ti tu i ções in te res sa das en vol vi das
nos pro gra mas, pro je tos e ações de co o pe ra ção téc -
ni ca po de rão ser con vi da das pe las Par tes a par ti ci-
par das men ci o na das re u niões.

3. O lo cal e data das re u niões se rão de fi ni dos
por via di plo má ti ca.

Arti go 7
Pro te ção da Infor ma ção

Cada uma das Par tes ga ran ti rá que os do cu-
men tos, in for ma ções e ou tros da dos re sul tan tes da
im ple men ta ção des te Acor do não de ve rão ser di vul-

ga dos nem trans mi ti dos a ter ce i ros sem o pré vio con -
sen ti men to, por es cri to, da ou tra Par te.

Arti go 8
Pro vi dên ci as Re la ti vas a Des lo ca men to

Su je i to às leis do més ti cas apli cá ve is, as Par tes
fa ci li ta rão, em seus res pec ti vos ter ri tó ri os, a en tra da e 
es ta da de fun ci o ná ri os, téc ni cos, con sul to res e pe ri-
tos par ti ci pan tes da co o pe ra ção téc ni ca es ta be le ci da
nos ter mos do pre sen te Acor do, bem como dos mem -
bros de suas fa mí li as ime di a tas.

Arti go 9
Assis tên cia e Fa ci li da des

As Par tes as se gu ra rão, con for me os li mi tes de
seus re cur sos, apo io lo gís ti co, fa ci li da des de trans-
por te e aces so à in for ma ção ne ces sá ri os para o cum -
pri men to de suas fun ções es pe cí fi cas e ou tras fa ci li-
da des a se rem de fi ni das nos Ajus tes Com ple men ta-
res, aos fun ci o ná ri os, téc ni cos, pe ri tos e con sul to res
que se jam en vi a dos ao país da ou tra Par te, em fun -
ção do pre sen te Acor do.

Arti go 10
Impos tos

1. Su je i to às suas leis do més ti cas, cada Par te,
quan do ne ces sá rio, con ce de rá aos fun ci o ná ri os, téc -
ni cos, pe ri tos e con sul to res que se des lo quem de um
país para o ou tro em de cor rên cia des te Acor do e dos
Ajus tes Com ple men ta res, bem como aos mem bros
de suas fa mí li as ime di a tas:

a) isen ção de im pos tos e de ma is gra-
va mes in ci den tes so bre im por ta ção de ob je-
tos de uso do més ti co e pes so al, des ti na dos
à pri me i ra ins ta la ção, sem pre que o pra zo
de per ma nên cia no país an fi trião seja su pe-
ri or a um ano;

b) idên ti ca isen ção àque la pre vis ta na
alí nea a des te Pa rá gra fo, quan do da re ex-
por ta ção dos re fe ri dos bens;

c) isen ção de im pos tos quan to a sa lá-
ri os e be ne fí ci os a car go da ins ti tu i ção da
Par te que os en vi ou até que se jam fir ma dos
Acor dos de bi tri bu ta ção en tre as Par tes, que 
pre va le ce rão; e

d) fa ci li da des de re pa tri a ção em si tu a-
ções de cri se não me nos fa vo rá ve is que
aque las con ce di das a na ci o na is de ou tros
pa í ses.

2. A se le ção de fun ci o ná ri os, téc ni cos, pe ri tos
e con sul to res de ve rá ser fe i ta pela Par te que os en-
via e de ve rá ser apro va da pela Par te que os re ce be.
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Arti go 11
Dis ci pli na

Os fun ci o ná ri os, téc ni cos, pe ri tos e con sul to res
en vi a dos de uma Par te à ou tra em fun ção do pre sen te
Acor do ou Ajus tes Com ple men ta res de ve rão atu ar
em fun ção do es ta be le ci do em cada pro je to ou ação e 
es ta rão su je i tos às leis e re gu la men tos vi gen tes no
ter ri tó rio do país an fi trião.

Artigo 12
Isenções

Su je i to às leis do més ti cas apli cá ve is das Par tes:
1. To dos os bens, equi pa men tos e ma te ri a is

even tu al men te for ne ci dos, a qual quer tí tu lo, por uma
das Par tes à ou tra, para a exe cu ção de pro gra mas e
pro je tos de sen vol vi dos no âm bi to des te Acor do e de
seus Ajus tes Com ple men ta res es ta rão isen tos de to -
dos os im pos tos de im por ta ção e de ex por ta ção, gra -
va mes e qual quer ou tro pa ga men to re la ci o na do.

2. To dos os equi pa men tos e ma te ri a is que não
ti ve rem sido do a dos pela Par te que os for ne ceu à ou -
tra ao tér mi no dos pro gra mas e pro je tos de ve rão ser
re ex por ta dos com igual isen ção de im pos tos de ex-
por ta ção e de im por ta ção, gra va mes e ou tros pa ga-
men tos re la ci o na dos con tem pla dos no pa rá gra fo 1.

Artigo 13
Solução de Divergências

Qu al quer di ver gên cia en tre as Par tes de cor ren-
te da in ter pre ta ção ou im ple men ta ção des te Acor do
de ve rá ser re sol vi da ami ga vel men te por in ter mé dio
de con sul tas e ne go ci a ção en tre as Par tes.

Artigo 14
Entrada em Vigor e Denúncia

1. O pre sen te Acor do de ve rá en trar em vi gor
quan do cada Par te hou ver no ti fi ca do a ou tra, por es -
cri to, por via di plo má ti ca, do cum pri men to de seus re -
qui si tos cons ti tu ci o na is ne ces sá ri os à exe cu ção do
Acor do. A data de en tra da em vi gor será a data da úl ti-
ma no ti fi ca ção.

2. O pre sen te Acor do terá vi gên cia de cin co
anos, po den do ser pror ro ga do au to ma ti ca men te por
pe río dos igua is e con se cu ti vos; po de rá ser de nun ci a-
do por qual quer das Par tes, por meio de no ti fi ca ção,
com an te ce dên cia mí ni ma de seis me ses, da in ten-
ção de uma Par te de de nun ciá-lo.

3. A vi gên cia do pre sen te Acor do não afe ta rá a
exe cu ção de ou tros Acor dos as si na dos por qual quer
das Par tes no âm bi to bi la te ral e no dos me ca nis mos
de in te gra ção re gi o nal e su bre gi o nal.

4. Em caso de de nún cia do pre sen te Acor do, os
pro gra mas, pro je tos e ações em exe cu ção não se rão
afe ta dos, sal vo quan do as Par tes con vi e rem di ver sa-
men te por es cri to.

Artigo 15
Emendas do Acordo

Este Acor do po de rá ser emen da do por con sen-
ti men to mú tuo das Par tes por meio da Tro ca de No -
tas, por via di plo má ti ca, de acor do com a le gis la ção
cons ti tu ci o nal das Par tes.

Em fé do que os aba i xo-as si na dos, de vi da men-
te au to ri za dos por seus res pec ti vos Go ver nos, as si-
nam e se lam o pre sen te Acor do, em dois exem pla res
ori gi na is, nos idi o mas por tu guês e in glês, sen do am -
bos igual men te au tên ti cos.

Fe i to na Ci da de do Cabo, em 1º de mar ço de
2000. – Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res,

Pelo Go ver no da Re pú bli ca da Áfri ca do Sul,
Nkco sa za na Zuma, Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i-
ros.

MENSAGEM Nº 672, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos tur nos do dis pos to no atr. 49, in ci so I, com -

bi na do com o art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, sub me to à ele va da con si de ra 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 Re la ções Exte ri o-
res, o tato do Acor 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 da
Áfri ca do Sul so bre Co o pe ra ção Téc ni ca, ce le bra do
na Ci da de do Cabo, em 1º de mar ço de 2000.

Bra sí lia, 30 de ju lho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 244 DAI/ABC/DAF 11/CJ/ARC-MRE.

Bra sí lia, 18 de ju lho de 2002

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 

ane xo tex to do Acor 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 da
Áfri ca do Sul so bre Co o pe ra ção Téc ni ca, as si na do
em 1º de mar ço de 2000.

2. A as si na tu ra des se ins tru men to aten de á dis po-
si ção de am bos os Go ver nos de de sen vol ver a co o pe-
ra ção téc ni ca nas áre as de agri cul tu ra, edu ca ção, ener -
gia in dús tria, meio am bi en te e re cur sos mi ne ra is, mi ne-
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ra ção, mi cro e pe que nas em pre sas. Sa ú de, trans por te e 
co mu ni ca ções, pri va ti za ção, na ve ga ção e tu ris mo.

3. A co o pe ra ção téc ni ca pre vis ta no do cu men to
en vol ve rá ins ti tu i ções do se tor pú bli co e pri va do, as -
sim como or ga ni za ções não-go ver na men ta is de am -
bos os pa i ses. Para tan to, po de rio ser con vo ca das re -
u niões en tre as par tes quan do ne ces sá rio para as se-
gu rar a im ple men ta ção do Acor do.

4. Com vis tas ao en ca mi nha men to do as sun to à
apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo. sub me to a Vos sa
Exce lên cia o pro je to de Men sa gem ao Con gres so
Na ci o nal, jun ta men te com as có pi as au ten ti ca das do
Acor do.

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.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379,   DE 2003

(Nº 726/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do de Co o pe-
ra ção Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca do Peru para com ba ter o Trá fe-
go de Ae ro na ves Envol vi das em Ati vi da-
des Ilí ci tas Trans na ci o na is, ce le bra do em 
Lima, em 6 de de zem bro de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do de Co o-

pe ra ção Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra-
ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Peru para
Com ba ter o Trá fe go de Ae ro na ves Envol vi das em Ati -
vi da des Ilí ci tas Trans na ci o na is, ce le bra do em Lima,
em 6 de de zem bro de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que al te rem o re -
fe ri do Acor do, bem como qua is quer ajus tes com ple-
men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da

Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com-
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

ACORDO DE COOPERACAO MÚTUA ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO

BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO PERU 
PARA COMBATER O TRÁFEGO DE AERONAVES

ENVOLVIDAS EM ATIVIDADES ILÍCITAS
TRANSNACIONAIS

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 Peru
(do ra van te de no mi na dos “Par tes”);

Con ven ci das que o trá fe go de ae ro na ves su pos-
ta men te en vol vi das em ati vi da des ilí ci tas trans na ci o-
na is cons ti tui um pro ble ma que afe ta as co mu ni da des
dc am bos pa í ses; Re co nhe cen do que o en fren ta men-
to des te pro ble ma deve re a li zar-se por meio de ati vi-
da des con cerm das e har mô ni cas;

Inte res sa das em fo men tar a co la bo ra ção mú tua
nes se sen ti do.

Acor dam o se guin te:

Arti go I 

1. As Par tes Cons tan tes com pro me tem-se a en -
vi dar es for ços con jun tos para co i bir o trá fe go de ae ro-
na ves su pos ta men te en vol vi das em ati vi da des ilí ci tas
trans na ci o na is, aden tran do ou evo lu in do nos res pec-
ti vos es pa ços aé re os na ci o na is. As Par tes in ter cam-
bi a rão as in for ma ções re le van tes para o ob je ti vo aci -
ma, ten do em vis ta au men tar a efi cá cia e am pli ar o
es co po da co o pe ra ção bi la te ral. Essa co o pe ra ção,
que se re ge rá pelo pre sen te Acor do, po de rá com pre-
en der as se guin tes ati vi da des por par te de am bos os
go ver nos sig na tá ri os:

a) in ter câm bio de in for ma ções de ca rá-
ter es tra té gi co-ope ra ci o nal;

b) fre i na men to téc ni co ou ope ra ci onnl
es pe ci a li za do;

c)for ne ci men to de equi pa men to ou re-
cur sos hu ma nos para se rem em pre ga dos
em pro gra mas es pe cí fi cos na área me ci o na-
da e

d) mú tua as sis tên cia téc ni ca.
2. Os re cur sos ma te ri a is, fi nan ce i ros e hu ma nos

ne ces sá ri os à exe cu ção de pro gra mas es pe cí fi cos
em vir tu de des te Acor do se rão, quan do for per ti nen te
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e em cada caso, de fi ni dos pe las Par tes por in ter mé-
dio de Ajus tes Com ple men ta res.

Artigo II

1. De acor do com as res pec ti vas le gis la ções in -
ter nas, as Par tes tor na rão as me di das ca bí ve is para:

a) con tro]ar o trá fe go dc ae ro na ves
evo lu in do nos res pec ti vos es pa ços aé re os
na ci o na is; e

b) in ten si fi car o in ter câm bio de in for-
ma ções e ex pe riên ci as re la ci o na das com o
po li ci a men to do es pa ço aé reo res pec ti vo.

2. As Par tes in ter cam bi a rão as in for ma ções re -
le van tes para os ob je ti vos aci ma, ten do em vis ta au -
men tar a efi cá cia da co o pe ra ção bi la te ral.

Artigo III

1. As For ças Aé re as das Par tes es ta be le ce rão
pro gra mas de tra ba lho co brin do pe río dos de dois
anos, com vis tas a im ple men tar o pre sen te Acor do.

2. Os tri bu tos de im por ta ção ou ta xas aos qua is
pos sam es tar su je i tos os ma te ri a is e equi pa men tos
for ne ci dos no âm bi to des te Acor do e cor no re sul ta do
de sua exe cu ção se rão de ex clu si va res pon sa bi li da de
do Go ver no re ci pi en dá rio, que to ma rá as me di das
apro pri a das para sua li be ra ção.

Arti go IV

O Go ver no bra si le i ro de sig na como co or de na dor
de sua par ti ci pa ção na exe cu ção do pre sen te Acor do o
Esta do-Ma i or da Ae ro náu ti ca e o Go ver no  pe ru a no de -
sig na como co or de na dor de sua par ti ci pa ção a Con cor-
dan cia Ge ne ral de la Fu er za Ae rea del Perú

Artigo V

Com vis tas a al can çar os ob je ti vos do pre sen te
Acor do e a pe di do de uma das Par tes, re pre sen tan tes
das Par tes re u nir-se-ão pe ri o di ca men te para:

a) ava li ar a efi cá cia dos pro gra mas de
ação;

b) exa mi nar qua is quer ques tões re la ti-
vas à exe cu ção do pre sen te Acor do; e

c) apre sen tar aos seus res pec ti vos
Go ver nos as re co men da ções con si de ra das
per ti nen tes para a me lhor exe cu ção do pre -
sen te Acor do.

Arti go VI

To das as ati vi da des de cor ren tes do pre sen te
Acor do se rão de sen vol vi das em con for mi da de com

as leis e re gu la men tos em vi gor em cada uma das
Par tes.

Arti go VII

1. Cada uma das Par tes no ti fi ca rá a ou tra do
cum pri men to das for ma li da des re que ri das pela res-
pec ti va le gis la ção in ter na para que o Acor do en tre em 
vi gor. Este Acor do en tra rá em vi gor na data do re ce bi-
men to da úl ti ma des sas no ti fi ca ções.

2. O pre sen te Acor do per ma ne ce rá em vi gor por 
pra zo ili mi ta do, a me nos que urna das Par tes o de-
nun cie, por via di plo má ti ca. A de nún cia sur ti rá efe i to
90 (no ven ta) dias após a data da res pec ti va no ti fi ca-
ção.A de nún cia do pre sen te Acor do não afe ta rá a va -
li da de de qua is quer pro gra mas es ta be le ci dos an te ri-
or men te, os qua is con ti nu a rão sen do exe cu ta dos até
o seu tér mi no.

Fe i to em Lima, em 6 de de zem bro de 1999, em
dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês e es -
pa nhol, sen do am bos os tex tos igual men te au tên ti cos.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
– José Ve i gas Fi lho, Emba i xa dor.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca do Peru – Fer nan do
Tra zeg ni es Gran da, Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res.

MENSAGEM Nº 1.104, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84.

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va-
da con si de ra 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.
in te ri no, das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do de
Co o pe ra ção Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe-
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Peru
para Com ba ter o Trá fe go de Ae ro na ves Envol vi das era
Ati vi da des Ilí ci tas Trans na ci o na is, ce le bra do em Lima. 6 
de de zem bro de 1999.

Bra sí lia, 15 de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so, Pre si den te.

EM Nº 261/MRE

Bra sí lia, 4 de agos to de 2000.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de ele var à con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia o ane xo pro je to de Men sa gem, pela qual se
en ca mi nha, à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal, o tex -
to do “Acor do de Co o pe ra ção Mú tua en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re-
pú bli ca do Peru para Com ba ter o Trá fe go de Ae ro na ves
Envol vi das em Ati vi da des Ilí ci tas Trans na ci o na is”, as si-
na do em Lima, no dia 6 de de zem bro de 1999.
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2. O re fe ri do Acor do tem como ob je ti vo es ta be-
le cer a co o pe ra ção en tre as Par tes no sen ti do de
com ba ter o tra fe go de ae ro na ves su pos ta men te en-
vol vi das em ati vi da des ilí ci tas trans na ci o na is, aden-
tran do ou evo lu in do nos res pec ti vos es pa ços aé re os
na ci o na is. Nes se sen ti do, os dois Go ver nos com pro-
me tem-se a in ter cam bi ar in for ma ções re le van tes,
pro vi den ci ar tre i na men to téc ni co ou ope ra ci o nal es-
pe ci a li za do, for ne cer equi pa men tos ou re cur sos hu-
ma nos, além de as sis tên cia téc ni ca mú tua. O Mi nis té-
rio da De fe sa, es pe ci al men te o Co man do da Ae ro-
náu ti ca, par ti ci pou ati va men te das ne go ci a ções do
Acor do e apro vou seu tex to fi nal.

3. Uma vez que é da com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal re sol ver de fi ni ti va men te so bre
Acor dos, nos ter mos do in ci so I do Arti go 49 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, per mi to-me sub me ter o pro je to de
Men sa gem pre si den ci al, jun ta men te com có pi as au -
tên ti cas do re fe ri do ins tru men to, para que Vos sa
Exce lên cia, caso es te ja de acor do, en ca mi nhe a ma -
té ria à aná li se do Po der Le gis la ti vo.

Res pe i to sa men te – Luiz Fe li pe de Se i xas Cor rêa,
Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte ri o res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre ra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 378
e 379, de 2003, vão à Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal onde, nos ter mos do art. 376,
III, do Re gi men to Inter no, te rão o pra zo de cin co dias
úte is para o re ce bi men to de emen das, fin do o qual a
re fe ri da Co mis são terá quin ze dias úte is, pror ro gá ve is
para igual pe río do, para opi nar so bre as pro po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro je to de lei da Câ ma ra que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na-
dor Osmar Dias.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 45, DE 2003
(Nº 3.206/2000, na Casa de Ori gem)

Alte ra ar ti gos da Lei nº 7.210, de 11
de ju lho de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe nal
– para dis por so bre a emis são anu al de
ates ta do de pena a cum prir.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho
de 1984, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci-
so XVI:

“Art. 41 ..................................................
..............................................................
XVI – ates ta do de pena a cum prir, emi -

ti do anu al men te, sob pena da res pon sa bi li-
da de da au to ri da de ju di ciá ria com pe ten te.

.....................................................”(NR)

Art. 2º O art. 66 da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 
1984, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so X:

“Art. 66. .................................................
..............................................................
X – emi tir anu al men te ates ta do de

pena a cum prir.”(NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor no ven ta dias
após sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.206, DE 2000

Alte ra ar ti gos da Lei nº 7.210, de 11
de ju lho de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe nal
– para dis por so bre a emis são anu al de
ates ta do de pena a cum prir.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de

1984, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so XVI:

“Art. 41. .................................................
..............................................................
XVI – ates ta do de pena a cum prir, emi -

ti do anu al men te, sob pena de não po der
con ti nu ar pre so”

Art. 2º O art. 66 da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 
1984, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so X:

“Art. 66. .................................................
..............................................................
X – emi tir anu al men te ates ta do de

pena a cum prir.”

Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor 90 (no ven ta)
dias após sua pu bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

É mu i to co mum em nos sos pre sí di os en con trar-
mos de ten tos que já cum pri ram in te gral men te a pena
que lhes foi im pos ta. Nem sa bem que já po de ri am es -
tar fora das gra des e em con ta to com suas fa mí li as.
Ao con trá rio, per ma ne cem em ver da de i ros par di e i-
ros, mu i tas ve zes sem con tar com um can ti nho para
dor mir.

Essa si tu a ção é mu i to in jus ta e pre ci sa ter mi nar.
Sa ben do o quan to de pena ain da lhe res ta a

cum prir, o de ten to pode ar qui te tar pla nos mais con-
cre tos para o seu re to mo ao con ví vio so ci al.

Ven do apro xi mar-se o dia de sua sol tu ra, as es -
pe ran ças de li ber da de o aju da rão a me lhor su por tar
os dias que ain da fal tam para a sa í da do pre sí dio, o
que é de gran de im por tân cia para a ma nu ten ção da
dis ci pli na.

O ates ta do de pena a cum prir, emi ti do anu al-
men te, é um di re i to sa gra do do pre so, dada a mo ti va-
ção de dias me lho res.

Daí es ta mos apre sen tan do o pre sen te Pro je to
de Lei, to man do a emis são anu al de ates ta do de pena 
a cum prir um di re i to do pre so, sob pena de não se po -
der man tê-lo en car ce ra do. A emis são des se ates ta do
deve ser fe i ta pelo juiz da exe cu ção.

Cre mos que, as sim, es ta mos con tri bu in do para
me lho rar as con di ções de nos sas pe ni ten ciá ri as, dan -
do ao pre so mais es pe ran ça e me lho ran do a su per lo-
ta ção dos es ta be le ci men tos pe na is, pois o nú me ro
dos de ten tos que já ter mi na ram de cum prir suas pe -
nas é bas tan te alto.

Con ta mos com o apo io de nos sos ilus tres Pa -
res para a apro va ção des te Pro je to de Lei.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Insti tui a Lei de Exe cu ção Pe nal.

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

CAPÍTULO IV
Dos De ve res, dos Di re i tos e da Dis ci pli na

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

SE ÇÃO II
Dos Di re i tos

....................................................................................
Art. 41. Cons ti tu em di re i tos do pre so:
I – ali men ta ção su fi ci en te e ves tuá rio;

II – atri bu i ção de tra ba lho e sua re mu ne ra ção;
III – Pre vi dên cia So ci al;
IV – cons ti tu i ção de pe cú lio;

V – pro por ci o na li da de na dis tri bu i ção do tem po
para o tra ba lho, o des can so e a re cre a ção;

VI – exer cí cio das ati vi da des pro fis si o na is, in te-
lec tu a is, ar tís ti cas e des por ti vas an te ri o res, des de
que com pa tí ve is com a exe cu ção da pena;

VII – as sis tên cia ma te ri al, à sa ú de, ju rí di ca, edu -
ca ci o nal, so ci al e re li gi o sa;

VIII – pro te ção con tra qual quer for ma de sen sa-
ci o na lis mo;

IX – en tre vis ta pes so al e re ser va da com o ad vo-
ga do;

X – vi si ta do côn ju ge, da com pa nhe i ra, de pa-
ren tes e ami gos em dias de ter mi na dos;

XI – cha ma men to no mi nal;

XII – igual da de de tra ta men to sal vo quan to às
exi gên ci as da in di vi du a li za ção da pena;

XIII – au diên cia es pe ci al com o di re tor do es ta-
be le ci men to;

XIV – re pre sen ta ção e pe ti ção a qual quer au to-
ri da de, em de fe sa de di re i to;

XV – con ta to com o mun do ex te ri or por meio de
cor res pon dên cia es cri ta, da le i tu ra e de ou tros me i os
de in for ma ção que não com pro me tam a mo ral e os
bons cos tu mes.

Pa rá gra fo úni co. Os di re i tos pre vis tos nos in ci-
sos V, X e XV po de rão ser sus pen sos ou res trin gi-
dos me di an te ato mo ti va do do di re tor do es ta be le ci-
men to.

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

CAPÍTULO III
Do Ju í zo da Exe cu ção

....................................................................................
Art. 66. Com pe te ao Juiz da exe cu ção:
1 – apli car aos ca sos jul ga dos lei pos te ri or que

de qual quer modo fa vo re cer o con de na do;
II – de cla rar ex tin ta a pu ni bi li da de;
III – de ci dir so bre:
a) soma ou uni fi ca ção de pe nas;
b) pro gres são ou re gres são nos re gi mes;
c) de tra ção e re mi ção da pena;
d) sus pen são con di ci o nal da pena;
e) li vra men to con di ci o nal;
f) in ci den tes da exe cu ção.
IV – au to ri zar sa í das tem po rá ri as;
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V – de ter mi nar:

a) a for ma de cum pri men to da pena res tri ti va de
di re i tos e fis ca li zar sua exe cu ção;

b) a con ver são da pena res tri ti va de di re i tos e de 
mul ta em pri va ti va de li ber da de;

c) a con ver são da pena pri va ti va de li ber da de
em res tri ti va de di re i tos;

d) a apli ca ção da me di da de se gu ran ça, bem
como a subs ti tu i ção da pena por me di da de se gu ran-
ça;

e) a re vo ga ção da me di da de se gu ran ça;

f) a de sin ter na ção e o res ta be le ci men to da si tu-
a ção an te ri or;

g) o cum pri men to de pena ou me di da de se gu-
ran ça em ou tra co mar ca;

h) a re mo ção do con de na do na hi pó te se pre vis-
ta no § 1º, do ar ti go 86, des ta Lei.

VI – ze lar pelo cor re to cum pri men to da pena e
da me di da de se gu ran ça;

VII – ins pe ci o nar, men sal men te, os es ta be le ci-
men tos pe na is, to man do pro vi dên ci as para o ade qua-
do fun ci o na men to e pro mo ven do, quan do for o caso,
a apu ra ção de res pon sa bi li da de;

VIII – in ter di tar, no todo ou em par te, es ta be le ci-
men to pe nal que es ti ver fun ci o nan do em con di ções
ina de qua das ou com in frin gên cia aos dis po si ti vos
des ta Lei;

IX – com por e ins ta lar o Con se lho da Co mu ni da-
de.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A ma té ria que aca ba de ser lida será pu bli ca-
da e re me ti da à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.

So bre a mesa, subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je-
to de Lei do Se na do que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em Exer cí cio, Se na dor Osmar Dias.

É lido o se guin te

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 67, DE 1996
(Nº 3.731/97,  na que la Casa) 

Dis põe so bre as or ga ni za ções cri mi-
no sas, os me i os de ob ten ção da pro va e
o pro ce di men to cri mi nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Da Orga ni za ção Cri mi no sa

Art. 1º Con si de ra-se or ga ni za ção cri mi no sa a
as so ci a ção de três ou mais pes so as, por meio de en -
ti da de ju rí di ca ou não, es tru tu ra da de for ma es tá vel,
vi san do a ob ter, di re ta ou in di re ta men te, van ta gem de 
qual quer na tu re za, para a prá ti ca de:

I – trá fi co ilí ci to de subs tân ci as en tor pe cen tes
ou pro du tos que ca u sam de pen dên cia fí si ca ou psí -
qui ca;

II – ter ro ris mo e seu fi nan ci a men to;
III – con tra ban do ou trá fi co ilí ci to de ar mas, mu -

ni ções, ex plo si vos, ou ma te ri a is des ti na dos à sua pro -
du ção;

IV – ex tor são me di an te se qües tro;
V – cri me con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca;
VI – cri me con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal;
VII – cri me con tra a or dem eco nô mi ca e tri bu tá ria;
VIII – ex plo ra ção de jo gos de azar cu mu la da

com ou tros de li tos;
IX – cri me con tra ins ti tu i ções fi nan ce i ras, em-

pre sas de trans por te de va lo res ou car gas e a re cep-
ta ção de bens ou pro du tos que cons ti tu am pro ve i to
au fe ri do por esta prá ti ca cri mi no sa;

X – le no cí nio ou trá fi co de mu lhe res;
XI – trá fi co in ter na ci o nal de cri an ça ou ado les-

cen te;
XII – la va gem de di nhe i ro, ocul ta ção de bens, di -

re i tos e va lo res;
XIII – trá fi co ilí ci to de te ci dos, ór gãos ou par tes

do cor po hu ma no;
XIV – ho mi cí dio qua li fi ca do;
XV – fal si fi ca ção, adul te ra ção ou al te ra ção de

pro du to des ti na do a fins te ra pêu ti cos ou me di ci na is;
XVI – cri me con tra o meio am bi en te e o pa tri mô-

nio cul tu ral;
XVII – ou tros cri mes pre vis tos em tra ta dos ou

con ven ções in ter na ci o na is de que o Bra sil seja par te.

CAPÍTULO II
Da Inves ti ga ção Cri mi nal e dos 

Me i os de Obten ção da Pro va

Art. 2º Em qual quer fase da per se cu ção cri mi nal
são per mi ti dos, sem pre ju í zo dos já pre vis tos em lei,
os se guin tes me i os de ob ten ção da pro va:

I – a co la bo ra ção pre mi a da do in ves ti ga do ou do 
acu sa do, me di an te acor do com o Mi nis té rio Pú bli co;

II – a in fil tra ção de agen tes de po lí cia;

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  1º 16599JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL314     



III – a in ter cep ta ção am bi en tal de si na is ele tro-
mag né ti cos, óp ti cos ou acús ti cos;

IV – a ação con tro la da;
V – o aces so a da dos ca das tra is, do cu men tos e

in for ma ções fis ca is, ban cá ri as, fi nan ce i ras, te le fô ni-
cas, te le má ti cas, ele i to ra is ou co mer ci a is, nos ter mos
do art. 19;

VI – a que bra do si gi lo fi nan ce i ro, ban cá rio e fis -
cal;

VII – a in ter cep ta ção das co mu ni ca ções te le fô-
ni cas, nos ter mos da le gis la ção es pe cí fi ca.

Pa rá gra fo úni co. Os pro ce di men tos dos in ci sos
II, III, VI e VII des te ar ti go de pen de rão de au to ri za ção
ju di ci al.

SEÇÃO I
Da co la bo ra ção pre mi a da

Art. 3º O Mi nis té rio Pú bli co po de rá, de ofí cio ou
por re pre sen ta ção da au to ri da de po li ci al, re a li zar
acor do com o in ves ti ga do, vi san do à não-pro po si tu ra
da ação pe nal pú bli ca ou à di mi nu i ção da pena em até
dois ter ços, para ob ter co la bo ra ção vo lun tá ria, com a
fi na li da de de, al ter na ti va men te:

I – iden ti fi car os de ma is co-au to res e par tí ci pes
da as so ci a ção cri mi no sa e as in fra ções pe na is por
eles pra ti ca das;

II – re ve lar a es tru tu ra or ga ni za ci o nal e a di vi são
de ta re fas;

III – pre ve nir in fra ções pe na is de cor ren tes da
ati vi da de ilí ci ta da as so ci a ção;

IV – re cu pe rar to tal ou par ci al men te o pro du to
da in fra ção pe nal;

V – lo ca li zar a ví ti ma com a sua in te gri da de fí si-
ca pre ser va da.

§ 1º É ve da do ao Mi nis té rio Pú bli co ce le brar
acor do com co la bo ra dor se este ti ver per so na li da de
in com pa tí vel com a co la bo ra ção ou se a na tu re za, as
cir cuns tân ci as, a gra vi da de e a re per cus são so ci al da
in fra ção pe nal não o jus ti fi ca rem.

§ 2º Ca be rá ao Mi nis té rio Pú bli co de li be rar so -
bre a con ve niên cia e opor tu ni da de da co la bo ra ção
pre mi a da, aler tan do o co la bo ra dor das san ções pre-
vis tas no art. 25 des ta Lei.

§ 3º Ho mo lo ga do o acor do, a per se cu ção pe nal
e a sen ten ça fi ca rão vin cu la das aos seus res pec ti vos
ter mos.

Art. 4º Re a li za do o acor do, o Mi nis té rio Pú bli co
re me te rá o res pec ti vo ter mo, acom pa nha do das de-
cla ra ções do co la bo ra dor e de có pia do in qué ri to po li-
ci al, à au to ri da de ju di ci al para ho mo lo ga ção, a qual
de ve rá ze lar pela sua re gu la ri da de, po den do, no pra -

zo de vin te e qua tro ho ras, si gi lo sa men te, ou vir o in -
ves ti ga-co la bo ra dor.

§ 1º Não con cor dan do com os ter mos do acor -
do, o juiz, sem pre ju í zo da con ti nu i da de das in ves ti ga-
ções, fará a re mes sa de có pia das prin ci pa is pe ças do 
in qué ri to po li ci al, do ter mo de acor do e das de cla ra-
ções do co la bo ra dor a ór gão da ad mi nis tra ção su pe ri-
or do Mi nis té rio Pú bli co, que o con fir ma rá ou, em
caso ne ga ti vo, so li ci ta rá ao Pro cu ra dor-Ge ral a de sig-
na ção de ou tro mem bro da ins ti tu i ção para ofi ci ar nos
au tos.

§ 2º Ao tér mi no da in ves ti ga ção, se o Mi nis té rio
Pú bli co ve ri fi car a fal si da de da co la bo ra ção ou a não
ob ten ção de qual quer dos re sul ta dos re fe ri dos no art.
3º de s ta Lei, em ma ni fes ta ção fun da men ta da, pro mo-
ve rá ação pe nal con tra o co la bo ra dor.

§ 3º Se o juiz en ten der que não há jus ta ca u sa
para a ação pe nal re sul tan te do des cum pri men to do
acor do, po de rá re je i tar a de nún cia.

§ 4º Se o acor do im pli car a di mi nu i ção da pena,
no caso de con de na ção o acu sa do–co la bo ra dor terá
sua pena re du zi da nos seus ter mos.

Art. 5º Se a co la bo ra ção ocor rer após o ofe re ci-
men to da de nún cia, po de rá o Mi nis té rio Pú bli co, ob -
ser va do o dis pos to no § 1º do art. 3º des ta Lei, re a li zar
acor do com o acu sa do, as sis ti do por de fen sor, que,
ho mo lo ga do pelo juiz, acar re ta rá a di mi nu i ção da
pena ou a ex tin ção da pu ni bi li da de, a ser de cla ra da
quan do do jul ga men to do mé ri to da ação pe nal.

§ 1º O acor do ce le bra do nos ter mos do ca put,
po de rá im pli car a re du ção de até me ta de da pena.

§ 2º Não con cor dan do com os ter mos do acor -
do, o juiz fará re mes sa dos au tos ao ór gão da ad mi-
nis tra ção su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co, que po de rá
con fir má-lo ou, em caso ne ga ti vo, so li ci ta rá ao Pro cu-
ra dor–Ge ral a de sig na ção de ou tro ór gão do Mi nis té-
rio Pú bli co para o pros se gui men to da ação pe nal.

§ 3º Na hi pó te se do § 2º, o pro ces so será des -
mem bra do quan to ao acu sa do–co la bo ra dor, pros se-
guin do–se em re la ção aos de ma is.

§ 4º Ao tér mi no da ins tru ção cri mi nal, se o Mi -
nis té rio Pú bli co ve ri fi car a fal si da de da co la bo ra ção
ou se des ta não for pos sí vel ob ter–se qual quer dos
re sul ta dos re fe ri dos no art. 3º des ta Lei, em ma ni fes-
ta ção fun da men ta da, de ve rá pros se guir na ação pe -
nal e re que rer a apli ca ção da pena de vi da, se for o
caso.

Art. 6º O ter mo de acor do en tre o Mi nis té rio Pú -
bli co e o co la bo ra dor de ve rá con ter:

I –  o re la to da co la bo ra ção e seus pos sí ve is re -
sul ta dos;
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II – as con di ções da pro pos ta do Mi nis té rio Pú -
bli co;

III –  a de cla ra ção de ace i ta ção do co la bo ra dor;
IV –  pos si bi li da de de o Mi nis té rio Pú bli co res -

cin dir o acor do nas hi pó te ses de fal sa co la bo ra ção ou
se des ta não ad vi e rem qua is quer dos re sul ta dos pre-
vis tos no art. 3º des ta Lei;

V – as as si na tu ras do re pre sen tan te do Mi nis té-
rio Pú bli co, do co la bo ra dor, e de seu ad vo ga do;

VI – for ma e es pe ci fi ca ção da ga ran tia da se gu-
ran ça e pro te ção do co la bo ra dor e de sua fa mí lia,
quan do ne ces sá ria.

Pa rá gra fo úni co. Nas hi pó te ses dos arts. 4º e 5º,
se o Mi nis té rio Pú bli co op tar pela não-apre sen ta ção
da pro pos ta de acor do e o juiz dis cor dar dos mo ti vos
ale ga dos para fun da men tar esse po si ci o na men to, re -
me te rá os au tos ao Pro cu ra dor–Ge ral, que po de rá
efe tu ar a pro pos ta, ou de sig na rá ou tro ór gão do Mi -
nis té rio Pú bli co para ofe re cê-la, ou in sis ti rá no
não–ofe re ci men to, ao qual só en tão es ta rá o juiz obri -
ga do a aten der.

Art. 7º o pe di do de ho mo lo ga ção do acor do será
si gi lo sa men te dis tri bu í do, con ten do ape nas in for ma-
ções que não pos sam iden ti fi car o co la bo ra dor e o
seu ob je to.

§ 1º As in for ma ções por me no ri za das da co la bo-
ra ção se rão di ri gi das di re ta men te ao juiz a quem re -
ca ir a dis tri bu i ção, que de ci di rá no pra zo de vin te e
qua tro ho ras, reme ten do–se em se gui da os au tos
para a Cor re ge do ria–Ge ral de Jus ti ça, a qual ze la rá
pelo seu si gi lo, cujo aces so será re ser va do ao juiz, ao
Mi nis té rio Pú bli co e à au to ri da de po li ci al.

§ 2º Re ce bi da a de nún cia, os ter mos do acor do
se rão dis po ni bi li za dos à de fe sa do co la bo ra dor, na-
qui lo em que dis se rem res pe i to ao fato cri mi no so da
ação pe nal.

Art. 8º São di re i tos do co la bo ra dor:
I – usu fru ir das me di das de pro te ção à tes te mu-

nha, pre vis tas na le gis la ção es pe cí fi ca, in clu si ve na
fase de exe cu ção da pena;

II – ter seu nome, sua qua li fi ca ção e de ma is in -
for ma ções pes so a is pre ser va dos du ran te a in ves ti ga-
ção e o pro ces so cri mi nal e na exe cu ção pe nal, sal vo
se hou ver de ci são ju di ci al em con trá rio;

III – ser con du zi do se pa ra da men te ao ju í zo;
IV – par ti ci par das au diên ci as sem con ta to vi su-

al com os acu sa dos;
V – não ter sua iden ti da de re ve la da pe los me i os

de co mu ni ca ção, nem ser fo to gra fa do ou fil ma do, sem 
sua pré via au to ri za ção por es cri to;

VI – cum prir pena em es ta be le ci men to pri si o nal
di ver so dos de ma is co–réus ou con de na dos.

SE ÇÃO II
Da in fil tra ção de agen tes

Art. 9º A in fil tra ção de agen tes de po lí cia em ta -
re fas de in ves ti ga ção, con du zi da pe los ór gãos es pe-
ci a li za dos per ti nen tes, será pre ce di da de cir cuns tan-
ci a da e mo ti va da au to ri za ção ju di ci al, que es ta be le-
ce rá seus li mi tes, após a ma ni fes ta ção do Mi nis té rio
Pú bli co.

§ 1º Não será ad mi ti da a in fil tra ção se não hou -
ver in dí ci os de in fra ção pe nal e se a pro va pu der ser
pro du zi da por ou tros me i os dis po ní ve is.

§ 2º A in fil tra ção não po de rá ex ce der o pra zo de
três me ses, sem pre ju í zo de even tu a is re no va ções,
des de que com pro va da sua ne ces si da de.

§ 3º Fin do o pra zo pre vis to no § 2º, a au to ri da de
po li ci al de ve rá apre sen tar re la tó rio cir cuns tan ci a do
ao juiz com pe ten te, que ime di a ta men te ci en ti fi ca rá o
Mi nis té rio Pú bli co.

§ 4º A au to ri da de ju di ci al e o Mi nis té rio Pú bli co
po de rão re qui si tar re la tó rio da ati vi da de de in fil tra ção
an tes do pra zo de três me ses.

Art. 10. A re pre sen ta ção da au to ri da de po li ci al
para a in fil tra ção de agen tes con te rá a de mons tra ção
da ne ces si da de des ta, o al can ce das ta re fas dos
agen tes e os no mes ou ape li dos das pes so as in ves ti-
ga das, quan do pos si vel, além de au to ri za ção do Che -
fe de Po lí cia.

Art. 11. O pe di do de in fil tra ção será si gi lo sa men-
te dis tri bu í do, de for ma a não con ter in for ma ções que
pos sam in di car a ope ra ção a ser efe ti va da ou iden ti fi-
car o agen te que será in fil tra do.

§ 1º As in for ma ções da ope ra ção de in fil tra ção
se rão di ri gi das di re ta men te ao juiz a quem re ca ir a
dis tri bu i ção, que de ci di rá no pra zo de vin te e qua tro
ho ras, re me ten do–se em se gui da os au tos para a
Cor re ge do ria–Ge ral de Jus ti ça, a qual ze la rá pelo seu 
si gi lo.

§ 2º O aces so aos au tos será re ser va do ape nas
ao juiz, ao Mi nis té rio Pú bli co e à au to ri da de po li ci al,
para ga ran tia do si gi lo das in ves ti ga ções.

§ 3º Os au tos con ten do as in for ma ções da ope -
ra ção de in fil tra ção se rão apen sa dos ao pro ces so cri -
mi nal ao tér mi no da ins tru ção pro ba tó ria, quan do se -
rão dis po ni bi li za dos à de fe sa, na qui lo em que dis se-
rem res pe i to ao fato cri mi no so da ação pe nal, as se-
gu ran do–se a pre ser va ção da iden ti da de do agen te e
apli can do–se, no que cou ber, o art. 36 des ta Lei.
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Art. 12. O agen te que não guar dar, na sua atu a-
ção, a de vi da pro por ci o na li da de com a fi na li da de da
in ves ti ga ção res pon de rá pe los ex ces sos pra ti ca dos.

Art. 13. São di re i tos do agen te:
I – re cu sar a atu a ção in fil tra da;
II – ter sua iden ti da de al te ra da du ran te a in fil tra-

ção, apli can do–se no que cou ber, o dis pos to no art. 9º
da Lei nº 9.807, de 13 de ju lho de 1999, bem como
usu fru ir das me di das de pro te ção a tes te mu nhas;

III – ter seu nome, sua qua li fi ca ção e de ma is in -
for ma ções pes so a is pre ser va dos du ran te a in ves ti ga-
ção e o pro ces so cri mi nal, sal vo se hou ver de ci são ju -
di ci al em con trá rio;

IV – não ter sua iden ti da de re ve la da, nem ser fo -
to gra fa do ou fil ma do pe los me i os de co mu ni ca ção.

SEÇÃO III
Da in ter cep ta ção am bi en tal

Art. 14. A in ter cep ta ção am bi en tal de si na is ele -
tro mag né ti cos, óp ti cos ou acús ti cos, me di an te a ins -
ta la ção de equi pa men tos para a cap ta ção de som e
ima gem, em am bi en tes fe cha dos ou aber tos, será
pre ce di da de cir cuns tan ci a da e mo ti va da au to ri za ção
ju di ci al, que es ta be le ce rá seus li mi tes, após a ma ni-
fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 1º Não será ad mi ti da a in ter cep ta ção am bi en-
tal se não hou ver in dí ci os de au to ria ou par ti ci pa ção
em in fra ção pe nal, bem como se a pro va pu der ser
pro du zi da por ou tros me i os dis po ní ve is.

§ 2º A in ter cep ta ção am bi an tal não po de rá ex ce-
der o pra zo de um mês, sem pre ju í zo de even tu a is re no-
va ções, des de que com pro va da sua ne ces si da de.

Art. 15. O pe di do do Mi nis té rio Pú bli co ou a re -
pre sen ta ção da au to ri da de po li ci al para a in ter cep ta-
ção am bi en tal con te rá a de mons tra ção da ne ces si da-
de de sua re a li za ção, os no mes ou ape li dos das pes -
so as in ves ti ga das, quan do pos sí vel, e os lo ca is onde
se rão ins ta la dos os equi pa men tos para a cap ta ção.

Art. 16. O pe di do de in ter cep ta ção será pro ces-
sa do de for ma si gi lo sa em au tos apar ta dos, os qua is
se rão apen sa dos ao in qué ri to po li ci al, no seu en cer-
ra men to, ou do pro ces so cri mi nal, quan do do tér mi no
da ins tru ção, po den do a de fe sa pro du zir no vas pro-
vas e re que rer di li gên ci as.

§ 1º A pro va co lhi da que não in te res sar à in ves ti-
ga ção, à apu ra ção de ou tras in fra ções pe na is ou ao
pro ces so será inu ti li za da por de ci são ju di ci al, após
ma ni fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 2º Se a trans cri ção do ma te ri al re sul tan te da
in ter cep ta ção am bi en tal re ve lar atos da in ti mi da de ou
da vida pri va da do in ves ti ga do, o juiz, de ofí cio ou a

re que ri men to das par tes, po de rá de ter mi nar que o
pro ces so tra mi te em se gre do de jus ti ça.

§ 3º Fin das as in ves ti ga ções, o juiz de ve rá de -
ter mi nar se jam ris ca dos os tre chos trans cri tos do ma -
te ri al re sul tan te da in ter cep ta ção que re ve lem atos de 
in ti mi da de ou da vida pri va da do in ves ti ga do.

SEÇÃO IV
Da ação con tro la da

Art. 17. Con sis te a ação con tro la da em re tar dar
a in ter ven ção po li ci al re la ti va à ação pra ti ca da por as -
so ci a ção cri mi no sa ou a ela vin cu la da, des de que
man ti da sob ob ser va ção e acom pa nha men to para
que a me di da le gal se con cre ti ze no mo men to mais
efi caz, con si de ra dos a for ma ção de pro vas ou o for -
ne ci men to de in for ma ções.

Pa rá gra fo úni co. O re tar da men to da in ter ven ção
po li ci al será ime di a ta men te co mu ni ca do ao juiz, que,
se for o caso, es ta be le ce rá seus li mi tes, após ma ni-
fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 18. Se a ação con tro la da en vol ver trans po si-
ção de fron te i ras, o re tar da men to da in ter ven ção po li-
ci al so men te po de rá ocor rer quan do as au to ri da des
dos pa í ses que fi gu rem como pro vá vel iti ne rá rio do in -
ves ti ga do ofe re ce rem ga ran tia con tra a sua fuga ou o
ex tra vio de pro du tos ou subs tân ci as ilí ci tas trans por-
ta das.

SEÇÃO V
Do aces so a da dos ca das tra is, re gis tros,

do cu men tos e in for ma ções

Art. 19. A au to ri da de po li ci al ou o Mi nis té rio Pú -
bli co, no cur so da in ves ti ga ção cri mi nal ou da ação
pe nal, po de rão re qui si tar, de for ma fun da men ta da, o
for ne ci men to de da dos ca das tra is, re gis tros, do cu-
men tos e in for ma ções fis ca is, ban cá ri as, fi nan ce i ras,
te le fô ni cas, de pro ve do res de in ter net, ele i to ra is ou
co mer ci a is, res sal va dos os pro te gi dos por si gi lo
cons ti tu ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. No caso de re cu sa por par te do
de ten tor da in for ma ção re qui si ta da, o juiz, de ofí cio, a
re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co ou re pre sen ta ção
da au to ri da de po li ci al, ex pe di rá man da do de bus ca e
apre en são.

Art. 20. As em pre sas de trans por te pos si bi li ta-
rão aces so di re to e per ma nen te do juiz, do Mi nis té rio
Pú bli co e da au to ri da de po li ci al aos ban cos de da dos
de re ser vas e re gis tro de vi a gens, pelo pra zo de cin co
anos.

Art. 21. As con ces si o ná ri as de te le fo nia fixa ou
mó vel man te rão re gis tros de iden ti fi ca ção dos nú me-
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ros dos ter mi na is da ori gem e des ti no das li ga ções te -
le fô ni ca in ter na ci o na is, in te rur ba nas ou lo ca is, pelo
pra zo de cin co anos.

CAPÍTULO III
Dos Cri mes e das Pe nas

Art. 22. Par ti ci par de or ga ni za ção cri mi no sa.
Pena – re clu são, de cin co a dez anos, sem pre -

ju í zo das pe nas cor res pon den tes às de ma is in fra ções
pe na is co me ti das.

§ 1º Au men ta-se a pena de um ter ço à me ta de:
I – se o agen te pro mo ver, ins ti tu ir, fi nan ci ar ou

che fi ar a as so ci a ção cri mi no sa;
II – se, na atu a ção da as so ci a ção cri mi no sa,

hou ver em pre go de arma de fogo, par ti ci pa ção de
agen te pú bli co res pon sá vel pela re pres são cri mi nal
ou de cri an ça ou ado les cen te;

III – se qual quer dos par ti ci pan tes for fun ci o ná-
rio pú bli co e va ler-se o gru po or ga ni za do des ta con di-
ção para a prá ti ca de in fra ção pe nal;

IV – se o pro du to da in fra ção pe nal ou o va lor
que cons ti tua pro ve i to au fe ri do pela as so ci a ção cri mi-
no sa des ti nar-se, no todo ou em par te, ao ex te ri or.

§ 2º A con de na ção acar re ta rá ao fun ci o ná rio pú -
bli co a per da do car go, fun ção, em pre go ou man da to
ele ti vo e a in ter di ção para exer cí cio de fun ção ou car -
go pú bli co pelo do bro do pra zo da pena apli ca da.

§ 3º A pena im pos ta pelo cri me de que tra ta este 
ar ti go será cum pri da no re gi me in te gral men te fe cha-
do, fa cul tan do-se o li vra men to con di ci o nal após o
cum pri men to de dois ter ços da pena im pos ta, des de
que o agen te não seja re in ci den te es pe cí i fi co, as sim
in di que sua per so na li da de, bem como seja o be ne fí-
cio so ci al men te re co men da do.

Art. 23. Re ve lar a iden ti da de, fo to gra far ou fil mar o
co la bo ra dor, sem sua pré via au to ri za ção por es cri to.

Pena – re clu são, de um a três anos e mul ta.
Art. 24. Vi o lar o si gi lo do pro ce di men to de co la-

bo ra ção ou seu con te ú do, sem au to ri za ção ju di ci al:
Pena – re clu são, de três a seis anos.
Art. 25. Impu tar fal sa men te, sob o pre tex to de

co la bo ra ção com a Jus ti ça, a prá ti ca de in fra ção pe -
nal a pes soa que sabe ser ino cen te ou re ve lar es tru tu-
ra de as so ci a ção cri mi no sa que sabe ser in ve rí di ca.

Pena – re clu são, de três a seis anos.
Art. 26. Re ve lar a iden ti da de, fo to gra far, fil mar

ou di vul gar por qual quer meio a ima gem do agen te
que atu ou de for ma in fil tra da, sem sua pré via au to ri-
za ção por es cri to, ou que brar o si gi lo da in fil tra ção,
sem au to ri za ção ju di ci al.

Pena – re clu são, de três a seis anos, e mul ta.

Art. 27. Re a li zar in ter cep ta ção am bi en tal sem
ob ser vân cia da for ma pre vis ta nes ta lei ou que brar o
si gi lo das in ves ti ga ções, sem au to ri za ção ju di ci al.

Pena – re clu são, de dois a qua tro anos, e mul ta.
Art. 28. Di vul gar, pe los me i os de co mu ni ca ção

so ci al, ima gem ou gra va ção de som ob ti das por meio
de in ter cep ta ção am bi en tal, pre vis ta nes ta lei, que re -
ve lem atos da vida pri va da ou da in ti mi da de do in ves-
ti ga do ou acu sa do.

Pena – re clu são, de três a cin co anos, e mul ta.
Art. 29. Qu e brar o si gi lo das in ves ti ga ções que

en vol vam a ação con tro la da.
Pena – re clu são, de dois a qua tro anos, e mul ta.
 Art. 30. Re cu sar, re tar dar ou omi tir da dos ca -

das tra is, re gis tros, do cu men tos e in for ma ções, fis ca-
is, ban cá ri as, te le fô ni cas, fi nan ce i ras, ele i to ra is ou co -
mer ci a is, re qui si ta das por co mis são par la men tar de
in qué ri to, por au to ri da de ju di ci al, pelo Mi nis té rio Pú -
bli co ou por de le ga do de po lí cia.

Pena – re clu são, de dois a cin co anos, e mul ta.
Art. 31. Re ve lar o nome, a qua li fi ca ção ou de ma-

is in for ma ções pes so a is da ví ti ma, da tes te mu nha, do 
in ves ti ga do ou do acu sa do– co la bo ra dor que te nha
sua iden ti da de pre ser va da em ju í zo, as sim como que -
brar o si gi lo do res pec ti vo pro ce di men to ju di ci al.

Pena – re clu são, de três a seis anos, e mul ta.
Art. 32. Di vul gar con ver sa ou ima gem co lhi da

du ran te o cum pri men to da pena que im por te em vi o-
la ção do di re i to à in ti mi da de.

Pena – re clu são, de dois a qua tro anos.

CAPÍTULO IV
Do Pro ce di men to Cri mi nal

Art. 33. A as so ci a ção cri mi no sa e as in fra ções
pe na is co ne xas se rão apu ra das me di an te pro ce di-
men to or di ná rio pre vis to no Có di go de Pro ces so Pe -
nal, ob ser va do o que con tém este Ca pí tu lo.

Art. 34. O in ter ro ga tó rio do acu sa do pre so po de-
rá ser fe i to no es ta be le ci men to pri si o nal em que se
en con trar, em sala pró pria, des de que es te jam ga ran-
ti das a se gu ran ça do juiz e au xi li a res, a pre sen ça do
de fen sor e a pu bli ci da de do ato.

Pa rá gra fo úni co. Antes da re a li za ção do in ter ro-
ga tó rio, o juiz as se gu ra rá o di re i to de en tre vis ta re ser-
va da do acu sa do com o seu de fen sor.

Art. 35. O juiz po de rá de ter mi nar, em de ci são
fun da men ta da, du ran te o in qué ri to po li ci al ou pro ces-
so cri mi nal, a pre ser va ção do nome, en de re ço e de -
ma is da dos de qua li fi ca ção da ví ti ma ou da tes te mu-
nha, as sim como do in ves ti ga do ou do acu sa do-co la-
bo ra dor.
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§ 1º Não será ad mi ti da a pre ser va ção da iden ti-
da de se não hou ver no tí cia de prá ti cas de atos de in ti-
mi da ção ou in dí ci os de ris cos re sul tan tes dos de po i-
men tos ou de cla ra ções pres ta dos.

§ 2º A pre ser va ção po de rá ser de cre ta da de ofí -
cio, me di an te re pre sen ta ção da au to ri da de po li ci al ou a
re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co, da ví ti ma, da tes te-
mu nha, do in ves ti ga do ou do acu sa do-co la bo ra dor.

Art. 36. O pe di do para a pre ser va ção da iden ti-
da de será au tu a do em apar ta do, em pro ce di men to si -
gi lo so, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co, no pra zo de vin te e 
qua tro ho ras, de ci din do o juiz em igual pra zo.

§ 1º Se o pe di do re sul tar de re pre sen ta ção da
au to ri da de po li ci al ou de re que ri men to na fase de in -
qué ri to po li ci al, será en ca mi nha do ao ju í zo con ten do
nome, en de re ço e de ma is da dos de qua li fi ca ção do
be ne fi ciá rio, que pas sa ra a ser iden ti fi ca do nos au tos
por meio de có di go cor res pon den te ao seu nome.

§ 2º O Mi nis té rio Pú bli co fará cons tar da de nún-
cia o có di go cor res pon den te à pes soa que te nha sua
iden ti da de pre ser va da.

§ 3º De fe ri do o pe di do na fase pro ces su al, o juiz
pas sa rá a iden ti fi car a ví ti ma, a tes te mu nha ou o acu -
sa do-co la bo ra dor por meio do có di go re fe ri do no § 1º.

§ 4º Os man da dos ju di ci a is se rão ela bo ra dos
em se pa ra do, in di vi du a li za dos, ga ran tin do que o
nome e o en de re ço das pes so as pre ser va das se jam
co nhe ci dos ape nas pelo ofi ci al de jus ti ça por oca sião
do seu cum pri men to.

§ 5º Cum pri do o man da do, será jun ta da aos au -
tos cer ti dão do ofi ci al de jus ti ça da qual não cons te o
nome e en de re ço da ví ti ma, da tes te mu nha ou do
acu sa do-co la bo ra dor, in di can do ape nas o có di go de
iden ti fi ca ção cor res pon den te.

§ 6º Os man da dos ju di ci a is cum pri dos se rão en -
tre gues pelo ofi ci al de jus ti ça ao es cri vão do car tó rio
ju di ci al, que pro ce de rá à jun ta da no pro ce di men to
ins ta u ra do para a pre ser va ção da iden ti da de.

§ 7º Os au tos do pe di do de pre ser va ção fi ca rão
sob a guar da da Cor re ge do ria-Ge ral de Jus ti ça, po-
den do a eles ter aces so ape nas o juiz, o Mi nis té rio
Pú bli co e a au to ri da de po li ci al.

Art. 37. O juiz po de rá, a re que ri men to da de fe sa,
se en ten der im pres cin dí vel, ante às cir cuns tân ci as do 
caso con cre to, au to ri zar a re ve la ção do nome e do
even tu al ape li do os ten ta do pela ví ti ma, pela tes te mu-
nha ou pelo acu sa do-co la bo ra dor, me di an te de ci são
fun da men ta da, após con cor dân cia da pes soa pro te-
gi da e ma ni fes ta çâo do Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 38. O de po i men to da tes te mu nha e as de -
cla ra ções da ví ti ma ou do acu sa do-co la bo ra dor pro -

te gi dos pela pre ser va ção do si gi lo ape nas te rão re le-
vân cia pro ba tó ria quan do ro bo ra dos por ou tros me i os
de pro va.

Art. 39. O pra zo para en cer ra men to da ins tru ção
cri mi nal, nos pro ces sos por cri me de que tra ta esta
lei, será de cen to e vin te dias, quan do o réu es ti ver
pre so, e de cen to e oi ten ta dias, quan do sol to.

Art. 40. Incum be ao in ves ti ga do, acu sa do ou ter -
ce i ro in te res sa do, em pro ce di men to es pe ci fi co, pro-
var a ori gem lí ci ta dos bens, pro du tos e va lo res apre -
en di dos, sob pena de per di men to a ser de cla ra do na
sen ten ça con de na tó ria.

Art. 41. Não será con ce di da li ber da de pro vi só ria
a quem es ti ver de nun ci a do por pro mo ver, che fi ar, ins -
ti tu ir ou fi nan ci ar as so ci a ção cri mi no sa.

Art. 42. O acu sa do não po de rá ape lar em li ber-
da de se con de na do pe los cri mes e in fra ções pe na is
co ne xas re fe ri dos no art. 1º des ta Lei.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Fi na is

Art. 43. O Po der Ju di ciá rio, se ne ces sá rio, cri a rá
e ins ta la rá va ras es pe ci a li za das para o pro ces sa men-
to e jul ga men to dos cri mes de as so ci a ção cri mi no sa e 
de ma is in fra ções pe na is co ne xas, que po de rão ter
com pe tên cia re gi o na li za da.

Art. 44. Para o de sem pe nho de suas fun ções a
po lí cia ju di ciá ria e o Mi nis té rio Pú bli co es tru tu ra rão
ór gãos de in te li gên cia e equi pes es pe ci a li za das no
com ba te a infra ções pe na is pra ti ca das por or ga ni za-
ções cri mi no sas, com pos tos por ser vi do res das res -
pec ti vas car re i ras, res pe i ta das as res pec ti vas atri bu i-
ções cons ti tu ci o na is.

Art. 45. O si gi lo da in ves ti ga ção cri mi nal po de rá
ser de cre ta do pela au to ri da de ju di ci al com pe ten te,
para a ga ran tia da ce le ri da de e da efi cá cia das di li-
gên ci as in ves ti ga tó ri as.

Art. 46. Le gis la ção es pe cí fi ca dis po rá so bre a
re gu la men ta ção dos pro ce di men tos des ta lei re la ti-
vos à com pe tên cia e atri bu i ções do ór gão cen tral do
Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia – SISBIN.

Art. 47. O art. 288 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 288. Asso ci a rem-se, três ou mais pes so as,
em ban do, para o fim de co me ter in fra ção pe nal.

Pena – re clu são, de três a cin co anos.
Pa rá gra fo úni co. A pena se apli ca em do bro se

há o em pre go de arma de fogo ou a par ti ci pa ção de
cri an ça ou ado les cen te.” (NR)
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Art. 48. O art. 342 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 342. ...............................................
Pena – re clu são, de três a cin co anos,

e mul ta.
.....................................................” (NR)

Art. 49. O art. 4º da Lei nº 9.296, de 24 de ju lho
de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 3º:

“Art. 4º ..................................................
..............................................................
§ 3º O pe di do de in ter cep ta ção, nos

ca sos de as so ci a ção cri mi no sa, cri mes he-
di on dos e a eles equi pa ra dos, po de rá re ca ir
so bre to das as co mu ni ca ções te le fô ni cas
efe tu a das pelo in ves ti ga do ou acu sa do, ain -
da que des co nhe ci do o nú me ro da li nha da
qual se uti li za rá.” (NR)

“Art. 50. O art. 5º da Lei nº 9.296, de 24 de ju -
lho de 1996, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 5º A de ci são será fun da men ta da,
sob pena de nu li da de, in di can do tam bém a
for ma de exe cu ção da di li gên cia, que não
po de rá ex ce der o pra zo de trin ta dias, sem
pre ju í zo de even tu a is re no va ções, com pro-
va da a in dis pen sa bi li da de do meio de ob-
ten ção da pro va.” (NR)

Art. 51. Re vo ga-se a Lei nº 9.034, de 3 de maio
de 1995.

Art. 52. Esta lei en tra em vi gor qua ren ta e cin co
dias após sua pu bli ca ção.

PROJETO APROVADO PELO 
SENADO FEDERAL E ENCAMINHADO

 À CÂMARA DOS DEPUTADOS

De fi ne e re gu la os me i os de pro va e
pro ce di men tos in ves ti ga tó ri os, des ti na-
dos à pre ven ção e re pres são dos cri mes
pra ti ca dos por or ga ni za ções cri mi no sas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei de fi ne e re gu la os me i os de pro va

e pro ce di men tos in ves ti ga tó ri os, des ti na dos à pre-
ven ção e re pres são dos cri mes pra ti ca dos por or ga ni-
za ções cri mi no sas.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se or ga ni za ção cri -
mi no sa, para efe i tos des ta lei, a as so ci a ção de três ou 
mais pes so as, na for ma do art. 288 do De cre to-Lei nº

2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal),
para o fim de co me ter os se guin tes cri mes:

I – ho mi cí dio do lo so (art. 121, ca put e § 2º, do
Có di go Pe nal);

II –  trá fi co de en tor pe cen tes (art. 12 da Lei nº
6.368, de 21 de ou tu bro de 1976);

III – ex tor são (art. 158, ca put e §§ do Có di go Pe -
nal);

IV – ex tor são me di an te se qües tro (art. 159 e §§
do Có di go Pe nal);

V – con tra ban do e des ca mi nho (art. 334, ca put
e §§ do Có di go Pe nal);

VI – trá fi co de mu lhe res (art. 231 e §§ do Có di go
Pe nal);

VII – trá fi co in ter na ci o nal de cri an ças (art. 239
da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990);

VIII – cri mes con tra o Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o-
nal (Lei nº 7.492, de 16 de ju nho de 1986);

IX – cri mes con tra a or dem tri bu tá ria (Lei nº
8.137, de 27 de zem bro de 1990);

X – cri mes con tra a or dem eco nô mi ca e re la-
ções de con su mo (Lei nº 8.137, de 27 de de zem bro
de 1990, e Lei nº 8.176, de 8 de fe ve re i ro de 1991);

XI – mo e da fal sa (art. 289 e §§ do Có di go Pe nal);
XII – pe cu la to do lo so (art. 312, ca put e § 1º do

Có di go Pe nal).
Art. 2º No exer cí cio de suas fun ções, o Mi nis té-

rio Pú bli co po de rá re qui si tar in for ma ções, exa mes pe -
ri ci a is e do cu men tos de au to ri da des fe de ra is, es ta du-
a is ou mu ni ci pa is, bem como dos ór gãos e en ti da des
da ad mi nis tra ção di re ta, in di re ta ou fun da ci o nal, de
qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, vi san do à ins tru ção de
pro ce di men tos ou pro ces sos em que ofi cie.

Pa rá gra fo úni co. Para o mes mo fim, o Mi nis té rio
Pú bli co po de rá re qui si tar in for ma ções e do cu men tos
de en ti da des pri va das.

Art. 3º Em qual quer fase da per se cu ção pe nal
se rão per mi ti dos os se guin tes me i os de ob ten ção de
pro vas, res guar dan do-se o si gi lo:

I – aces so a do cu men tos e in for ma ções ele i to ra-
is e fis ca is;

II – aces so a do cu men tos, li vros e in for ma ções
ban cá ri as e fi nan ce i ras;

III – es cu ta de co mu ni ca ções te le fô ni cas;
IV – aces so a da dos.
Pa rá gra fo úni co. As ope ra ções de es cu ta, gra va-

ção, im pe di men to, in ter rup ção de co mu ni ca ções te le-
fô ni cas po dem ser au to ri za das por or dem ju di ci al,
quan do hou ver in dí cio de cri me in di ca do nes ta Lei e a
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me di da for in dis pen sá vel à in ves ti ga ção cri mi nal ou à
as se gu ra ção da pro va.

Art. 4º O Mi nis té rio Pú bli co, na apu ra ção de cri -
mes pra ti ca dos por or ga ni za ção cri mi no sa, re qui si ta-
rá pro ce di men to in ves ti ga tó rio de na tu re za in qui si ti va
e si gi lo sa, acom pa nhan do-o, a fim de co lher ele men-
tos de pro va, ou vir tes te mu nhas e, ain da, ob ter do cu-
men tos, in for ma ções ele i to ra is, fis ca is, ban cá ri as e fi -
nan ce i ras, de ven do ze lar pelo si gi lo res pec ti vo, sob
pena de res pon sa bi li da de pe nal e ad mi nis tra ti va.

Pa rá gra fo úni co. O Ban co Cen tral do Bra sil e as
ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas e pri va das não po de rão
in vo car o si gi lo como óbi ce ao for ne ci men to dos do cu-
men tos e in for ma ções pre vis tas nes te ar ti go.

Art. 5º Os do cu men tos e in for ma ções de ca rá ter
si gi lo so em po der do Mi nis té rio Pú bli co po de rão ser
en tre gues à au to ri da de po li ci al, no cur so de in qué ri to
po li ci al, des de que re le van tes para a apu ra ção de cri -
mes pra ti ca dos por or ga ni za ções cri mi no sas.

Pa rá gra fo úni co. O ex pe di en te do Mi nis té rio Pú -
bli co que en vi ar à au to ri da de po li ci al do cu men tos e
in for ma ções de ca rá ter si gi lo so con te rá ex pres sa
men ção à na tu re za dos mes mos e à su je i ção da au to-
ri da de po li ci al às san ções pe na is e ad mi nis tra ti vas
que in cor re rá em caso de vi o la ção do si gi lo.

Art. 6º A au to ri da de po li ci al res pon sá vel por in -
qué ri to po li ci al des ti na do à apu ra ção de cri mes pra ti-
ca dos por or ga ni za ção cri mi no sa po de rá, de for ma
fun da men ta da, re pre sen tar ao Mi nis té rio Pú bli co pela 
ob ten ção de do cu men tos e in for ma ções ele i to ra is,
fis ca is, ban cá ri as e fi nan ce i ras, ob ser van do-se, em
qual quer caso, o ca rá ter si gi lo so dos mes mos.

§ 1º A re pre sen ta ção da au to ri da de po li ci al, ar ti-
cu la da em peça es cri ta, con te rá:

I – a au to ri da de a que for di ri gi da;
II – a ex po si ção su má ria dos fa tos;
III – a enun ci a ção de in dí ci os da pro vá vel atu a-

ção de or ga ni za ção cri mi no sa, bem como da ne ces si-
da de e uti li da de da me di da re que ri da;

IV – o pe di do, com suas es pe ci fi ca ções.
§ 2º Os do cu men tos e in for ma ções se rão au tu a-

dos em au tos pró pri os, apen sos ao in qué ri to po li ci al,
ou pe ças de in for ma ção, com ex pres sa re fe rên cia ao
ca rá ter si gi lo so, as se gu ran do-se ex clu si vo aces so ao
Mi nis té rio Pú bli co, à au to ri da de po li ci al de sig na da, às 
par tes e seus ad vo ga dos cons ti tu í dos.

Art. 7º Qu an do no exer cí cio de suas atri bu i ções
le ga is as au to ri da des fa zen dá ri as, as do Ban co Cen -
tral e as da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM,
ve ri fi ca rem in dí cio de cri me pra ti ca do por or ga ni za-
ção cri mi no sa. de ve rão ime di a ta men te co mu ni car tal

fato ao Mi nis té rio Pú bli co, en vi an do-lhe os do cu men-
tos per ti nen tes, sob pena de san ções pe na is e ad mi-
nis tra ti vas.

Art. 8º A iden ti fi ca ção cri mi nal de pes so as en -
vol vi das com a ação pra ti ca da por or ga ni za ção cri mi-
no sa será re a li za da, se hou ver fun da da dú vi da a res -
pe i to da sua iden ti fi ca ção ci vil.

Art. 9º Em qual quer fase do in qué ri to po li ci al ou
do pro ce di men to in ves ti ga tó rio ca be rá pri são tem po-
rá ria a ser de cre ta da pelo juiz, de ofí cio, a re que ri-
men to do Mi nis té rio Pú bli co, ou me di an te re pre sen ta-
ção da au to ri da de po li ci al, e terá o pra zo de 5 (cin co)
dias, pror ro gá vel por igual pe río do em caso de ex tre-
ma e com pro va da ne ces si da de.

§ 1º A pri são tem po rá ria po de rá ser de cre ta da,
ha ven do in dí ci os de cri me co me ti do por or ga ni za ção
cri mi no sa e de sua au to ria, quan do ne ces sá ria para a 
in ves ti ga ção cri mi nal, em es pe ci al para a co lhe i ta de
pro vas, ga ran tia da in co lu mi da de fí si ca de tes te mu-
nhas e para apli ca ção da lei pe nal, ame a ça da pela
pro vá vel e imi nen te fuga do in ves ti ga do.

§ 2º Na hi pó te se de re pre sen ta ção da au to ri da de
po li ci al, ela bo ra da em con for mi da de com o § 1º do art.
6º, o Juiz, an tes de de ci dir, ou vi rá o Mi nis té rio Pú bli co.

§ 3º A de ci são que de cre tar a pri são tem po rá ria
de ve rá ser fun da men ta da e pro la ta da den tro de vin te
e qua tro ho ras, con ta das a par tir do re ce bi men to da
re pre sen ta ção ou do re que ri men to.

§ 4º Da de ci são que con ce der ou de ne gar o pe -
di do de pri são tem po rá ria ca be rá re cur so em sen ti do
es tri to, na for ma do art. 581 e se guin tes do Có di go de
Pro ces so Pe nal.

Art. 10. O réu con de na do, nos ter mos des ta lei,
não po de rá ape lar sem re co lher-se à pri são.

Pa rá gra fo úni co. Con tar-se-ão em do bro os pra -
zo pro ce di men ta is, apli cá ve is nas hi pó te ses pre vis tas
nes ta lei.

Art. 11. Nos ca sos do pa rá gra fo úni co do art. 1º,
o juiz po de rá, con si de ran do a cul pa bi li da de, os an te-
ce den tes, a con du ta so ci al e a per so na li da de do
agen te, bem como os mo ti vos e as cir cuns tân ci as, au -
men tar a pena até o tri plo, ob ser va das as re gras do
art. 75 do Có di go Pe nal.

§ 1º Os con de na dos por cri mes pra ti ca dos em
or ga ni za ção cri mi no sa ini ci a rão o cum pri men to da
pena em re gi me fe cha do.

§ 2º A pena pri va ti va de li ber da de será exe cu ta-
da de for ma pro gres si va, com a trans fe rên cia para re -
gi me me nos ri go ro so, quan do hou ver o cum pri men to
de dois ter ços da pena no re gi me ini ci al e seu mé ri to
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in di car a pro gres são, sen do obri ga tó ria a re a li za ção
do exa me cro no ló gi co.

Art. 12. Nos cri mes pra ti ca dos em or ga ni za ção
cri mi no sa, a pena será re du zi da de um ter ço a dois
ter ços, quan do a co la bo ra ção vo lun tá ria do par ti ci pe
ou as so ci a do, le var ao es cla re ci men to de in fra ções
pe na is e sua au to ria, bem como pos si bi li tar o des-
man te la men to da or ga ni za ção cri mi no sa.

Pa rá gra fo úni co. Se rão ga ran ti dos o si gi lo da co -
la bo ra ção e pro te ção es pe ci al ao co la bo ra dor.

Art. 13. O Mi nis té rio Pú bli co, o Ban co Cen tral do
Bra sil, a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM, as
au to ri da des fa zen dá ri as e as po li ci a is es tru tu ra rão
se to res e equi pes es pe ci a li za dos no com ba te à ação
pra ti ca da por or ga ni za ções cri mi no sas.

Art. 14. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 15. Re vo gam-se a Lei nº 9.034, de 3 de maio 
de 1995, e as de ma is dis po si ções em con trá rio.

Se na do Fe de ral, 16 de ou tu bro de 1997. – Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te do
Se na do Fe de ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999

Esta be le ce nor mas para a or ga ni za-
ção e a ma nu ten ção de pro gra mas es pe-
ci a is de pro te ção a ví ti mas e a tes te mu-
nhas ame a ça das, ins ti tui o Pro gra ma Fe -
de ral de Assis tên cia a Ví ti mas e a Tes te-
mu nhas Ame a ça das e dis põe so bre a
pro te ção de acu sa dos ou con de na dos
que te nham vo lun ta ri a men te pres ta do
efe ti va co la bo ra ção à in ves ti ga ção po li ci-
al e ao pro ces so Cri mi nal.

Art. 9º Em ca sos ex cep ci o na is e con si de ran do
as ca rac te rís ti cas e gra vi da de da co a ção ou ame a ça,
po de rá o con se lho de li be ra ti vo en ca mi nhar re que ri-
men to da pes soa pro te gi da ao juiz com pe ten te para
re gis tros pú bli cos ob je ti van do a al te ra ção de nome
com ple to.

§ 1º A al te ra ção de nome com ple to po de rá es -
ten der-se às pes so as men ci o na das no § 1º do art. 2º
des ta lei, in clu si ve aos fi lhos me no res, e será pre ce di-
da das pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao res guar do de di -
re i tos de ter ce i ros.

§ 2º O re que ri men to será sem pre fun da men ta-
do e o juiz ou vi rá pre vi a men te Mi nis té rio Pú bli co, de -

ter mi nan do, em se gui da, que o pro ce di men to te nha
rito su ma rís si mo e cor ra em se gre do de jus ti ça.

§ 3º Con ce di da a al te ra ção pre ten di da, o juiz de -
ter mi na rá na sen ten ça, ob ser van do o si gi lo in dis pen-
sá vel à pro te ção do in te res sa do:

I – a aver ba ção no re gis tro ori gi nal de nas ci men-
to da men ção de que hou ve al te ra ção de nome com -
ple to em con for mi da de com o es ta be le ci do nes ta lei,
com ex pres sa re fe rên cia à sen ten ça au to ri za tó ria e
ao juiz que a exa rou e sem a apo si ção do nome al te-
ra do;

II – a de ter mi na ção aos ór gãos com pe ten tes
para o for ne ci men to dos do cu men tos de cor ren tes da
al te ra ção;

III – a re mes sa da sen ten ça ao ór gão na ci o nal
com pe ten te para o re gis tro úni co de iden ti fi ca ção ci -
vil, cujo pro ce di men to obe de ce rá às ne ces sá ri as res -
tri ções de si gi lo.

§ 4º O con se lho de li be ra ti vo, res guar da do o si gi-
lo das in for ma ções, man te rá con tro le so bre a lo ca li-
za ção do pro te gi do cujo nome te nha sido al te ra do.

§ 5º Ces sa da a co a ção ou ame a ça que deu ca u-
sa à al te ra ção, fi ca rá fa cul ta do ao pro te gi do so li ci tar
ao juiz com pe ten te o re tor no à si tu a ção an te ri or, com
a al te ra ção para o nome ori gi nal, em pe ti ção que será
en ca mi nha da pelo con se lho de li be ra ti vo e terá ma ni-
fes ta ção pré via do Mi nis té rio Pú bli co.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.689
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Có di go de Pro ces so Pe nal.

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

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

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

TITULO IX
Dos Cri mes Con tra a Paz Pú bli ca

....................................................................................
Qu a dri lha ou ban do
Art. 288.  Asso ci a rem-se mais de três pes so as,

em qua dri lha ou ban do, para o fim de co me ter cri mes:
Pena – re clu são, de 3 (três) a 6 (seis) anos. (Re -

da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)
Pa rá gra fo úni co.  A pena apli ca-se em do bro, se

a qua dri lha ou ban do é ar ma do.
....................................................................................
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CAPITULO III
Dos Cri mes Con tra a Admi nis tra çao da Jus ti ça.

....................................................................................
Fal so tes te mu nho ou fal sa pe rí cia
Art. 342. Fa zer afir ma ção fal sa, ou ne gar ou ca -

lar a ver da de como tes te mu nha, pe ri to, con ta dor, tra -
du tor ou in tér pre te em pro ces so ju di ci al, ou ad mi nis-
tra ti vo, in qué ri to po li ci al, ou em ju í zo ar bi tral: (Re da-
ção dada pela Lei nº 10.268, de 28-8-2001)

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três) anos, e mul ta.
§ 1º As pe nas au men tam-se de um sex to a um

ter ço, se o cri me é pra ti ca do me di an te su bor no ou se
co me ti do com o fim de ob ter pro va des ti na da a pro du-
zir efe i to em pro ces so pe nal, ou em pro ces so ci vil em
que for par te en ti da de da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta
ou in di re ta. (Re da ção dada pela Lei nº 10.268, de
28-8-2001)

§ 2º O fato de i xa de ser pu ní vel se, an tes da sen -
ten ça no pro ces so em que ocor reu o ilí ci to, o agen te
se re tra ta ou de cla ra a ver da de. (Re da ção dada pela
Lei nº 10.268. de 28-8-2001)
....................................................................................

LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996

Re gu la men ta o in ci so XII, par te fi nal,
do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

....................................................................................
Art. 4º O pe di do de in ter cep ta ção de co mu ni ca ção

te le fô ni ca con te rá a de mons tra ção de que a sua re a li za-
ção é ne ces sá ria à apu ra ção de in fra ção pe nal, com in -
di ca ção dos me i os a se rem em pre ga dos.

§ 1º Excep ci o nal men te, o juiz po de rá ad mi tir
que o pe di do seja for mu la do ver bal men te, des de que
es te jam pre sen tes os pres su pos tos que au to ri zem a
in ter cep ta ção, caso em que a con ces são será con di-
ci o na da à sua re du ção a ter mo.

§ 2º O juiz, no pra zo má xi mo de vin te e qua tro
ho ras, de ci di rá so bre o pe di do.

Art. 5º A de ci são será fun da men ta da, sob pena
de nu li da de, in di can do tam bém a for ma de exe cu ção
da di li gên cia, que não po de rá ex ce der o pra zo de
quin ze dias, re no vá vel por igual tem po uma vez com -
pro va da a in dis pen sa bi li da de do meio de pro va.
....................................................................................

LEI Nº 9.034. DE 3 DE MAIO DE 1995

Dis põe so bre a uti li za ção de me i os
ope ra ci o na is para a pre ven ção e re pres-
são de ações pra ti ca das por or ga ni za-
ções cri mi no sas.

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

O SR PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A ma té ria lida vai a pu bli ca ção.

So bre a mesa, men sa gem do Pre si den te da Re -
pú bli ca que será lida pelo Sr. Pri me i ro Se cre tá rio em
Exer cí cio, Se na dor Osmar Dias.

É lida a se guin te:

MENSAGEM Nº 282

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.18, in ci-
so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al
do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, 
de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 57 do Ane xo I ao De -
cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de -
se jo fa zer, do Se nhor Pa u lo Dyrceu Pi nhe i ro, Mi nis tro
de Pri me i ra Clas se, da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu -
a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun -
to à Re pú bli ca De mo crá ti ca de São Tomé e Prín ci pe.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Pa u lo Dyrceu Pi nhe i-
ro, 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, 27 de ju nho de 2003. – LuÍz Igná cio
Lula da Sil va.

EM Nº 167 DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 29 de maio de 2003

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. 18, in ci so I, e nos
arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço
Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de
ou tu bro de 1986, no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº
3.959, de 10 de ou tu bro de 2001. sub me to à apre ci a-
ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa-
gem ao Se na do Fe de ral des ti na da à in di ca ção do
Se nhor Pa u lo Dyrceu Pi nhe i ro, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se, da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re-
pú bli ca De mo crá ti ca de São Tomé e Prín ci pe.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma-
ção so bre o país e Cur ri cu lum-vi tae do Emba i xa dor
Pa u lo Dyrceu Pi nhe i ro, 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 Luiz Nu nes Amo rim.
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2. Co men tá rio Ge ral

Por De cre to Pre si den ci al de 18-3-2003, o Bra-
sil aca ba de abrir sua em ba i xa da em São Tomé e
Prín ci pe, úni co es ta do-mem bro da CPLP que não
con ta va ain da com uma mis são di plo má ti ca bra si le i-
ra re si den te. O ges to do Go ver no do Pre si den te Luiz 
Iná cio Lula da Sil va re fle te a pri o ri da de que a di plo-
ma cia bra si le i ra con fe re às re la ções com a Áfri ca, e, 
em par ti cu lar, com os pa í ses afri ca nos de lín gua ofi-
ci al por tu gue sa. Já se en con tra em São Tomé um
en car re ga do de ne gó ci os, a.i., bra si le i ro, dan do pro -
ce di men to à ins ta la ção fí si ca da Emba i xa da do Bra -
sil no país.

A des pe i to da au sên cia de uma em ba i xa da bra -
si le i ra em São Tomé, a agen da da co o pe ra ção bi la te-
ral tem cres ci do sig ni fi ca ti va men te nos úl ti mos três
anos, for te men te las tre a da no es pí ri to de so li da ri e da-
de e par ce ria que se for mou em tor no da co o pe ra ção
em lín gua por tu gue sa.

A re cen te vi si ta do Mi nis tro Cel so Amo rim ao ar -
qui pé la go, em maio cor ren te, foi a pri me i ra de alta au -
to ri da de bra si le i ra ao país e teve por ob je ti vo es ti mu-
lar não ape nas o diá lo go po lí ti co bi la te ral, mas tam-
bém a co o pe ra ção para o de sen vol vi men to, res ga tan-
do, ade ma is, la ços his tó ri cos for ja dos à épo ca do pe -
río do co lo ni al, quan do as pri me i ras ex pe riên ci as de
pro du ção agrí co la, so bre tu do de café e cana, tra zi das
para o Bra sil fo ram tes ta das nas ilhas san to men ses.

Si tu a do em ple no Gol fo da Gu i né, São Tomé
está in se ri do em uma zona es tra té gi ca im por tan te no
con tex to da pro du ção pe tro lí fe ra do con ti nen te afri ca-
no, à qual o Bra sil quer con fe rir aten ção pri vi le gi a da,
tan to em fun ção de in te res ses na ex plo ra ção pro pri a-
men te de pe tró leo, quan do em ra zão das pos si bi li da-
des de par ti ci pa ção de agen tes pú bli cos e pri va dos
bra si le i ros na flo res cen te ati vi da de pe tro lí fe ra da que-
le país. A Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo já anun ci ou
sua dis po si ção de pres tar co la bo ra ção ao Go ver no
san to men se na área de re gu la men ta ção e ges tão do
se tor pe tro lí fe ro na ci o nal.

3. Po lí ti ca Inter na

Des co ber tas em 1471 por na ve ga do res por tu-
gue ses, as ilhas do ar qui pé la go san to men se co nhe-
ce ram pros pe ri da de eco nô mi ca nos sé cu los XVI e
XVII, gra ças à cul tu ra da cana-de-açu car. Com a de -
ca dên cia agrí co la a par tir do sé cu lo XVII – em gran -
de par te de vi do ao su ces so da pro du ção bra si le i ra,
os plan ta do res bran cos mu dam-se para o Bra sil e o
ar qui pé la go tor na-se um en tre pos to de es cra vos –
ati vi da de só en ce na da com a abo li ção da es cra vi-

dão nas ilhas, em 1876. Em 1959 sur ge o Mo vi men-
to de Li ber ta ção de São Tomé e Prín ci pe (MLSTP),
de li nha mar xis ta, for ma do por san to men ses exi la-
dos no Ga bão. A in de pen dên cia pa cí fi ca é con ce di-
da por Por tu gal em 1975, e o MLSTP as su me o go-
ver no como par ti do úni co, até 1991.

A par tir de 1987, o MLSTP pro mo veu mu dan ças
de viés de mo crá ti co e fun diu-se ao Par ti do So ci al-De-
mo cra ta (PSD). Uma sé rie de re for mas es tru tu ra is fo -
ram in tro du zi das nos cam pos po lí ti co, eco nô mi co e
so ci al, vi san do a de mo cra ti za ção e ma i or aber tu ra do
país em re la ção ao Oci den te, in clu si ve me di an te pro -
ces so de re vi são cons ti tu ci o nal.

Re a li za ram-se as pri me i ras ele i ções ge ra is em
1991, com a vi tó ria da opo si ção e a ele i ção do Pre si-
den te da Re pú bli ca, Mi guel Tro vo a da, re e le i to na pre -
si dên cia de 1996 para um se gun do qüin qüê nio. Em
ou tu bro de 1994, re a li za ram-se no vas ele i ções par la-
men ta res, des ta vez com vi tó ria para o Mo vi men to de
Li ber ta ção de São Tomé e Prín ci pe – Par ti do So ci al
De mo crá ti co (MLSTP – PSD). Ele i ções le gis la ti vas
que se su ce de ram, em 1998, de ram no va men te vi tó-
ria ao MLSTP – PSD.

O Pre si den te Mi guel Tro vo a da ha via fun da do
a “Ali an ça De mo crá ti ca Inde pen den te – ADI”, li be-
ral, que ob te ve 16 das 55 ca de i ras da Assem bléia
Le gis la ti va en quan to o MLSTP dis pu nha de 31 de -
pu ta dos.

A si tu a ção po lí ti ca em São Tomé e Prín ci pe as -
su miu, en tão, con tor nos de per ma nen te ins ta bi li da de,
so bre tu do em ra zão das cons tan tes dis pu tas en tre os
Che fes de Esta do (PCD –GR) e de Go ver no (MLSTP
– PSD), fi li a dos a dis tin tas agre mi a ções par ti dá ri as.
Não obs tan te, a vi tó ria do MLSTP – PSD nas ele i ções
le gis la ti vas de 1998, com ma i o ria par la men tar, trou xe
ma i or es ta bi li da de ao país, além de ma i or flu i dez nas
re la ções en tre Go ver no e as For ças Arma das.

Em ju lho de 2001, Tro vo a da apa dri nhou a can di-
da tu ra do em pre sá rio Fra di que de Me ne zes à Pre si-
dên cia da Re pú bli ca e este foi ele i to com 54,36% dos
vo tos con tra 39,9 do ex-pre si den te Ma nu el Pin to da
Cos ta. Da mes ma fi li a ção po lí ti ca do Pre si den te Tro-
vo a da (ADI – Ali an ça De mo crá ti ca Inde pen den te) e ti -
tu lar de in ve já vel cur rí cu lo po lí ti co (em pre sá rio do se -
tor ca ca u e i ro, ex-Emba i xa dor em Bru xe las e
ex-Chan ce ler), Fra di que de Me ne zes teve não só o
apo io da eli te eco nô mi ca mas tam bém de am plas par -
ce las do ele i to ra do. De ci di do a in flu en ci ar a con du ção
do go ver no, Me ne zes dis sol veu a Assem bléia em 9
de de zem bro de 2001, con vo can do ele i ções an te ci-
pa das para 3 de mar ço de 2002 e no me ou um pri me i-
ro-mi nis tro de sua pre fe rên cia.

16612 Ter ça-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    327ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



As re la ções en tre Me ne zes e Tro vo a da de te ri o-
ra ram-se de vi do à apa ren te in ten ção de Tro vo a da de
que rer exer cer in fluên cia jul ga da ex ces si va so bre o
pre si den te, bem como de ten tar ob ter a in di ca ção de
seu fi lho, o en tão Chan ce ler Pa tri ce Tro vo a da, a Pri -
me i ro-Mi nis tro. O Pre si den te Me ne zes or ga ni zou o
seu pró prio par ti do, o “Mo vi men to De mo crá ti co das
For ças da Mu dan ça – MDFM”, que in cor po rou cer to
nú me ro de mem bros da ADI e fez ali an ça com o “Par-
ti do da Con ver gên cia De mo crá ti ca – PCD”. A ADI, as -
sim de bi li ta da, for mou a co li ga ção “Uê– ke dad ji” (“Au -
ro ra”) com qua tro pe que nos par ti dos sem de pu ta dos
para par ti ci par das ele i ções.

Nas ele i ções de mar ço de 2002, fo ram ele i tos
24 de pu ta dos pelo MLSTP, 23 pela MDFM/PCD e oito 
pela co li ga ção da ADI. O Pre si den te Me ne zes ne go ci-
ou en tão um acor do com Pin to da Cos ta para a for ma-
ção de um go ver no de união en tre as duas for ças po lí-
ti cas do mi nan tes, ao qual ade riu a ADI. O go ver no no -
me a do em 28 de mar ço de 2002, após ne go ci a ções
com to dos os par ti dos po lí ti cos, re fle te a in fluên cia
pre do mi nan te do Pre si den te da Re pú bli ca, que es co-
lheu “per so na li da des in de pen den tes” de sua con fi an-
ça para os prin ci pa is mi nis té ri os.

Em se tem bro de 2002, o go ver no do Pri me i-
ro-Mi nis tro Ga bri el Cos ta foi de mi ti do pelo Pre si den-
te, de vi do ao “cli ma de ins ta bi li da de no seio do exe cu-
ti vo”, e in di ca da Ma ria das Ne ves, in flu en te no qua dro
do MLSTP, para for mar o novo go ver no. Após ne go ci-
a ções pro mo vi das por Fra di que Me ne zes com os par-
ti dos po lí ti cos, com vis tas a es ta be le cer um novo go -
ver no de união na ci o nal, tal como ocor reu por oca-
sião do go ver no de Ga bri el Cos ta, Ma ria das Ne ves
com pôs sua equi pe apro ve i tan do qua se to dos os ti tu-
la res de car gos no go ver no an te ri or, man ten do a co li-
ga ção que o sus ten ta va.

4. Eco no mia

São Tomé e Prín ci pe é um dos pa í ses mais
po bres do mun do, com um PIB de US$ 44 mi lhões e 
PNB per ca pi ta de cer ca de US$350 (em 2000). O
país de pen de to tal men te de aju da ex ter na, cujo
mon tan te as cen deu em 2000 a US$35 mi lhões. O
cres ci men to do PIB (3% em 2001) fre qüen te men te
não tem su pe ra do o da po pu la ção (2,5%). O go ver-
no ar re ca da cer ca de US$10 mi lhões por ano, dos
qua is 70 por cen to são re ce i tas fis ca is, sen do 60 por 
cen to de ori gem adu a ne i ra.

A agri cul tu ra (23% do PIB) se exer ce so bre a su -
per fí cie de 484km qua dra dos, pro du zin do ca cau,
café, coco, pi men ta, ba na nas, fe i jão e cri a ção de
aves. A pes ca, com po ten ci al de cap tu ra de 12 mil to -

ne la das anu a is, ocu pa 2.300 pes ca do res ar te sa na is
e é ex plo ra da pe los bar cos de pa í ses da União Eu ro-
péia, que ne go ci ou acor do de pes ca com o STP. O
país dis põe ain da de re cur sos flo res ta is, pro du zin do
cer ca de 8 mil me tros cú bi cos de to ras e 3 mil me tros
cú bi cos de ma de i ra pro ces sa da.

A in dús tria (19% do PIB) é cons ti tu í da por cons -
tru ção leve, têx te is, sa bão, cer ve ja, pro ces sa men to
de ca ma rão e de óleo de pal ma.

Os ser vi ços apre sen tam bom po ten ci al de de-
sen vol vi men to, no ta da men te o tu ris mo (500 le i tos, re -
ce i ta de cer ca de US$ 4 mi lhões).

Com a in de pen dên cia, o STP ado tou o mo de lo
de es ta ti za ção da eco no mia, in clu si ve a de sa pro pri a-
ção das fa zen das, o que ge rou uma que da ver ti gi no-
sa na pro du ção de ca cau (de 12 mil to ne la das em
1975 para 4 mil atu al men te), a pa ra li za ção dos in ves-
ti men tos, acom pa nha da da emi gra ção dos por tu gue-
ses e seus des cen den tes, o que re du ziu os qua dros
dis po ní ve is para a pro mo ção das ati vi da des eco nô mi-
cas.A par tir de 1993, com o apo io do Ban co Mun di al,
a ter ra foi re dis tri bu í da a pe que nos e mé di os pro pri e-
tá ri os, mas suas con di ções de pro du ção e aces so ao
mer ca do são ain da pre cá ri as.

Em 1998, o país ini ci ou o pro ces so de li be ra li zar
e es ta bi li zar a eco no mia me di an te re du ção de gas tos
pú bli cos e pri va ti za ções, mas não con se guiu evi tar o
en fra que ci men to do se tor ex ter no de vi do ao de clí nio
dos vo lu mes e pre ços de ex por ta ção do ca cau e o au -
men to das im por ta ções. A in fla ção é de cer ca de 10
por cen to ao ano e a taxa de de sem pre go da po pu la-
ção ati va de 50 por cen to. As mais re cen tes ta xas de
cres ci men to da eco no mia fo ram es ti ma da em 4 por
cen to (2001 e 2002) para um cres ci men to da po pu la-
ção de 2,5 por cen to.

A dí vi da ex ter na acu mu la da é de US$268 mi-
lhões (2000). O país foi qua li fi ca do para o pro gra ma
de per dão da dí vi da (HIPC) para um mon tan te de
US$200 mi lhões, sen do que as ne go ci a ções com o
FMI so bre a ma té ria fo ram sus pen sas em no vem bro
de 2001 e re to ma das em maio de 2002.

Pe tró leo

O de sen vol vi men to do se tor pe tro lí fe ro de São
Tomé e Prín ci pe é imi nen te e, pe los va lo res en vol vi-
dos, de ve rá pro pi ci ar um sal to qua li ta ti vo não ape nas
na eco no mia como nos de ma is as pec tos da vida na ci-
o nal. O qua dro ju rí di co-co mer ci al em que a ex plo ra-
ção pe tro lí fe ra será efe tu a da não pa re ce ain da in te i-
ra men te cla ro, ten do ha vi do ad ver tên cia do FML so -
bre a ne ces si da de de ma i or trans pa rên cia na ma té ria.
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O país im por ta atu al men te 25 mil to ne la das/ano
de pro du tos pe tro lí fe ros. A im por ta ção de pe tró leo
pro vêm de Ango la e a So nan gol (em pre sa de pe tró leo
an go la na) ad qui riu 49% das ações da em pre sa es ta-
tal Enco.

Em me a dos de 1997, o Go ver no as si nou con tra-
to de jo int-ven tu re com du ra ção de 25 anos com a
em pre sa nor te-ame ri ca na Envi ron men tal Re me di a ti-
on Hol ding Cor po ra ti on (ERHC) para ex plo ra ção e ex -
tra ção das re ser vas de pe tró leo e gás do pais, fun-
dan do-se a em pre sa So ci e da de Na ci o nal de Pe tró leo
de São Tomé e Prín ci pe – Stpe tro, de pro pri e da de das 
duas pa nes. Em se tem bro de 1998, a Mo bil
(Exxon-Mo bil) as si nou com a Stpe tro acor do de as-
sis tên cia téc ni ca para a ex plo ra ção de 22 blo cos de
con ces são em águas pro fun das, cuja ma te ri a li za ção
de pen de da de li mi ta ção das fron te i ras ma rí ti mas do
país.

No to can te à ques tão fron te i ri ça, foi com ple ta da
a de li mi ta ção com o Ga bão e com a Ni gé ria, fal tan do
ain da a de fi ni ção dos li mi tes com a Gu i né Equa to ri al
(ne go ci a ções ini ci a das em 1998) e com Ca ma rões. A
Gu i né e a Ni gé ria es tão ex plo ran do pe tró leo em áre as
que per ten cem igual men te a São Tomé e Prín ci pe,
sen do que com a Ni gé ria foi as si na do acor do que es -
ta be le ce um “zona de ex plo ra ção co mum”, cujo pe tró-
leo será di vi di do en tre as par tes na pro por ção de 60% 
para a Ni gé ria e 40% para São Tomé e Prín ci pe. Além
dis so, se gun do no ti ci a do, São Tomé e Prín ci pe fa ria
jus, a par tir de ja ne i ro de 2002, da re ce i ta equi va len te
a 60 mil bar ris/dia re sul tan te da ex plo ra ção atu al pela
Ni gé ria do blo co pe tro lí fe ro “Hér cu les” si tu a do nes sa
zona, as sim como de urna in de ni za ção não es pe ci fi-
ca da pela ex plo ra ção an te ri or da que le blo co. Caso o
acor do se con fir me, num cál cu lo con ser va dor de
U$20 dó la res o bar ril, tra tar-se-ia de re ce i ta de
US$120.000 mil ao dia.

Por ou tro lado, São Tomé e Prín ci pe ne go ci ou
um acor do com a em pre sa no ru e gue sa GPS para a
re a li za ção de tes tes sís mi cos no mar ter ri to ri al e na
zona de ex plo ra ção co mum com a Ni gé ria, anun ci an-
do-se a en tre ga dos re sul ta dos da ZEE, que con fir-
ma ram a exis tên cia de re ser vas co mer ci al men te ex -
plo rá ve is, fal tan do pou co para con clu ir o le van ta men-
to da ou tra área. A ti tu lo de pa ga men to pelo tra ba lho a 
GPS te ria o di re i to de ex plo rar 3 blo cos de sua li vre
es co lha. Se gun do de cla ra ções do Pre si den te Me ne-
zes por oca sião da en tre ga do le van ta men to sís mi co,
STP já po de rá li ci tar al guns blo cos a par tir de agos to
pró xi mo. Cabe no tar que a par ti ci pa ção no pro ces so
li ci ta tó rio e a ad ju di ca ção dos blo cos en se ja subs tan-

ci a is re ce i tas re co lhi das jun to às em pre sas pe tro lí fe-
ras, in de pen den te men te do iní cio da ex plo ra ção.

Não fo ram di vul ga das in di ca ções so bre como
se com pa ti bi li zam os di re i tos e in te res ses da ERHC,
da Exxon-Mo bil e da GPS.

Co mér cio Exte ri or

Em 1999, o go ver no efe tu ou re for ma adu a ne i ra,
re du zin do as ta ri fas para um má xi mo de 20 por cen to
(ex ce to para ci gar ros e be bi das) e dis tri bu í das en tre
ape nas 5 ní ve is ta ri fá ri os.

As ex por ta ções em 2000 fo ram es ti ma das em
US$3.2 mi lhões, dos qua is o ca cau re pre sen ta 90 por
cen to, com ven das re si du a is de café, co pra, e óleo de
pal ma. Os prin ci pa is ad qui ren tes fo ram os Pa í ses Ba -
i xos (18%), a Ale ma nha (9%) e Por tu gal (9%).

As im por ta ções al can ça ram US$40 mi lhões,
sen do os prin ci pa is for ne ce do res Por tu gal (42%),
Esta dos Uni dos (20%) e Áfri ca do Sul (6%). O país
im por ta equi pa men tos e bens de con su mo, in clu si ve
ali men tos que po de ri am ser pro du zi dos lo cal men te.

5. Po lí ti ca Exter na

Após a in de pen dên cia, o país pas sou a man ter
es tre i tas re la ções com Ango la, que re fle ti am, além
da iden ti da de lin guís ti ca e da re la ti va pro xi mi da de
ge o grá fi ca, a pre sen ça de gran de nú me ro de imi-
gran tes e des cen den tes de imi gran tes no ar qui pé la-
go, bem como as afi ni da des po lí ti co-ide o ló gi cas. O
apo io do Go ver no an go la no ao MLSTP, que se fez
sen tir ain da re cen te men te quan do Fra di que de Me-
ne zes dis sol veu o Go ver no pre si di do por Pos ser da
Cos ta, le vou o Pre si den te a ma ni fes tar-se pu bli ca-
men te pela ne ces si da de de des vin cu lar os par ti dos
das re la ções bi la te ra is e fun dá-las so bre o prin ci pio
da “igual da de e da não-in ge rên cia”. Essa si tu a ção
foi su pe ra da a par tir da for ma ção do Go ver no de
união na ci o nal, de vi si ta ofi ci al de Me ne zes a Lu an-
da em ou tu bro de 2001 e de con ta tos in for ma is
man ti dos en tre os pre si den tes dos dois pa í ses. Indí -
cio des sa re a pro xi ma ção é a as ses so ria in for mal de
Lu an da em ne go ci a ções so bre pe tró leo que São
Tomé e Prín ci pe vem con du zin do com a Ni gé ria.

O país ob te ve im por tan tes vi tó ri as di plo má ti cas
em 2001 ao con clu ir as ne go çi a ções para a de li mi ta-
ção de suas fron te i ras ma rí ti mas com o Ga bão e a Ni -
gé ria. No caso do Ga bão as ne go ci a ções se ar ras ta-
vam por 17 anos, não obs tan te as re la ções bi la te ra is
se rem tra di ci o nal men te cor di a is. Com a Ni gé ria ocor -
reu gran de apro xi ma ção a par tir de 2001, no con tex to
das ci ta das ne go ci a ções de li mi tes. O acor do com a
Ni gé ria cri ou urna zona de ex plo ra ção con jun ta na
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qual ca be ri am a São Tomé e Prín ci pe 40 por cen to
dos re cur sos pe tro lí fe ros nela en con tra dos. Como
essa área já vi nha sen do ex plo ra da pela Ni gé ria an -
tes da de li mi ta ção, foi re co nhe ci do a São Tomé o di re-
i to a uma com pen sa ção, cu jas mo da li da des po de ri am
in clu ir, além de re cur sos fi nan ce i ros, fi nan ci a men to de
obras pú bli cas, bol sas de es tu do, for ne ci men to de ve í-
cu los de uso mi li tar, em bo ra não te nham sido di vul ga-
das in for ma ções cla ras so bre os mon tan tes en vol vi dos
e as ne go ci a ções ain da es te jam in con clu sas.

Os vín cu los com o Ga bão são sem pre den sos e
cor di a is, in de pen den te men te do par ti do que es te ja no
po der em São Tomé e Prín ci pe, de vi do às boas re la ções
que o Pre si den te Bon go man tém com to das as cor ren tes
po lí ti cas do ar qui pé la go e à pre sen ça de gran de co lô nia
de imi gran tes san to men ses em Li bre vil le.

Em ja ne i ro de 2002 Me ne zes vi si tou a Gu i né
Equa to ri al, pais com o qual ca be ria igual men te ne go-
ci ar a fron te i ra ma rí ti ma, para pro mo ver a co o pe ra-
ção, e es pe ci al men te ve ri fi car a pos si bi li da de de es ta-
be le cer li ga ção ma rí ti ma e aé rea e ofe re cer mão de
obra san to men se para a agri cul tu ra e a cons tru ção.

As re la ções com Por tu gal ocu pam es pa ço pri vi-
le gi a do dada sua con di ção de an ti ga po tên cia co lo ni-
al que pro cu ra man ter vín cu los es tre i tos a par tir da
pre sen ça de seus na ci o na is no país e de uma ati va
po lí ti ca de co o pe ra ção que uti li za fun dos pú bli cos,
além de re cur sos da IJE (Pro gram de apo io aos
PALOP para con so li da ção do sis te ma edu ca ci o nal) e
da Fun da ção Gul ben ki an.

São Tomé e Prín ci pe é país sig na tá rio do Acor -
do de Co to nou, be ne fi ci an do-se dos pro gra mas de
co o pe ra ção da UE, des ta can do-se os fi nan ci a men tos
do Fun do Eu ro peu de De sen vol vi men to (abas te ci-
men to de água da ca pi tal, fi nan ci a men to da plan ta-
ção de 650 ha de pal me i ras e cons tru ção de fá bri ca
de óleo de pal ma, es tra das ru ra is e pa vi men ta ção de
es tra das, aju da ali men tar, re cu pe ra ção de “ro ças”,
apo io a PME, com ba te à ma lá ria, etc) e o pro gra ma
ECOFAC de pro te ção da flo res ta tro pi cal. Em 2002, a
UE re ne go ci ou por novo triê nio o acor do de pes ca
com São Tomé e Prín ci pe, au men tan do de 1.900 mil
eu ros para 2.250 mil ca ros anu a is (se gun da fon te de
re ce i ta fis cal do país) a com pen sa ção pelo di re i to das
fro tas eu ro péi as pes ca rem na ZEE san to men se. Pelo
novo acor do, além do atum, a UE po de rá de di car-se
tam bém à cap tu ra de crus tá ce os.

A pre sen ça da Fran ça tem cres ci do con ti nu a-
men te a par tir de pe que nas ini ci a ti vas de co o pe ra ção
téc ni ca e da di fu são da lín gua, sen do São Tomé e
Prín ci pe mem bro da Orga ni za ção Inter go ver na men-
tal da Fran co fo nia.

Os Esta dos Uni dos ins ta la ram em São Tomé
uma es ta ção re pe ti do ra da Voz da Amé ri ca e pres tam
co o pe ra ção (ava li a da num to tal de US$600 mil nos úl -

ti mos anos) por in ter mé dio de ONG. Há al gum tem po
cir cu lam in for ma ções não con fir ma das da in ten ção
nor te-ame ri ca na de ins ta lar base mi li tar em STP, com
vis tas, prin ci pal men te, a pro te ger seus in te res ses pe -
tro lí fe ros no gol fo da Gu i né.

O Ja pão con tri bui re gu lar men te com do a ções
de ar roz e des de 1982 já ou tor gou 16 aju das ali men-
ta res no va lor to tal de 13 mi lhões de dó la res.

Du ran te a pre si dên cia de Mi guel Tro vo a da, São
Tomé e Prín ci pe re co nhe ceu Ta i wan, que pas sou a
con tri bu ir sob a for ma de do a ções ao or ça men to do
país e exe cu ção de obras pú bli cas, como a cons tru-
ção da bi bli o te ca na ci o nal, con jun to ha bi ta ci o nal, etc.
Ta i wan pro me teu ain da, em prin cí pio, fi nan ci ar a
cons tru ção de uma zona fran ca, a am pli a ção do ae ro-
por to e uma es tra da de li ga ção nor te-sul de São
Tomé.

Fi nal men te, a par ti ci pa ção na CPLP cons ti tui
um ele men to de peso cres cen te nas re la ções ex ter-
nas do país. Será re a li za da em São Tomé a V Con fe-
rên cia de Che fes de Esta do e de Go ver no da CPLP,
em ju lho de 2004.

6. Re la ções com o Bra sil

O diá lo go bi la te ral é mu i to bom, con for me se ve -
ri fi cou em no vem bro de 2000, por oca sião da vi si ta ao 
Bra sil do en tão Chan ce ler Ra fa el Bran co e, mais re -
cen te men te, por oca sião da vi si ta do Mi nis tro Cel so
Amo rim, das Re la ções Exte ri o res, em maio de 2003.

A co o pe ra ção se con cen tra no Pro gra ma de
Estu dan tes Con vê nio (PEC–G) e na for ma ção de
qua dros da di plo ma cia e do Go ver no san to men se no
Insti tu to Rio-Bran co. Há, to da via, ou tros pro je tos sen -
do im ple men ta dos, na área da sa ú de (DST–AIDS) e
de agri cul tu ra, par ti cu lar men te para o de sen vol vi-
men to da cul tu ra da man di o ca. Em ju nho de 2002,
mis são da ABC a São Tomé di ag nos ti cou uma sé rie
de no vas ini ci a ti vas, en tre as qua is a im plan ta ção dos
pro gra mas Alfa be ti za ção So li dá ria e bol sa-es co la.

São Tomé be ne fi cia-se, igual men te, de pro gra-
mas mul ti la te ra is de for ma ção e tre i na men to re a li za-
dos pelo Bra sil no âm bi to da CPLP.

A pre sen ça bra si le i ra está tam bém vin cu la da à
atu a ção de mo vi men tos re li gi o sos de li nha evan gé li ca
ou pen te cos tal na que le país.

Em mar ço de 2001, mis são da Pe tro bras vi si tou
São Tomé a fim de dis cu tir com as au to ri da des lo ca is as 
pos si bi li da des de atu a ção na área de ex plo ra ção pe tro-
lí fe ra. A ati vi da de pe tro lí fe ra em 5. Tomé foi con si de ra-
da, na oca sião, de ba i xa atra ti vi da de para a Pe tro brás,
em bo ra te nha sido re co men da do o mo ni to ra men to de
fu tu ras opor tu ni da des. A re fe ri da mis são in di cou a
Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo–ANP como ór gão bra si-
le i ro ca pa ci ta do a for ne cer as sis tên cia téc ni ca so li ci ta da
pelo go ver no de São Tomé. Em agos to de 2002, téc ni co
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da área in ter na ci o nal da ANP re u niu-se com o pró prio
Pre si den te Fra di que de Me ne zes, en tão em Bra sí lia
par ti ci pan do da ci me i ra da CPLP, ten do-se acor da do a
con ti nu i da de dos con ta tos, com vis tas a re a li za ção de
mis são da que la agên cia a STP.Du ran te a vi si ta do Mi -
nis tro Cel so Amo rim, foi acor da do que a mis são da ANP 
de ve rá vi si tar São Tomé em ju nho pró xi mo.

Re le va no tar que as prin ci pa is de fi ciên ci as e ne -
ces si da des de São Tomé e Prín ci pe con cen tram-se
em áre as nas qua is o Bra sil pos sui lar ga ex pe riên cia.

No dia 30 de ju lho de 2002, por oca sião da pre -
sen ça da mis são bra si le i ra em São Tomé, fo ram as si-
na dos os se guin tes (4) do cu men tos bi la te ra is:

i) Ajus te Com ple men tar na Arca de
Edu ca ção para a Imple men ta ção do Pro je to
Alfa be ti za ção So li dá ria em São Tomé e
Prín ci pe; ii) Ajus te Com ple men tar na Área
de Edu ca ção para a Imple men ta ção do Pro -
je to Bol sa–Esco la em São Tomé e Prín ci pe;
iii) Ajus te Com ple men tar na Área de Agri cul-
tu ra para a Imple men ta ção do Pro je to Trans-
fe rên ci as de tec no lo gi as de pro du ção e de
apro ve i ta men to de sub pro du tos do ca cau
em São Tomé e Prín ci pe; iv) Pro to co lo de
Inten ções so bre Co o pe ra ção Téc ni ca na
Área de For ma ção Pro fis si o nal.

Atu al men te, os prin ci pa is pro je tos bi la te ra is em 
exe cu ção com São Tomé e Prín ci pe são o Apo io ao
Mi nis té rio da Sa ú de de São Tomé e Prín ci pe na Pre -
ven ção de DST/AIDS, Bol sa-Esco la em São Tomé e 
Prín ci pe, Alfa be ti za ção So li dá ria em São Tomé e
Prín ci pe e Téc ni cas de Pro du ção e Apro ve i ta men to
de Sub pro du tos do Ca cau em São Tomé e Prín ci pe.

LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -

de ral:
....................................................................................

IV – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
arg ção em ses são se cre ta, a es co lha dos che fes de
mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te;
....................................................................................

DECRETO Nº 93.325
DE 1º DE OUTUBRO DE 1986

Apro va o Re gu la men to de Pes so al
do Ser vi ço Exte ri or.

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

Art. 18. São com pe ten tes para re mo ver:
I – o Pre si den te da Re pú bli ca, quan do se tra tar

de Di plo ma ta das clas ses de Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se e de Mi nis tro de Se gun da Clas se e de ti tu lar
de Re par ti ção Con su lar de Car re i ra;
....................................................................................

Art. 56. Me di an te apro va ção pré via do Se na do
Fe de ral, os Che fes de Mis são Di plo má ti ca per ma nen-
te se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca
com o tí tu lo de Emba i xa dor.

§ 1º Em Esta dos nos qua is o Bra sil não te nha re -
pre sen ta ção di plo má ti ca efe ti va, po de rá ser cu mu la ti-
va men te, acre di ta do Che fe de Mis são Di plo má ti ca
per ma nen te re si den te em ou tro Esta do, man ten do-se
nes sa even tu a li da de, a sede pri mi ti va.

§ 2º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, po de rá
ser de sig na do Encar re ga do de Ne gó ci os ad in te rim
em cada um dos Esta dos onde o Che fe da Mis são
não te nha a sua sede per ma nen te.
....................................................................................

Art. 58. Os Che fes de Mis são Di plo má ti ca per -
ma nen te se rão es co lhi dos den tre os Mi nis tros de Pri -
me i ra Clas se ou, nos ter mos do art. 66, den tre os Mi -
nis tros de Se gun da Clas se.
....................................................................................

DECRETO Nº 3.959
DE 10 DE OUTUBRO DE 2001

(Re vo ga do pelo De cre to nº 4.759, de 21-6-2003)

Apro va a Estru tu ra Re gi men tal e o
Qu a dro De mons tra ti vo dos Car gos em
Co mis são e das Fun ções Gra ti fi ca das do 
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A ma té ria lida vai a pu bli ca ção.

So bre a mesa, men sa gem do Pre si den te da Re -
pú bli ca que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em Exer cí-
cio, Se na dor Osmar Dias.

É lida a se guin te

SGM-P nº 1.334 

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, a fim de le var ao

co nhe ci men to do Se na do Fe de ral, que fo ram in cor-
po ra das ao tex to as Emen das de Re da ção de nºs 01,
02 e 03, apro va das por essa Casa, e que fo ram apro -
va das as Emen das de nºs 04, 05 e 06, ofe re ci das por
essa Casa ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 17, de
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2003 (MPv nº 114/03, do Po der Exe cu ti vo), o qual
“Dis põe so bre a re pac tu a ção e o alon ga men to de di -
vi das ori un das de ope ra ções de cré di to ru ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Na opor tu ni da de, in for mo a Vos sa Exce lên cia
que a re fe ri da pro po si ção foi, nes ta data, en vi a da à
san ção.

Aten ci o sa men te, – João Pa u lo Cu nha, Pre si-
den te

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ex pe di en te lido, ane xa do ao pro ces sa do do 
Pro je to de Lei de Con ver são nº 17, de 2003, pro -
ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 114, de 2003, vai à 
Co mis são Mis ta, nos ter mos do art. 11 da Re so lu-
ção nº 2, de 2002, do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Osmar Dias.

É lido o se guin te

SGM-P nº 1.341/03 

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que foi apro va do

nes ta Casa o Pro je to de Lei nº 7.018, de 2002, do Se -
na do Fe de ral (PLS nº 117/02, na ori gem), o qual
“Alte ra e acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº 9.613, de 3
de mar ço de 1998, que dis põe so bre os cri mes de la -
va gem ou ocul ta ção de bens, di re i tos e va lo res; a pre -
ven ção da uti li za ção do sis te ma fi nan ce i ro para os ilí -
ci tos pre vis tos nes ta lei; cria o Con se lho de Con tro le
de Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.”.

Na opor tu ni da de, in for mo a Vos sa Exce lên cia
que a re fe ri da pro po si ção foi, nes ta data, en vi a da à
san ção.

Aten ci o sa men te, – João Pa u lo Cu nha, Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 137,
de 2003 (nº 279/2003, na ori gem), de 26 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 a 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$ 404.040.000,00
(qua tro cen tos e qua tro mi lhões e qua ren ta mil 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, no

âm bi to do Se gun do Emprés ti mo Pro gra má ti co de
Ajus te do Se tor Pú bli co – Re for ma Fis cal.

A ma té ria que aca ba de ser lida vai à Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio do Pre si den te da Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Osmar Dias.

É lido o se guin te

OF.CAE nº 32/2003 

Bra sí lia, 29 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te ,
Nos ter mos do § 2º do Arti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a V. Exª que
esta Co mis são apro vou o Pro je to de Lei do Se na do nº 
174, de 2000, que “Alte ra a Lei nº 9.656, de 3 de ju nho
de 1998, que dis põe so bre os pla nos e se gu ros pri va-
dos de as sis tên cia à sa ú de”, em re u nião re a li za da na
pre sen te data.

Aten ci o sa men te, – Ra mez Te bet, Pre si den te da 
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com re fe rên cia ao ex pe di en te que aca ba de
ser lido, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que,
nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to
Inter no, fica aber to o pra zo de cin co dias úte is para
in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si-
ção da Casa, para que o Pro je to de Lei do Se na do
nº 174, de 2000, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
26 de ju nho de 2003, e pu bli cou no dia 27 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 123, de 2003, que
“De fi ne nor mas de re gu la ção para o se tor far ma cêu ti-
co, cria a Câ ma ra de Re gu la ção do Mer ca do de Me di-
ca men tos – CMED, al te ra a Lei nº 6.360, de 23 de se -
tem bro de 1976, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, art. 2º
e seus pa rá gra fos, fica as sim cons ti tu í da a Co mis-
são Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma -
té ria:

SE NA DO RES

Ti tu la res Su plen tes

Blo co Par la men tar da Mi no ria (PFL/PSDB)

Efra im Mo ra is (PFL) Ro dolp ho Tou ri nho (PFL)
Tas so Je re is sa ti (PSDB) vago
Cé sar Bor ges (PFL) vago
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Edu ar do Aze re do (PSDB) vago

Blo co de Apo io ao Go ver no(PT/PSB/PTB/PL)

Tião Vi a na (PT) Fer nan do Be zer ra(PTB)
Anto nio Car los Va la da res(PSB)
Ro ber to Sa tur ni no (PT)
Mag no Mal ta (PL) Ana Jú lia Ca re pa(PT)

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Sér gio Ca bral
Ju vên cio da Fon se ca Luiz Otá vio
Hé lio Cos ta Ney Su as su na

PDT

Jef fer son Pe res Alme i da Lima

PPS

Mo za ril do Ca val can ti João Ba tis ta Mot ta

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PT

Nel son Pel le gri no Fá ti ma Be zer ra
Arlin do Chi na glia Iriny Lo pes

PFL

José Car los Ale lu ia Ká tia Abreu
Ro dri go Maia        Antô nio Car los Ma -
ga lhães Neto

PMDB

Eu ní cio Oli ve i ra Asdrú bal Ben tes
Men des Ri be i ro Fi lho Car los Edu ar do Ca do ca

PSDB

Ju tahy Jú ni or        Antô nio Car los Men -
des Tha me
Cus tó dio Mat tos Luiz Car los Ha uly

PP

Pe dro Henry Cel so Rus so man no

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

PL

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

PSB

Edu ar do Cam pos Re na to Ca sa gran de

*PC do B

Iná cio Arru da Jan di ra Feg ha li

* De sig na ção fe i ta nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi-
ta ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO: 27-6-2003

– De sig na ção da Co mis são: 30-6-2003

– Insta la ção da Co mis são: 30-6-2003

– Emen das: até 3-8-2003 (7º dia da pu bli ca-
ção)

– Pra zo fi nal na Co mis são: 27-6-2003 a
10-8-2003 (14º dia)

– Re mes sa do pro ces so à CD: 10-8-2003 

– Pra zo na CD: de 11-8-2003 a 24-8-2003 (15º 
ao 28º dia) 

– Re ce bi men to pre vis to no SF: 24-8-2003

– Pra zo no SF: de 25-8-2003 a 07-9-2003 (42º
dia)

– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 07-9-2003

– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do
SF, pela CD: de 08-9-2003 a 10-9-2003 (43º ao 45º
dia)

– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a
par tir de: 11-9-2003 (46º dia)

– Pra zo fi nal no Con gres so: 25-9-2003 (60
dias)

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a Co -
mis são Mis ta que aca ba de ser de sig na da de ve rá to -
mar suas de li be ra ções de acor do com o dis pos to no
pa rá gra fo úni co do art. 14 do Re gi men to Co mum, ou
seja, os vo tos dos mem bros do Se na do Fe de ral e da
Câ ma ra dos De pu ta dos de ve rão ser to ma dos em se -
pa ra do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Osmar Dias.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 632/2003

Bra sí lia, 30 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co o Se nhor De pu ta do Ne u ton Lima (PTB –

SP), como Ti tu lar em subs ti tu i ção ao De pu ta do Ro ber to
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Jef fer son (PTB – RJ), para com por Co mis são Espe ci al
Mis ta, des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 121,
de 25 de ju nho de 2003, que “dis põe so bre a cri a ção de
sub si diá ri as in te gra is do Ban co do Bra sil S.A, para atu a-
ção no seg men to de mi cro fi nan ças e con sór ci os

Ao en se jo re no vo pro tes tos de es ti ma e apre ço.
– De pu ta do Ro ber to Jef fer son, Lí der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Con gres so Na -
ci o nal que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Osmar Dias.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI Nº 8, DE 2003-CN

Abre ao Orça men to da Se gu ri da de
So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio

da Sa ú de, cré di to es pe ci al no va lor de
R$36.338.239,00, para os fins que es pe ci-
fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to da Se gu ri da de

So ci al da União (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de
2003), em fa vor do Mi nis té rio da Sa ú de, cré di to es pe-
ci al no va lor de R$36.338.239,00 (trin ta e seis mi-
lhões, tre zen tos e trin ta e oito mil, du zen tos e trin ta e
nove re a is), para aten der às pro gra ma ções cons tan-
tes do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

DECRETO Nº 4.591
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003

Dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en -
tre a re a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção
da des pe sa, so bre a pro gra ma ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo
para o exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

....................................................................................
Art 8º Os cré di tos su ple men ta res e es pe ci a is que

vi e rem a ser aber tos nes te exer cí cio, bem como os cré -
di tos es pe ci a is re a ber tos, re la ti vos aos gru pos de des -
pe sa “Ou tras Des pe sas Cor ren tes”, “Inves ti men tos” e
“Inver sões fi nan ce i ras”, res sal va das as ex clu sões de
que tra ta o § 1º do art. 1º des te De cre to, te rão sua exe -
cu ção con di ci o na da aos li mi tes fi xa dos à con ta das fon -
tes de re cur sos cor res pon den tes.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros de Esta do do Pla -
ne ja men to, Orça men to e Ges tão e da Fa zen da po de-
rão, por meio de por ta ria in ter mi nis te ri al, ajus tar os
Ane xos II e VI des te De cre to em de cor rên cia dos cré -
di tos adi ci o na is que vi e rem a ser aber tos no exer cí cio
de 2003 à con ta das res pec ti vas fon tes de re cur sos,
des de que não com pro me tam a ob ten ção do su pe rá-
vit pri má rio es ta be le ci do na Lei nº 10.524, de 2002.
....................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

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

Art. 41. Os cré di tos adi ci o na is clas si fi cam-se em:
I – su ple men ta res, os des ti na dos a re for ço de

do ta ção or ça men tá ria;
II – es pe ci a is, os des ti na dos a des pe sas para as 

qua is não haja do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca;
III – ex tra or di ná ri os, os des ti na dos a des pe sas

ur gen tes e im pre vis tas, em caso de guer ra, co mo ção
in tes ti na ou ca la mi da de pú bli ca.
....................................................................................

Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e
es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní ve-
is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex po si-
ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do
no DO 3-6-45

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-64)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
(Veto re je i ta do no DO 3-6-64

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em Lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

IV – o pro du to de ope ra ções de cre di to au to ri za-
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li za-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe-
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di-
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cre di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren-
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre -
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên-
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du-
zir-se-a a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)
....................................................................................

Avi so nº 639 – Su par/C. Ci vil

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Pro je to de lei

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem do

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re la-
ti va ao pro je to de lei que “Abre ao Orça men to da Se -
gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio da
Sa ú de, cré di to es pe ci al no va lor de R$36.338.239,00, 
para os fins que es pe ci fi ca”.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.
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PROJETO DE LEI Nº 9, DE 2003-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor de di ver sos ór gãos do Po der
Exe cu ti vo, cré di to su ple men tar no va lor
glo bal de R$ 59.653.549,00, para re for ço
de do ta ções con sig na das na Lei Orça-
men tá ria vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da União

(Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003), em fa vor dos
Mi nis té ri os da Jus ti ça, do Meio Ambi en te, do Pla ne ja-

men to, Orça men to e Ges tão, do De sen vol vi men to
Agrá rio, da De fe sa e da Inte gra ção Na ci o nal, cré di to
su ple men tar no va lor glo bal de R$59.653.549,00 (cin -
qüen ta e nove mi lhões, se is cen tos e cin qüen ta e três
mil, qui nhen tos e qua ren ta e nove re a is), para aten der
à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do 
dis pos to no art. 1º de cor re rão de su pe rá vit fi nan ce i-
ro da União, apu ra do no Ba lan ço Pa tri mo ni al do
exer cí cio de 2002.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní-
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va.

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos:

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or;

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal

de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em lei;

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri za-
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las.

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe-
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di-
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cre di to
a eles vin cu la das.

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren-
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre-
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên-
cia do exer cí cio.

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du-
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli-
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Da Exe cu ção Orça men tá ria e do Cum pri men to
das Me tas

Art. 8º Até trin ta dias após a pu bli ca ção dos or -
ça men tos, nos ter mos em que dis pu ser a lei de di re tri-
zes or ça men tá ri as e ob ser va do o dis pos to na alí nea c 
do in ci so I do art. 4º, o Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá a 
pro gra ma ção fi nan ce i ra e o cro no gra ma de exe cu ção
men sal de de sem bol so.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos le gal men te vin cu-
la dos a fi na li da de es pe cí fi ca se rão uti li za dos ex clu si-
va men te para aten der ao ob je to de sua vin cu la ção,
ain da que em exer cí cio di ver so da que le em que ocor -
rer o in gres so.
....................................................................................

Avi so nº 645 – Su par/C. Ci vil

Em 26 de ju nho de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Pro je to de lei

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem do

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re la-
ti va ao pro je to de lei que “Abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor de di ver sos ór gãos do Po der Exe -
cu ti vo, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$59.653.549,00, para re for ço de do ta ções con sig-
na das na Lei Orça men tá ria vi gen te”.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

PROJETO DE LEI Nº 10, DE 2003-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor dos Mi nis té ri os da De fe sa e da
Jus ti ça, cré di to su ple men tar no va lor glo -
bal de R$190.557.415,00, para re for ço de
do ta ções con sig na das na Lei Orça men tá-
ria vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003), em
fa vor dos Mi nis té ri os da De fe sa e da Jus ti ça, cré di to
su ple men tar no va lor glo bal de R$190.557.415,00
(cen to e no ven ta mi lhões, qui nhen tos e cin qüen ta e
sete mil, qua tro cen tos e quin ze re a is), para aten der
às pro gra ma ções cons tan tes do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de:

I – su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do no Ba lan ço Pa tri-
mo ni al do Fun do para Apa re lha men to e Ope ra ci o na li za-
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ção das Ati vi da des-Fim da Po lí cia Fe de ral – FUNAPOL
do exer cí cio de 2002, no va lor de R$7.000.000,00 (sete
mi lhões de re a is);

II – ex ces so de ar re ca da ção do Adi ci o nal so bre
as Ta ri fas de Pas sa gens Aé re as Do més ti cas, no va lor
de R$950.976,00 (no ve cen tos e cin qüen ta mil, no ve-
cen tos e se ten ta e seis re a is); e

III – anu la ção par ci al de do ta ções or ça men tá ri-
as, con for me in di ca do no Ane xo II des ta lei, sen do
R$134.770.459,00 (cen to e trin ta e qua tro mi lhões,
se te cen tos e se ten ta mil, qua tro cen tos e cin qüen ta e
nove re a is) da Re ser va de Con tin gên cia.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia,
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

QUADRO VI
Au to ri za ções para Au men tos de Des pe sas com

Pes so al Con for me Art. 169, § 1º, II, da Cons ti tu i ção
(Art. 77 da lei de Di re tri zes Orça men tá ri as

para 2003 – Lei nº 10.524/2002)

A im ple men ta ção das me di das cons tan tes des -
te de mons tra ti vo fica con di ci o na da à ob ser vân cia dos 
res pec ti vos li mi tes.

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

4 – Po der Exe cu ti vo

Li mi te de R$772.700.000,00 des ti na dos à:

I – Pre en chi men to de fun ções e car gos co mis si-
o na dos va gos cons tan tes da ta be la a que se re fe re o
§ 1º do art. 73 da Lei nº 10.524, de 2002.

II – Pre vi são de con cur sos e ad mis são de pes -
so al de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio para pro vi men to
de car gos ou em pre gos pú bli cos pelo Po der Exe cu ti-
vo Fe de ral nas áre as de:

a) Au di to ria e Fis ca li za ção, até 2.900 va gas;

b) Ges tão e Di plo ma cia, até 2.000 va gas;

c) Ju rí di ca, até 1.000 va gas;

d) De fe sa e Se gu ran ça Pú bli ca, até 5.000 va-
gas;

e) in fra-es tru tu ra, Cul tu ra, Edu ca ção, Meio
Ambi en te e Ciên cia e Tec no lo gia, até 10.400 va gas;

f) Se gu ri da de So ci al, até 4.200 va gas; e

g) Re gu la ção do Mer ca do, até 2.200 va gas.

III – Pre vi são de cri a ção de car gos ou em pre gos
pú bli cos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio para a
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral:

a) até 98.000 car gos ou em pre gos pú bli cos; e

b) até 7.000 car gos em co mis são ou fun ções
co mis si o na das téc ni cas.

IV – Re es tru tu ra ção da re mu ne ra ção de car -
gos in te gran tes do Pla no de Clas si fi ca ção de Car -
gos do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, de car re i ras das
áre as de Ges tão, Edu ca ção, Ciên cia e Tec no lo gia,
Re gu la ção, Se gu ri da de So ci al, Tra ba lho e Pre vi-
dên cia.

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

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2003 e
dá ou tras pro vi dên ci as

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

SEÇÃO IV
Das Alte ra ções da Lei Orça men tá ria

e da Exe cu ção Pro vi só ria do 
Pro je to de Lei Orça men tá ria

Art. 61. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi -
ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de ta-
lha men to es ta be le ci dos na lei or ça men tá ria anu al,
en ca mi nha dos pelo Po der Exe cu ti vo ao Con gres so
Na ci o nal, pre fe ren ci al men te, nas pri me i ras quin ze-
nas de maio e ou tu bro.

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

§ 9º Nos ca sos de cré di tos à con ta de re cur-
sos de ex ces so de ar re ca da ção, as ex po si ções de
mo ti vos con te rão a atu a li za ção das es ti ma ti vas de
re ce i tas para o exer cí cio, apre sen ta das de acor do
com a clas si fi ca ção de que tra ta o art. 10, III, des ta
Lei.
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§ 10. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi ci-
o na is so li ci ta dos pe los ór gãos dos Po de res Le gis la ti-
vo e Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co da União, com
in di ca ção dos re cur sos com pen sa tó ri os, ex ce to os re -
cur sos des ti na dos a pes so al e dí vi da, se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal no pra zo de até 30
(trin ta) dias, a con tar da data do pe di do, ob ser va dos
os pra zos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 11. Os pro je tos de lei de cré di tos adi ci o na is
des ti na dos a des pe sas pri má ri as que te nham por fon -
te re cur sos de ori gem fi nan ce i ra de ve rão con ter de-
mons tra ti vo de que não afe tam o re sul ta do pri má rio
anu al pre vis to no Ane xo de Me tas Fis ca is des ta lei, ou 
in di car as com pen sa ções ne ces sá ri as, em ní vel de
sub tí tu lo.

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

CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Re la ti vas às Des pe sas da

União com Pes so al e Encar gos So ci a is

Art. 77. Para fins de aten di men to ao dis pos to no
art. 169, § 1º, II, da Cons ti tu i ção, aten di do o in ci so I do 
mes mo dis po si ti vo, fi cam au to ri za das as con ces sões
de qua is quer van ta gens, au men tos de re mu ne ra ção,
cri a ção de car gos, em pre gos e fun ções, al te ra ções
de es tru tu ra de car re i ras, bem como ad mis sões ou
con tra ta ções de pes so al a qual quer tí tu lo, em es pe ci-
al do pes so al das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no,
cons tan tes de ane xo es pe cí fi co da lei or ça men tá ria,
ob ser va do o dis pos to no art. 71 da Lei Com ple men tar
nº 101, de 2000.

§ 1º O de mons tra ti vo pre vis to no ca put des te ar-
ti go con te rá os va lo res re fe ren tes às al te ra ções pro -
pos tas.

§ 2º Para fins de ela bo ra ção do ane xo es pe cí-
fi co re fe ri do no ca put, os Po de res Le gis la ti vo e Ju -
di ciá rio e o Mi nis té rio Pú bli co da União in for ma rão,
e os ór gãos se to ri a is do Sis te ma de Pla ne ja men to
e de Orça men to Fe de ral sub me te rão a re la ção das 
mo di fi ca ções de que tra ta o ca put  des te ar ti go ao
ór gão cen tral do re fe ri do sis te ma, jun to com suas
res pec ti vas pro pos tas or ça men tá ri as, de mons-
tran do sua com pa ti bi li da de com o dis pos to na Lei
Com ple men tar nº 101, de 2000, e com a re fe ri da

pro pos ta e con ten do os va lo res es ti ma dos para as
al te ra ções pro pos tas.

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

DECRETO Nº 4.591, 
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003

Dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en -
tre a re a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção
da des pe sa, so bre a pro gra ma ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo
para o exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

Art. 8º Os cré di tos su ple men ta res e es pe ci a is
que vi e rem a ser aber tos nes te exer cí cio, bem como 
os cré di tos es pe ci a is re a ber tos, re la ti vos aos gru-
pos de des pe sa “Ou tras Des pe sas Cor ren tes”,
“Inves ti men tos” e “Inver sões Fi nan ce i ras”, res sal-
va das as ex clu sões de que tra ta o § 1º do art. 1º
des te de cre to, te rão sua exe cu ção con di ci o na da
aos li mi tes fi xa dos à con ta das fon tes de re cur sos
cor res pon den tes.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros de Esta do do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão e da Fa zen da
po de rão, por meio de por ta ria in ter mi nis te ri al, ajus -
tar os Ane xos II e VI des te de cre to em de cor rên cia
dos cré di tos adi ci o na is que vi e rem a ser aber tos no
exer cí cio de 2003 à con ta das res pec ti vas fon tes de
re cur sos, des de que não com pro me tam a ob ten ção
do su pe rá vit pri má rio es ta be le ci do na Lei nº 10.524,
de 2002.
....................................................................................

DECRETO Nº 4.708, DE 28 DE MAIO DE 2003

Alte ra os Ane xos I, II, III, IV, V, VI, VII,
XII, XIII e XIV, e os arts. 1º e 7º do De cre to
nº 4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003, que
dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en tre a
re a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção da
des pe sa, so bre a pro gra ma ção or ça men-
tá ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo
para o exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

..................................................................................
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Avi so nº 648 – Su par/C. Ci vil.

Em 26 de ju nho de 2003.

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Pro je to de lei.

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem do

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re la-
ti va ao pro je to de lei que “abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor dos Mi nis té ri os da De fe sa e da
Jus ti ça, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$190.557.415,00, para re for ço de do ta ções con sig-
na das na Lei Orça men tá ria vi gen te”.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

PROJETO DE LEI Nº 11, DE 2003-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor dos Mi nis té ri os da Fa zen da e do 
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or, cré di to su ple men tar no va lor
glo bal de R$231.033.545,00, para re for ço
de do ta ções con sig na das na Lei Orça-
men tá ria vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003), em
fa vor dos Mi nis té ri os da Fa zen da e do De sen vol vi-
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, cré di to su ple-
men tar no va lor glo bal R$231.033.545,00 (du zen tos e 
trin ta e um mi lhões, trin ta e três mil, qui nhen tos e qua -
ren ta e cin co re a is), para aten der às pro gra ma ções
cons tan tes do ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de:

I – su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do no ba lan ço pa -
tri mo ni al do exer cí cio de 2002 do Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to no va lor de R$158.191.626,00
(cen to e cin qüen ta e oito mi lhões, cen to e no ven ta e
um mil, se is cen tos e vin te e seis re a is);

II – ex ces so de ar re ca da ção de re cur sos pró pri-
os fi nan ce i ros, no mon tan te de R$59.833.639,00 (cin -
qüen ta e nove mi lhões, oi to cen tos e trin ta e três mil,
se is cen tos e trin ta e nove re a is); e

III – anu la ção par ci al de do ta ções or ça men tá ri-
as no mon tan te de R$13.008.280,00 (tre ze mi lhões,
oito mil, du zen tos e oi ten ta re a is), con for me in di ca do
no ane xo II des ta lei, sen do R$13.000.000,00 (tre ze
mi lhões de re a is) da Re ser va de Con tin gên cia.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia,
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Avi so nº 655  – Su par/C. Ci vil

Em 27 de ju nho de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Pro je to de lei.

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem do

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re la-
ti va ao pro je to de lei que “Abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor dos Mi nis té ri os da Fa zen da e do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, cré -
di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$231.033.545,00, para re for ço de do ta ções con sig-
na das na Lei Orça men tá ria vi gen te.”

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2003 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 61. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi -

ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de ta-
lha men to es ta be le ci dos na lei or ça men tá ria anu al,
en ca mi nha dos pelo Po der Exe cu ti vo ao Con gres so
Na ci o nal, pre fe ren ci al men te, nas pri me i ras quin ze-
nas de maio e ou tu bro.

§ 1º Obser va do o dis pos to no ca put des te ar ti-
go, o pra zo fi nal para o en ca mi nha men to dos re fe ri-
dos pro je tos é 15 de ou tu bro de 2003.

§ 2º Os cré di tos a que se re fe re o ca put des te
ar ti go se rão en ca mi nha dos de for ma con so li da da de
acor do com as áre as te má ti cas de fi ni das no Pa re cer
Pre li mi nar so bre a pro pos ta or ça men tá ria para 2003.

§ 3º O dis pos to no ca put não se apli ca quan do a 
aber tu ra do cré di to for ne ces sá ria para aten der no vas
des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter cons ti tu ci o nal ou le -
gal.

§ 4º Acom pa nha rão os pro je tos de lei re la ti vos a
cré di tos adi ci o na is ex po si ções de mo ti vos cir cuns tan-
ci a das que os jus ti fi quem e que in di quem as con se-
qüên ci as dos can ce la men tos de do ta ções pro pos tas
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so bre a exe cu ção das ati vi da des, dos pro je tos, das
ope ra ções es pe ci a is e dos res pec ti vos sub tí tu los e
me tas.

§ 5º Cada pro je to de lei de ve rá res trin gir-se a
um úni co tipo de cré di to adi ci o nal, con for me de fi ni do
no art. 41, I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 6º Para fins do dis pos to no art. 165, § 8º, da
Cons ti tu i ção e do § 5º des te ar ti go, con si de ra-se cré -
di to su ple men tar a cri a ção de gru po de na tu re za de
des pe sa em sub tí tu lo exis ten te.

§ 7º Os cré di tos adi ci o na is des ti na dos a des pe-
sas com pes so al e en car gos so ci a is se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio de
pro je tos de lei es pe cí fi cos e ex clu si va men te para
essa fi na li da de.

§ 8º Os cré di tos adi ci o na is apro va dos pelo Con -
gres so Na ci o nal se rão con si de ra dos au to ma ti ca men-
te aber tos com a san ção e pu bli ca ção da res pec ti va
lei.

§ 9º Nos ca sos de cré di tos à con ta de re cur sos
de ex ces so de ar re ca da ção, as ex po si ções de mo ti-
vos con te rão a atu a li za ção das es ti ma ti vas de re ce i-
tas para o exer cí cio, apre sen ta das de acor do com a
clas si fi ca ção de que tra ta o art. 10, III, des ta Lei.

§ 10. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi ci-
o na is so li ci ta dos pe los ór gãos dos Po de res Le gis la ti-
vo e Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co da União, com
in di ca ção dos re cur sos com pen sa tó ri os, ex ce to os re -
cur sos des ti na dos a pes so al e dí vi da, se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal no pra zo de até 30
(trin ta) dias, a con tar da data do pe di do, ob ser va dos
os pra zos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 11. Os pro je tos de lei de cré di tos adi ci o na is
des ti na dos a des pe sas pri má ri as que te nham por fon -
te re cur sos de ori gem fi nan ce i ra de ve rão con ter de-
mons tra ti vo de que não afe tam o re sul ta do pri má rio
anu al pre vis to no Ane xo de Me tas Fis ca is des ta Lei,
ou in di car as com pen sa ções ne ces sá ri as, em ní vel
de sub tí tu lo.

§ 12. (VETADO)
§ 13. (VETADO)
§ 14. (VETADO)

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní-
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do
no DO 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964)

II  – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da-
ção; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

III  – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em Lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri za-
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe-
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di-
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren-
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre -
vis ta e a re a li za da, con si de ran do- se, ain da, a ten dên-
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du-
zir-se-a a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)
....................................................................................

DECRETO Nº 4.591, 
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003

Dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en -
tre a re a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção
da des pe sa, so bre a pro gra ma ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo
para o exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 1º A mo vi men ta ção e o em pe nho de do ta-

ções or ça men tá ri as dos ór gãos, fun dos e en ti da des
do Po der Exe cu ti vo, cons tan tes da Lei nº 10.640. de
14 de ja ne i ro de 2003, fi cam li mi ta dos aos va lo res de
que tra tam os Ane xos I, II e III des te De cre to.
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§ 1º Exclu em-se do dis pos to no ca put des te ar -
ti go as do ta ções:

I – re fe ren tes às trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is
e le ga is a Esta dos e Mu ni cí pi os por re par ti ção da
re ce i ta:

II – re la ti vas aos gru pos de des pe sa:
a) “1 – Pes so al e Encar gos So ci a is”;
b) “2 – Ju ros e Encar gos da Dí vi da; e
c) “6 – Amor ti za ção da Dí vi da’:
III – re la ti vas a ór gãos e fon tes de re cur sos não in -

te gran tes dos Ane xos re fe ri dos no ca put des te ar ti go:
IV – des ti na das aos pa ga men tos:
a) do Se gu ro De sem pre go e do Abo no Sa la ri al;
b) do Fun do de Com pen sa ção de Va ri a ções Sa -

la ri a is – FCVS;
e) de sen ten ças ju di ci a is tran si ta das em jul ga-

do; e
d) dos be ne fí ci os pre vi den ciá ri os e dos be ne fí ci-

os da Lei Orgâ ni ca da Assis tên cia So ci al – LOAS.
V – des ti na das à com ple men ta ção, por par te da

União, ao 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 – FUNDEF.

VI – re la ti vas a des pe sas fi nan ce i ras, des cri tas
no Ane xo XV des te De cre to;

VII – des ti na das às sub ven ções eco nô mi cas ou
sub sí di os:

a) ao pre ço e ao trans por te do ál co ol com bus tí-
vel e ao pre ço do Gás Li qüe fe i to de Pe tró leo – GLP
(Lei nº 10.453, de 13 de maio de 2002);

b) ao trans por te de gás na tu ral e aos con su mi-
do res fi na is de ener gia elé tri ca de ba i xa ren da (Lei nº
10.604, de 17 de de zem bro de 2002);

c) ao pre ço do óleo di e sel de em bar ca ções
pes que i ras na ci o na is (Lei nº 9.445, de 14 de mar ço
de 1997);

d) à aqui si ção de ve í cu los mo vi dos a ál co ol (Lei
nº 10.612, de 23 de de zem bro de 2002); e 

e) aos pro du to res de bor ra cha na tu ral (Lei nº
9.479, de 12 de agos to de l997).

VIII – re la ti vas à en tre ga de re cur sos a uni da des
fe de ra das e seus Mu ni cí pi os, na for ma e con di ções
es ta be le ci das na Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de
se tem bro de 1996;

IX – à con ta de re cur sos de do a ções;
X – des ti na das ao com ple men to da atu a li za ção

mo ne tá ria dos re cur sos do Fun do de Ga ran tia do
Tem po da Ser vi ço – FGTS, con for me Lei Com ple-
men tar nº 110, de 29 de ju nho de 2001;

XI – des ti na das aos fi nan ci a men tos no âm bi to
do Fun do de De sen vol vi men to da Ama zô nia e do
Fun do de De sen vol vi men to do Nor des te, nos ter mos
dos De cre tos nºs 4.253 e 4.254 de 31 de maio de
2002, exer ci da a par ti ci pa ção nos pro je tos de in ves ti-
men to me di an te con ver são das de bên tu res subs cri-
tas em ações;

XII – re la ti vas às des pe sas no âm bi to dos
Órgãos 71.000 – Encar gos Fi nan ce i ros da União e
74.000 – Ope ra ções Ofi ci a is do Cré di to; e

XIII – des ti na das ao cum pri men to do es ta be le ci do
no art. 4º da Lei nº 10.633, de 27 de de zem bro de 2002;

XIV – des ti na das às des pe sas cons tan tes da
pro gra ma ção da Uni da de Orça men tá ria 25.207 – Ser -
vi ço Fe de ral de Pro ces sa men to de Da dos – SERPRO.
(Inclu í do pelo De cre to nº 4.708, de 28-5-2003);

§ 2º O em pe nho e pa ga men to de des pe sas à
con ta das fon tes de re cur sos re la ci o na das no Ane xo II 
des te De cre to so men te po de rão ocor rer, res pe i ta das
as do ta ções apro va das, até o mon tan te da efe ti va ar -
re ca da ção das re ce i tas cor res pon den tes no pre sen te
exer cí cio.
....................................................................................

Art. 8º Os cré di tos su ple men ta res e es pe ci a is
que vi e rem a ser aber tos nes te exer cí cio, bem como
os cré di tos es pe ci a is re a ber tos, re la ti vos aos gru pos
de des pe sa “Ou tras Des pe sas Cor ren tes”, “Inves ti-
men tos” e “Inver sões Fi nan ce i ras”, res sal va das as
ex clu sões de que tra ta o § 1º do art. 1º des te De cre to,
te rão sua exe cu ção con di ci o na da aos li mi tes fi xa dos
à con ta das fon tes de re cur sos cor res pon den tes.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros de Esta do do Pla -
ne ja men to, Orça men to e Ges tão e da Fa zen da po de-
rão, por meio de por ta ria in ter mi nis te ri al, ajus tar os
Ane xos II e VI des te de cre to em de cor rên cia dos cré -
di tos adi ci o na is que vi e rem a ser aber tos no exer cí cio
de 2003 à con ta das res pec ti vas fon tes de re cur sos,
des de que não com pro me tam a ob ten ção

do su pe rá vit pri má rio es ta be le ci do na Lei nº
10.524, de 2002.
....................................................................................

DECRETO Nº 4.708, DE 28 DE MAIO DE 2003

Alte ra os Ane xos I, II, III, IV, V, VI, VII,
XII, XIII e XIV, e os arts. 1º e 7º do De cre to
nº 4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003, que
dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en tre a re -
a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção da des pe-
sa, so bre a pro gra ma ção or ça men tá ria e fi -
nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo para o exer cí-
cio de 2003, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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ANEXO X

RESULTADO PRIMÁRIO  DOS ORÇAMENTOS FISCAL,  DA SEGURIDADE SOCIAL
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS – 2003 

R$ Bi lhões
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PROJETO DE LEI Nº 12, DE 2003-CN

Abre aos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor de 
di ver sos ór gãos do Po der Exe cu ti vo,
cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$604.926.830,00, para re for ço de do ta-
ções con sig na das na Lei Orça men tá ria
vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to aos Orça men tos Fis cal e da

Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.640, de 14 de
ja ne i ro de 2003), em fa vor do Mi nis té rio da Fa zen da,
do Mi nis té rio da Sa ú de, do Mi nis té rio do Tra ba lho e
Empre go, do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, do Mi nis-
té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, e do Mi -
nis té rio das Ci da des, cré di to su ple men tar no va lor
glo bal de R$604.926.830,00 (se is cen tos e qua tro mi -
lhões, no ve cen tos e vin te e seis mil, oi to cen tos e trin ta

re a is), para aten der às pro gra ma ções cons tan tes do
Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de:

I – su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do no Ba lan ço Pa -
tri mo ni al da União de 2002, no va lor de
R$423.260.428,00 (qua tro cen tos e vin te e três mi-
lhões, du zen tos e ses sen ta mil, qua tro cen tos e vin te e 
oito re a is);

II – ex ces so de ar re ca da ção no va lor de
R$1.150.000,00 (um mi lhão, cen to e cin qüen ta mil
re a is); e

III – anu la ção par ci al de do ta ções or ça men tá ri-
as, con for me in di ca do no Ane xo II des ta lei, sen do
R$122.086.402,00 (cen to e vin te e dois mi lhões, oi -
ten ta e seis mil, qua tro cen tos e dois re a is) da Re ser va
de Con tin gên cia.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

LEI Nº 10.559, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002

Re gu la men ta o art. 8º do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2003 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 61. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi -

ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de ta-
lha men to es ta be le ci dos na lei or ça men tá ria anu al,
en ca mi nha dos pelo Po der Exe cu ti vo ao Con gres so
Na ci o nal, pre fe ren ci al men te, nas pri me i ras quin ze-
nas de maio e ou tu bro.

§ 1º Obser va do o dis pos to no ca put des te ar ti-
go, o pra zo fi nal para o en ca mi nha men to dos re fe ri-
dos pro je tos é 15 de ou tu bro de 2003.

§ 2º Os cré di tos a que se re fe re o ca put des te
ar ti go se rão en ca mi nha dos de for ma con so li da da de 
acor do com as áre as te má ti cas de fi ni das no Pa re cer
Pre li mi nar so bre a pro pos ta or ça men tá ria para
2003.

§ 3º O dis pos to no ca put não se apli ca quan do a 
aber tu ra do cré di to for ne ces sá ria para aten der no vas
des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter cons ti tu ci o nal ou le -
gal.

§ 4º Acom pa nha rão os pro je tos de lei re la ti vos a
cré di tos adi ci o na is ex po si ções de mo ti vos cir cuns tan-
ci a das que os jus ti fi quem e que in di quem as con se-
qüên ci as dos can ce la men tos de do ta ções pro pos tas
so bra a exe cu ção das ati vi da des, dos pro je tos, das
ope ra ções es pe ci a is e dos res pec ti vos sub tí tu los e
me tas.

§ 5º Cada pro je to de lei de ve rá res trin gir-se a
um úni co tipo de cré di to adi ci o nal, con for me de fi ni do
no art. 41, I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 6º Para fins do dis pos to no art. 165. § 8º da
Cons ti tu i ção e do § 5º des te ar ti go, con si de ra-se cré -
di to su ple men tar a cri a ção de gru po de na tu re za de
des pe sa em sub tí tu lo exis ten te.

§ 7º Os cré di tos adi ci o na is des ti na dos a des pe-
sas com pes so al e en car gos so ci a is se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio de
pro je tos de lei es pe cí fi cos e ex clu si va men te para
essa fi na li da de.

§ 8º Os cré di tos adi ci o na is apro va dos pelo Con -
gres so Na ci o nal se rão con si de ra dos au to ma ti ca men-
te aber tos com a san ção e pu bli ca ção da res pec ti va
lei.

§ 9º Nos ca sos de cré di tos à con ta de re cur sos
de ex ces so de ar re ca da ção, as ex po si ções de mo ti-
vos con te rão a atu a li za ção das es ti ma ti vas de re ce i-
tas para o exer cí cio, apre sen ta das de acor do com a
clas si fi ca ção de que tra ta o art. 10, III, des ta Lei.

§ 10. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos
adi ci o na is so li ci ta dos pe los ór gãos dos Po de res
Le gis la ti vo e Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co da
União, com in di ca ção dos re cur sos com pen sa tó ri-
os, ex ce to os re cur sos des ti na dos a pes so al e dí vi-
da, se rão en ca mi nha dos ao Con gres so Na ci o nal
no pra zo de até 30 (trin ta) dias, a con tar da data do
pe di do, ob ser va dos os pra zos pre vis tos nes te ar ti-
go.

§ 11. Os pro je tos de lei de cré di tos adi ci o na is
des ti na dos a des pe sas pri má ri as que te nham por fon -
te re cur sos de ori gem fi nan ce i ra de ve rão con ter de-
mons tra ti vo de que não afe tam o re sul ta do pri má rio
anu al pre vis to no Ane xo de Me tas Fis ca is des ta Lei,
ou in di car as com pen sa ções ne ces sá ri as, em ní vel
de sub tí tu lo.

§ 12. (VETADO)
§ 13. (VETADO)
§ 14. (VETADO)

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

DECRETO Nº 4.708, DE 28 DE MAIO DE 2003

Alte ra os Ane xos I, II, III, IV, V, VI, VII,
XII, XIII e XIV, e os arts. 1º e 7º do De cre to
no 4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003, que
dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en tre a
re a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção da
des pe sa, so bre a pro gra ma ção or ça men-
tá ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo
para o exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

...................................................................................
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LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní-
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do
no DO 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na-
is, au to ri za dos em Lei: (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)
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IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri-
za das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao
po der exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di -
fe ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo
fi nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos
cré di tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de
cré di to a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe-
ren ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção
pre vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a
ten dên cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve-
is, pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du-
zir-se-a a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio.(Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)
....................................................................................

PROJETO DE LEI Nº 13, DE 2003-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor do Mi nis té rio das Co mu ni ca-
ções, cré di to su ple men tar no va lor de
R$6.181.787,00, para re for ço de do ta ções
cons tan tes da Lei Orça men tá ria vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003), em
fa vor do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, cré di to su ple-
men tar no va lor de R$6.181.787,00 (seis mi lhões,
cen to e oi ten ta e um mil, se te cen tos e oi ten ta e sete
re a is), para aten der à pro gra ma ção cons tan te do
Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al de
do ta ção or ça men tá ria, con for me in di ca do no Ane xo II
des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní-
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do
no DO 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri za-
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe-
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di-
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cre di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren-
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre-
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên-
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du-
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio.(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

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

DECRETO Nº 4.591,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003

Dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en -
tre a re a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção
da des pe sa, so bre a pro gra ma ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo
para o exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

Art. 8º – Os cré di tos su ple men ta res e es pe ci a-
is que vi e rem a ser aber tos nes te exer cí cio, bem
como os cré di tos es pe ci a is re a ber tos, re la ti vos aos
gru pos de des pe sa “Ou tras Des pe sas Cor ren tes”,
“Inves ti men tos” e “Inver sões Fi nan ce i ras”, res sal-
va das as ex clu sões de que tra ta o § 1º do art. 1º
des te de cre to, te rão sua exe cu ção con di ci o na da
aos li mi tes fi xa dos à con ta das fon tes de re cur sos
cor res pon den tes.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros de Esta do do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão e da Fa zen da
po de rão, por meio de por ta ria in ter mi nis te ri al, ajus -
tar os Ane xos II e VI des te de cre to em de cor rên cia
dos cré di tos adi ci o na is que vi e rem a ser aber tos no
exer cí cio de 2003 à con ta das res pec ti vas fon tes de
re cur sos, des de que não com pro me tam a ob ten ção
do su pe rá vit pri má rio es ta be le ci do na Lei nº 10.524.
de 2002.
....................................................................................

DECRETO Nº 4.708, DE 28 DE MAIO DE 2003

Alte ra os Ane xos I, II, III, IV, V, VI, VII,
XII, XIII e XIV, e os arts. 1º e 7º do De cre to
nº 4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003, que
dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en tre a
re a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção da
des pe sa, so bre a pro gra ma ção or ça men-
tá ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo
para o exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os pro je tos li dos vão à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001–CN, as
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção dos pro je tos:
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Até 05/08 Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;

Até 13/08 Pra zo fi nal para apre sen ta ção de emen das;

Até 18/08 Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos das
emen das;

Até 28/08 Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à Mesa
do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pas sa-se à lis ta de ora do res.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pri me i-
ra men te res sal to que é uma ale gria imen sa vê-lo re -
tor nar a esta Casa, após o pe río do em que V. Exª es -
te ve hos pi ta li za do em São Pa u lo. Re al men te es pe ra-
mos que sua re cu pe ra ção ve nha a for ta le cer ain da
mais o Se na do Fe de ral.

Ten ta rei, pela sex ta vez, fa lar no ho rá rio des ti na-
do às co mu ni ca ções ina diá ve is. Infe liz men te, não
con se gui fazê-lo nes ses úl ti mos dias. Por isso, so li ci to
a V. Exª, con for me pre vê o Re gi men to Inter no, a ins -
cri ção para pro nun ci ar-me nes se pe río do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Le o nel Pa van, agra de ço a V. Exª e a
to dos os de ma is Co le gas, in clu si ve aos fun ci o ná ri os
da Mesa, as men sa gens que re ce bi nes se cur to pe -
río do em que es ti ve fora por li cen ça mé di ca. Apro ve i to
para in for mar a V. Exª que fa re mos a per mu ta. Logo
após ou vir mos o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, que
fala por per mu ta com a Se na do ra Ide li Sal vat ti, V. Exª
terá a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos
ter mos re gi men ta is, por cin co mi nu tos.

Con ce do, por tan to, a pa la vra ao no bre Se na dor
Ga ri bal di Alves Fi lho, por per mu ta com a Se na do ra
Ide li Sal vat ti, pelo pra zo de vin te mi nu tos.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a exem -
plo do que há pou co foi dito aqui pelo Se na dor Le o nel
Pa van, tam bém que ro me con gra tu lar com o nos so
Pre si den te, o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
pelo seu ple no res ta be le ci men to, e di zer que es tou
aqui na tri bu na, nes te mo men to, por ces são do tem po
do Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, Se na dor por Bra sí-
lia, que, gen til men te, aco lheu uma so li ci ta ção mi nha
para que eu pu des se es tar aqui. Se rei, de po is, su ce-
di do nes ta tri bu na pela nos sa ilus tre re pre sen tan te
Se na do ra Ide li Sal vat ti.

A for ça dos ven tos em nos so Bra sil deve ser vir
para im pul si o nar nos sa eco no mia. Di zen do isso, falo
so bre a ener gia eó li ca, cu jas ca rac te rís ti cas e pe cu li-
a ri da des am bi en ta is, co nhe ci das mun di al men te, jus -
ti fi cam a sua im plan ta ção em nos so País. Essa fon te
de ener gia al ter na ti va, que che ga a re pre sen tar até
12% da ma triz ener gé ti ca de al guns pa í ses eu ro pe us,
pode, prin ci pal men te no Nor des te bra si le i ro, ser fon te
de em pre go, de ren da, for ta le cen do a in fra-es tru tu ra
ne ces sá ria ao cres ci men to da nos sa re gião. O po ten-
ci al eó li co bra si le i ro, se gun do o Atlas do Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia/Ele tro brás, pu bli ca ção de 2001, é de
143.470 me ga watts, sen do 75.050 me ga watts, ou
mais da me ta de, no Nor des te. No meu Esta do, o Rio
Gran de do Nor te, es ti ma-se em 25.000 me ga watts,
po ten ci al equi va len te ao do vi zi nho Esta do do Ce a rá.
Estas duas uni da des da Fe de ra ção re pre sen tam,
pra ti ca men te, 70% do po ten ci al eó li co da re gião.

Até 8 de maio de 2003, a Ane el pos su ía, em
seus re gis tros, pro je tos au to ri za dos que so mam, no
Bra sil, 6.186 me ga watts. No Nor des te, 4.475 me ga-
watts, equi va len tes a 72% do to tal apro va do para o
Bra sil.

É in con ce bí vel que o Pro gra ma de Incen ti vo às
Fon tes Alter na ti vas de Ener gia Elé tri ca – Pro in fa, fi -
que es tag na do aguar dan do a de fi ni ção do va lor eco -
nô mi co, pon to fun da men tal para vi a bi li zar to dos es-
ses pro je tos.

É ina ce i tá vel, tam bém, Sr. Pre si den te, a dis cri-
mi na ção im pos ta aos in ves ti do res, clas si fi can do-os
em duas ca te go ri as. Os de pri me i ra, que são os Pro -
du to res Inde pen den tes de Ener gia Au tô no ma – PIEA, 
e os de se gun da, que são os Pro du to res Inde pen den-
tes de Ener gia – PIE. A es drú xu la pri o ri da de pre vis ta
pelo pro ces so de “cha ma da pú bli ca”, a ser exe cu ta da
atra vés do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, pre ci sa, ur -
gen te men te, de cor re ções.

Não exis te, mas não exis te mes mo, jus ti fi ca ti va
téc ni ca para um tra ta men to de si gual, já que a ener gia
pro du zi da se ria in cor po ra da ao sis te ma elé tri co bra si-
le i ro, com seus be ne fí ci os e cus tos ali di lu í dos. Tra tar
de for ma iso nô mi ca os in ves ti do res é ga ran tir a apli -
ca ção dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is vi gen tes.

Qu an do go ver nei o Rio Gran de do Nor te, con ce-
di in cen ti vos fis ca is para atra ir pro je tos de ge ra ção de
ener gia eó li ca. Ago ra, Srªs e Srs. Se na do res, o Go-
ver no Fe de ral, se apro var a con tra ta ção dos pro je tos
ela bo ra dos, so men te no Rio Gran de do Nor te, os in -
cen ti vos con ce di dos por es ses pro je tos po de rão so -
mar in ves ti men tos da or dem de US$2 bi lhões, que
per mi ti rão que se im plan tem 2.007 me ga watts. Du-
ran te a cons tru ção dos par ques eó li cos, se rão ge ra-
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dos 4.300 em pre gos di re tos e 8.600 em pre gos in di re-
tos. Ain da como exem plo, res sal to que, ao lon go dos
25 anos da ope ra ção, se rão man ti dos três mil em pre-
gos di re tos e seis mil em pre gos in di re tos.

Qu e ro, por tan to, so li ci tar, ao Go ver no Fe de ral, ao
Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, aten ção para as dis tor-
ções aqui men ci o na das, pois, na ver da de, há pou cos
dias es ti ve nes ta tri bu na de nun ci an do que uma usi na
ge ra do ra de gás es ta va com seus tra ba lhos de con clu-
são pa ra li sa dos no Rio Gran de do Nor te, por que não
ha via essa de fi ni ção do va lor eco nô mico. Que in ves ti-
dor se lan ça rá em qual quer em pre en di men to se não
ti ver a ga ran tia do mo de lo a ser im plan ta do, do que
será efe ti va men te co bra do por ele para fa zer jus à re -
mu ne ra ção do que está sen do ofe re ci do?

Então, Sr. Pre si den te, no meio des sa in de fi ni-
ção, que pa re ce que vai aca bar, se gun do anún ci os do 
pró prio Go ver no, ain da ago ra no mês de ju lho que se
apro xi ma, que ro so li ci tar ma i or aten ção para esse
mo de lo, por que não po de mos con ti nu ar di an te des sa
re a li da de. O que foi fe i to pelo Go ver no an te ri or con ti-
nua vi gen do, mas não é efe ti va do. E o que o Go ver no
Luiz Iná cio Lula da Sil va pre ten de não está vi gen do
por que não é efe ti va do.

Então, Sr. Pre si den te, numa ques tão como
essa, de in fra-es tru tu ra para este País, de in fra-es tru-
tu ra ener gé ti ca, não po de mos fi car di an te des sa
ques tão ver da de i ra men te sha kes pe a ri a na, ser ou
não ser. O Go ver no Fe de ral pre ci sa de fi nir isso. 

Esta mos aqui com o jor nal Fo lha de S.Pa u lo de 
hoje, que nos traz a no tí cia de que o Go ver no está fi -
na li zan do um novo mo de lo para o se tor elé tri co do
País, em que será pri vi le gi a do o pla ne ja men to e a
pre sen ça do Esta do nas to ma das de de ci sões. Ao in -
vés de as dis tri bu i do ras bus ca rem ener gia em con tra-
tos di re tos com ge ra do ras e em le i lões do mer ca do
ata ca dis ta de ener gia, se rão fe i tos con tra tos de lon go
pra zo com um pool de ge ra do ras, os qua is se rão
acom pa nha dos de per to pelo Go ver no.

Não te nho con di ções de ana li sar, nes te mo men-
to, to das as nu an ças, to dos os as pec tos des se novo
mo de lo a ser lan ça do. O que que ro, Sr. Pre si den te, é
que se apres se essa de fi ni ção. O País tem pres sa, ele 
quer cres cer. O País, se gun do o Go ver no, está se pre -
pa ran do para cres cer, mas não vai cres cer sem ener -
gia, sem que se te nha uma de fi ni ção des se novo mo -
de lo ener gé ti co.

Con ce do um apar te, com todo pra zer, ao no bre
Se na dor Eu rí pe des Ca mar go.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, o seu dis cur so tem a

for ça da sua ex pe riên cia como Go ver na dor de Esta -
do, com toda a ba ga gem que V.Exª acu mu lou ao lon -
go de sua tra je tó ria po lí ti ca. A pre o cu pa ção com a
ener gia é no sen ti do de que, sem ela, não é pos sí vel
mo ver má qui nas. A ener gia é a for ça que move todo o
pro ces so da eco no mia. V. Exª tem ra zão, no seu dis -
cur so, quan to à pre o cu pa ção com a ge ra ção de ener -
gia, com o em pre go e com o de sen vol vi men to de nos -
so País. É cla ro que o tem po tam bém con ta a fa vor e
con tra, já que há uma di co to mia nes se pro ces so. Pri -
me i ra men te, é pre ci so ana li sar toda a he ran ça re ce bi-
da – não es tou di zen do que ela seja ruim – e, a par tir
daí, tra ba lhar a res pos ta às ne ces si da des. Vi e mos de
um pas sa do re cen te de pro ble mas mu i to sé ri os com a 
ener gia, in clu in do o apa gão. Di an te do fato, pre ci sa-
mos nos pre o cu par e não de i xar que isso ocor ra, di -
na mi zan do esse pro ces so a fim de que pos sa tra zer
sos se go para nós, bra si le i ros, ge ran do em pre go e
ren da. A pre o cu pa ção de V. Exª está na or dem do dia
e é mu i to im por tan te, por isso que ro pa ra be ni zá-lo
pela pre o cu pa ção e di zer que V. Exª pode con tar com
a nos sa po si ção fa vo rá vel. Espe ro que en con tre mos
uma sa í da o mais ra pi da men te pos sí vel.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, agra de ço a V.
Exª por lem brar que o País pas sou por um pe río do de
ra ci o na men to que não che gou ao des fe cho de ver da-
de i ro apa gão.

Hoje, em ma té ria da Fo lha de S.Pa u lo, diz-se
que se rão cri a dos um mi nis té rio pre ven ti vo ao apa-
gão e um pool para ven der ener gia às dis tri bu i do ras.
Tra ta-se de um novo sis te ma de ven da de ener gia às
dis tri bu i do ras. Qu e ro in sis tir no sen ti do des sa de fi ni-
ção, que já tar da e nos de i xa em gran de in qui e ta ção.

Não ve nho à tri bu na di zer que os ven tos for tes
irão so prar de uma ma ne i ra tal que a ener gia eó li ca
irá pre va le cer como a ma triz ener gé ti ca bra si le i ra,
por que sa be mos que a ener gia eó li ca é cara. Nos pa í-
ses mais de sen vol vi dos, ape sar de não se cons ti tu ir
na fon te de ener gia prin ci pal, ela é ab so lu ta men te im -
pres cin dí vel para al gu mas si tu a ções. O Bra sil pos sui
esse po ten ci al que está lo ca li za do no Nor des te. Se
es ti ves se lo ca li za do no Sul do País, dos Se na do res
Pe dro Si mon e Le o nel Pa van, eu tam bém es ta ria pe -
din do para que o Go ver no apres sas se uma de fi ni ção.
É cla ro que es tou pu xan do a bra sa para mi nha sar di-
nha. Na ver da de, que ro que se pro cu re uma de fi ni ção.
Vou co la bo rar fa zen do che gar à Mesa um pro je to de
lei que pri ma por aca bar com essa dis cri mi na ção en -
tre pro du to res de ener gia, por que não es ta mos em
con di ções de dis cri mi nar nin guém, mas, sim, de atra ir
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to dos os in ves ti do res que te nham con di ções de pro -
du zir ener gia.

Por tan to, dis pen so-me de ler o pro je to.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor

Ga ri bal di Alves Fi lho, V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –

RN) – Pois não, Se na dor Pe dro Si mon, com o ma i or
pra zer.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Ga ri bal di Alves Fi lho, cre io que V. Exª está apre sen-
tan do um pro je to da ma i or im por tân cia e dis cu tin do
uma ma té ria ex tre ma men te sig ni fi ca ti va. V. Exª fala
em ener gia eó li ca, e nós, do Sul, vi ve mos si tu a ção se -
me lhan te. Te mos re giões enor mes com ven tos fa vo-
rá ve is que po de ri am ge rar uma imen si dão des se tipo
de ener gia. Qu an do fui Go ver na dor, fiz um con vê nio
com em pre sas ho lan de sas que fo ram ao Rio Gran de
do Sul e ins ta la ram cata-ven tos es pe ci a is, de mons-
tran do a ca pa ci da de des se tipo de ener gia. Ago ra, no
Go ver no de Ger ma no Ri got to, há uma mo bi li za ção
nes se sen ti do. São pe que nas in dús tri as, que, ali a das,
dão uma com pen sa ção, uma nova pers pec ti va que
fa ci li ta imen sa men te. Até por que, pra ti ca men te, é gra -
tu i to o seu an da men to. O es tra nho é que isso seja fe i-
to iso la da men te, como es ta mos ten tan do fa zer no Rio 
Gran de do Sul. V. Exª está apre sen tan do o pro je to em
mu i to boa hora, mas, no âm bi to na ci o nal, isso não
cons ta. Pa re ce que o Go ver no Fe de ral está tão apa i-
xo na do pe las hi dre lé tri cas que não con si de ra tão ne -
ces sá rio, tal vez em ra zão dos gran des nú me ros, cu i-
dar des se ou tro tipo de ener gia. Sei que na re gião de
V. Exª há imen sas áre as com enor mes pos si bi li da des
de avan ços téc ni cos e fi nan ce i ros, como é o caso do
Rio Gran de do Sul, que está de di ca do a isso de cor po
e alma, mas não há diá lo go nes se sen ti do por que o
Go ver no Fe de ral não está pre o cu pa do. No Rio Gran -
de do Sul, há ain da ou tro pro ble ma: o da in dús tria do
car vão. Com San ta Ca ta ri na, so mos a ma i or re ser va
de car vão no Bra sil. Em qual quer lu gar do mun do, há
um per cen tu al re ser va do à in dús tria car bo ní fe ra, por -
que se sabe que a in dús tria hi dre lé tri ca, por mais ba -
ra ta e me nos po lu en te que seja, tem con tex tos e con -
di ções. Pode ha ver uma di mi nu i ção da água, como
ocor reu no apa gão. Há a si tu a ção de se cas que de ter-
mi na que ela não pode avan çar como se de se ja. Por
ou tro lado, hoje a tec no lo gia é tão avan ça da que a po -
lu i ção do car vão já pode ser ab sor vi da e com ba ti da.
Mes mo com o pre ço ele va do do car vão, há a pos si bi li-
da de, com a vin da do gás – que pode ser bra si le i ro,
bo li vi a no ou ar gen ti no –, de uma mis tu ra que traz
uma pers pec ti va po si ti va de pro du ção. Então, pelo
que sei, nos Esta dos Uni dos, mais de 20% da ener gia

é ge ra da pela in dús tria de car vão. No mun do in te i ro,
as in dús tri as são dis tri bu í das. Não há lu gar onde se
que i ra ba se ar ape nas em uma pro du ção – no caso
nos so, na pro du ção de hi dre lé tri ca –, por que, mais
cedo ou mais tar de, os pro ble mas vão com pli can-
do-se. Por isso, o pro je to de V. Exª é da ma i or im por-
tân cia, as sim como o as sun to abor da do: a ener gia
eó li ca. E acres cen to que o as sun to do car vão, que in -
te res sa a nós, ao Pa ra ná, ao Rio Gran de do Sul e aos
nos sos ir mãos de San ta Ca ta ri na, tam bém é da ma i or
im por tân cia. Obri ga do, Se na dor.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Se na dor Pe dro Si mon, peço des cul pas a V. Exª. 
Ci tei o exem plo do Rio Gran de do Sul...

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Ci tou bem,
Se na dor.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Eu po de ria ter dito que o Rio Gran de do Sul re -
al men te tem um po ten ci al enor me. Quis fa zer um pa -
ra le lo, mas pa re ce que não fui mu i to fe liz. Peço des -
cul pas tan to a V. Exª quan to ao Se na dor Le o nel Pa-
van e ape lo para que, jun tos, co bre mos do Go ver no
Fe de ral uma de fi ni ção não ape nas para a ques tão da
ener gia eó li ca, como tam bém para a ques tão da dis -
cri mi na ção dos pro du to res de ener gia au tô no ma e
dos pro du to res in de pen den tes de ener gia. No pro je to
de lei que apre sen to, pro cu ro cor ri gir essa si tu a ção. A
Mi nis tra Dil ma Vana Rous seff é ga ú cha e deve es tar
bem cons ci en te do que sig ni fi ca a ener gia eó li ca para
este País e para as Re giões Nor des te e Su des te.

Já es tou re ce ben do a ad ver tên cia do nos so
Pre si den te, que está usan do toda a sua ener gia para
que eu con tri bua com a Pre si dên cia, pois há vá ri os
ora do res ins cri tos.

Enca mi nha rei, nes te ins tan te, o pro je to de lei a
que me re fe ri. Agra de ço aos Se na do res Eu rí pe des
Ca mar go, Pe dro Si mon, Le o nel Pa van e à Se na do ra
Ide li Sal vat ti. Mu i tos po de ri am di zer que está cedo
para co brar. Se ria cedo se este País ti ves se uma
gran de in fra-es tru tu ra ener gé ti ca. Se não a te mos, te -
mos de re cu pe rar o tem po per di do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos)– A Mesa agra de ce a V. Exª e apro ve i ta para re -
gis trar a pre sen ça de es tu dan tes e pro fes so res do
cur so de Di re i to das Fa cul da des Me tro po li ta nas Uni -
das, FMU, de São Pa u lo. Para a Casa, é uma hon ra a
pre sen ça dos es tu dan tes e do cor po do cen te nes ta
ses são.

O SR. JONAS PINHEIRO  (PFL – MT) – Peço a
pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos)– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re que-
i ro a mi nha ins cri ção para fa lar na hora re ser va da às
co mu ni ca ções ina diá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos)– V. Exª, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, fica ins cri to em
ter ce i ro lu gar para co mu ni ca ções ina diá ve is. A Mesa
con ti nu a rá usan do o cri té rio de in ter ca lar, en tre os
ora do res ins cri tos, os Se na do res que usa rão da pa la-
vra para co mu ni ca ções ina diá ve is.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos)– Con ce do a pa la vra a V. Exª, como Lí der, por cin -
co mi nu tos para uma co mu ni ca ção ur gen te, de in te-
res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea
a, do Re gi men to Inter no.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, na sex ta-fe i ra, es ti ve mos em
Ma na us, par ti ci pan do de um se mi ná rio pro mo vi do
pela Fun da ção Rede Ama zô ni ca, cujo tema era de-
sen vol vi men to hu ma no e meio am bi en te. Esse se mi-
ná rio foi pro mo vi do pela rede que ope ra o Ama zon
Sat, que vem pres tan do ser vi ços de di vul ga ção do
de sen vol vi men to sus ten tá vel na Ama zô nia, e atra iu a
aten ção e a pre sen ça da co mu ni da de do Esta do do
Ama zo nas e de re pre sen tan tes de ins ti tu i ções im por-
tan tes, como o Pre si den te da Ele tro brás, que fa lou
so bre a ener gia al ter na ti va e so bre a ex pec ta ti va de
mu dan ça da ma triz ener gé ti ca.

Lou vo a ini ci a ti va e su gi ro que fa ça mos um
gran de se mi ná rio para mo bi li zar a so ci e da de ci vil, as
ins ti tu i ções não go ver na men ta is e go ver na men ta is, o
em pre sa ri a do, vi san do a de ba ter a Pro pos ta Me to do-
ló gi ca e Sub sí di os para a Ela bo ra ção do Pro gra ma de 
De sen vol vi men to Sus ten tá vel para a Ama zô nia, lan -
ça do pelo Pre si den te Lula no dia nove de maio, em
Rio Bran co. Tal pro pos ta pre ci sa ser abra ça da por to -
dos nós ama zô ni das. Pela pri me i ra vez, um Pre si den-
te da Re pú bli ca vai à Ama zô nia di zer que a ri que za da 
nos sa re gião está na flo res ta. Le va mos 500 anos para 
com pre en der que a eco no mia da Ama zô nia deve-se
de sen vol ver me di an te o uso sus ten tá vel da flo res ta e
dos re cur sos ma de i re i ros e não ma de i re i ros. E to das
as ins ti tu i ções pú bli cas do Go ver no Fe de ral, dos Mi -
nis té ri os e das au tar qui as de de sen vol vi men to re gi o-
nal de vem in te grar-se na po lí ti ca de mu dan ça de pa -
ra dig ma de que a re gião tan to ne ces si ta.

Hoje, a Ama zô nia, mais uma vez e in fe liz men te,
ca u sa-nos pre o cu pa ção em vir tu de do cres ci men to
do des ma ta men to ocor ri do nos anos de 2001 e 2002,
que atin ge 25 mil km2. A nos sa pre o cu pa ção au men-
ta de po is de ou vir mos o Bis po de Ma na us, Dom Luiz
So a res Vi e i ra, co lo car em dú vi da a so be ra nia do nos -
so País em re la ção à re gião.

Evi den te men te, eu não che ga ria a tan to. Con tu-
do, ha ve rá per da de so be ra nia, sim, por omis são do
Go ver no Fe de ral se não re in ven tar uma ad mi nis tra ção
para a Ama zô nia e ba seá-la exa ta men te na re fe ri da
ne ces si da de de mu dan ça de mo de lo. Po de re mos, sim, 
ter per da de so be ra nia na re gião se con ti nu ar mos que -
i man do a flo res ta da for ma como vem ocor ren do. É ne -
ces sá rio re co nhe cer mos esse fato, para que pos sa-
mos for mu lar e exe cu tar as po lí ti cas fun da men ta das
no apro ve i ta men to ra ci o nal, no uso sus ten tá vel da vas -
ta ri que za de que so mos de ten to res.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
esse se mi ná rio foi um mar co im por tan te na his tó ria
da nos sa re gião. O Ama zon Sat, ca nal que, ao lon go
des tes anos, vem mos tran do ex pe riên ci as bem-su ce-
di das de uso cor re to e ra ci o nal da na tu re za na nos sa
re gião, de ve rá con ti nu ar seu tra ba lho ago ra mais do
que an tes, por que, em vez de po lí ti cas pon tu a is ou
es ta du a is de de sen vol vi men to sus ten tá vel, como de -
sen vol ve mos no Ama pá e como, pos te ri or men te, Jor -
ge Vi a na o fez no Acre, nas ca be ce i ras do rio, e como
ago ra o Go ver na dor Edu ar do Bra ga, o faz no gran de
Esta do do Ama zo nas, ba li zan do o ca mi nho do novo
mo de lo e dos no vos pro je tos para a Ama zô nia.

O Go ver no do Pre si den te Lula está in te gran do
as suas ações e, so bre tu do, as li nhas de fi nan ci a men-
to. O novo pa drão de fi nan ci a men to que tan to es pe ra-
mos para a Ama zô nia é aque le que vai pro mo ver a ci -
da da nia e a in clu são. O cré di to deve che gar a to dos,
que a ele te rão di re i to e aces so. Para isso, o Pre si den-
te Lula aca ba de lan çar um gran de pro gra ma de mi -
cro cré di to.

Nes se as pec to, po de mos des ta car a atu a ção da 
agên cia de fo men to do Ama pá, que, em dois anos,
pro mo veu e man te ve em tor no de oito mil em pre gos,
o que mos tra que a ne ces si da de de cré di to des ti na-se
ao aten di men to da que les que sem pre es ti ve ram ex-
clu í dos.

Por úl ti mo, des ta co a bela fes ta de Pa rin tins. Fo -
mos tes te mu nhas de uma fes ta mag ní fi ca e da cri a ti-
vi da de do povo de Pa rin tins e de todo o povo do Esta -
do do Ama zo nas. A pre sen ça do Pre si den te Lula foi
apo teó ti ca. Mais uma vez, Sua Exce lên cia foi re ce bi-
do com imen so ca ri nho e, so bre tu do, com imen sa ex -
pec ta ti va. O Pre si den te, nes ses seis me ses de Go-
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ver no, já es te ve na re gião pelo me nos por três ve zes.
Pa re ce-me que é o Pre si den te que mais vi a jou para a
re gião, o que de mons tra, com cla re za, a sua pre o cu-
pa ção com nos so des ti no.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. João Ca pi-
be ri be, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 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. José Sar ney,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van para uma co mu-
ni ca ção ina diá vel, como Lí der.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel. Eu gos ta ria de de i xar re gis tra da nes ta Casa 
a pre o cu pa ção dos pes ca do res ar te sa na is de San ta
Ca ta ri na e tam bém nos sa, de ho mens pú bli cos re pre-
sen tan tes des sa clas se no Se na do Fe de ral.

O Iba ma, em San ta Ca ta ri na, to mou a de ci são,
con trá ria aos prin cí pi os do Go ver no de aten der às ca -
ma das so ci a is mais so fri das, de pro i bir a pes ca com
tar ra fa, o que, cer ta men te, de i xa rá inú me ros pes ca-
do res ar te sa na is sem co mi da na mesa. 

Faço essa ad ver tên cia por que o pro je to so ci al
do Go ver no Fe de ral Fome Zero te ria a obri ga ção de – 
pelo me nos é o que se diz à po pu la ção – dar con ti nu i-
da de a to dos os pro je tos do Go ver no Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

Mas o Iba ma to mou uma ati tu de ra di cal con tra
os pes ca do res ar te sa na is. Não que ro aqui con tra ri ar
ou cri ti car a de ci são do Iba ma de que rer pre ser var
ain da mais a nos sa pes ca, mas que rer pre ser var em
de tri men to dos pes ca do res ar te sa na is se ria uma fal ta
de res pe i to ao Pro je to do Go ver no Fome Zero.

O jor nal Diá rio Ca ta ri nen se, um dos ma i o res
de San ta Ca ta ri na, traz ma té ria so bre essa pro i bi ção:

A pro i bi ção da pes ca ama do ra com
tar ra fa, a par tir de 27 de ju nho, em to das as
pra i as e rios do País, foi mal re ce bi da en tre
os pes ca do res pro fis si o na is e ama do res de
Flo ri a nó po lis”, de Ita jaí, de San ta Ca ta ri na.

To dos con cor dam que o Iba ma de ve ria
dar mais aten ção à pes ca pre da tó ria fe i ta
por gran des em bar ca ções com re des de ar -
ras to.

Estão que ren do ti rar o pão da boca do
po bre. ‘Eu jogo tar ra fa para so bre vi ver’, pro -
tes ta o pes ca dor pro fis si o nal e fun ci o ná rio

pú bli co apo sen ta do Adu ci Pa che co, 72
anos. Se gun do ele, se a nor ma vin gar, mu i ta
gen te vai pas sar fome.

Sr. Pre si den te, tam bém que re mos des ta car
aqui:

Os pes ca do res da re gião do Vale do
Ita jaí re ce be ram a no tí cia da pro i bi ção da
pes ca ama do ra com tar ra fas com es pan to e
in dig na ção.

Isso é um ab sur do e não dá para acre -
di tar. Pes co há mu i tos anos usan do, in clu si-
ve, tar ra fa.

Ti rar esse mé to do de pes ca se ria pi sar o pes -
co ço de to dos os pes ca do res bra si le i ros que, em
sua ma i o ria, não têm FGTS, nem con di ções de pa-
gar a Pre vi dên cia, por isso não po dem re ce ber apo -
sen ta do ria e es tão tra ba lhan do de toda for ma para
po der so bre vi ver com a pes ca.

O povo ca ta ri nen se não pode se omi -
tir. A na tu re za dá o pe i xe; por ca ri da de, que 
se de i xe o povo pes car. A pro i bi ção da pes -
ca com tar ra fa ar te sa nal é mais uma afron -
ta do po der cons ti tu í do, que ini be a li ber da-
de da que les que bus cam só vi ver dig na-
men te” – as sim se ma ni fes tou o pes ca dor
Már cio Ara ú jo.

Uma das tra di ções mais an ti gas des ta
ilha aço ri a na está sen do pro i bi da: a pes ca
com tar ra fa em pre en di da por pes ca do res
não pro fis si o na is. Ve jam só, uma tra di ção
pas sa da de pai para fi lho está aca ban do.
Ain da me lem bro da mi nha pri me i ra tar ra fa-
da, en si na da por meu pai – esse é um mo -
men to úni co de amor e ca ri nho. Ago ra te-
nho medo de não po der en si nar aos meus
fi lhos essa arte. Por que, se um fis cal do
Iba ma (...)

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Le o nel Pa van, so li ci to a V. Exª um apar te.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, é per mi ti do apar tes?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Infe liz-
men te, nes ta fase da ses são, a das co mu ni ca ções
ina diá ve is, é im pos sí vel con ce der apar te.

Inscre ve rei V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon, para
tam bém fa lar du ran te esta fase da ses são.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor Le -
o nel Pa van, su gi ro a V. Exª que se que i xe ao Mi nis tro
da Pes ca, que é de San ta Ca ta ri na.
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, o Se na dor Pe dro Si mon me su ge re re cla mar
ao Mi nis tro da Pes ca, Sr. José Fritsch, que é ca ta ri-
nen se. Se na dor, eu gos ta ria de lem brar que o Sr. José 
Fritsch é ho mem sen sí vel, com pro me ti do com a pes -
ca, daí sua in di ca ção. Por tan to, te nho cer te za de que
S. Exª dará a aten ção de vi da a essa pre o cu pa ção de
to dos os pes ca do res de San ta Ca ta ri na.

Se na dor Pe dro Si mon, es pe ro que o Mi nis tro
José Fritsch não ape nas ouça o nos so pro nun ci a-
men to, mas tam bém o seu ape lo, já que S. Exª as su-
miu um novo Mi nis té rio para aju dar jus ta men te as ca -
ma das so ci a is mais so fri das, nela in clu í da os nos sos
pes ca do res ar te sa na is.

Sr. Pre si den te, os pes ca do res ale gam que um
fis cal, ao abor dá-los por tan do uma tar ra fa, po de rá
apli car uma mul ta de R$700,00. Os pou cos fis ca is do
Iba ma de ve rão tam bém pre o cu par-se com essa nova
fun ção, quan do gran des em bar ca ções que fa zem ar -
ras tões con ti nu am sem ser fis ca li za das.

Fica re gis tra da a nos sa pre o cu pa ção. Espe ro
que os pes ca do res ar te sa na is se jam aten di dos e não
es co lhi dos como bo des ex pi a tó ri os e que o Mi nis tro
Fritsch, nos so com pa nhe i ro e ami go, se sen si bi li ze
com os pes ca do res ar te sa na is de San ta Ca ta ri na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra a no bre Se na do ra Ide li Sal vat ti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria
ape nas de fa zer uma res sal va, Se na dor Le o nel Pa-
van, de que a por ta ria é na ci o nal, não é do Iba ma de
San ta Ca ta ri na.

Faço esse re gis tro por que a ques tão é re al men-
te mu i to de li ca da. Mas que ro di zer que es ta mos bus -
can do so lu ção para o im pas se cri a do, por que os pes -
ca do res do nos so Esta do, como os de todo o Bra sil,
não de vem es tar nem um pou co sa tis fe i tos, e com jus -
ta ra zão, com essa me di da.

Mas o mo ti vo de mi nha ins cri ção é que hoje es -
ta mos com ple tan do os nos sos pri me i ros seis me ses
de Go ver no. Du ran te esse pe río do, al gu mas ques-
tões, pre vi sões, prog nós ti cos fo ram sen do der ru ba-
dos pela re a li da de dos fa tos. E é mu i to im por tan te po -
der mos ter a cla re za do que es ta va pre vis to, do que ti -
nha, sob al guns as pec tos, uma cer ta tor ci da para que
vi es se a acon te cer, mas que a ação po lí ti ca do Go ver-
no Lula foi des mon tan do, nes tes seis me ses.

A pri me i ra de las era o caos. Não te ría mos con di-
ções de do mi nar a si tu a ção e re to mar o con tro le da
eco no mia bra si le i ra. Mas isso foi ca in do dia após dia.

Não que ro me de ter nes ses da dos eco nô mi cos,
por que, com cer te za, aqui há Se na do res es pe ci a lis-
tas na área, in clu si ve o nos so Lí der do Go ver no, que,
re i te ra das ve zes, tem apre sen ta do aqui os da dos. Só
para que não nos es que ça mos de que, num ce ná rio
in ter na ci o nal ab so lu ta men te des fa vo rá vel ou ad ver-
so, o ris co Bra sil atin giu 685 pon tos, quan do, em de -
zem bro, ti nha che ga do a qua se 2.050 pon tos e, du-
ran te a ele i ção, a 2.400 pon tos. A que da acu mu la
51% des de de de zem bro de 2002. 

A nos sa ba lan ça co mer ci al acu mu la, nes te ano,
até o dia 22 de ju nho, um su pe rá vit de qua se US$10
bi lhões. O re sul ta do é qua tro ve zes su pe ri or ao re gis-
tra do no mes mo pe río do de 2002.

As nos sas ex por ta ções, nos pri me i ros cin co
me ses e meio des te ano, to ta li za ram US$31 bi lhões,
sen do a mé dia ex por ta da 32% su pe ri or a de 2002.

As im por ta ções so mam US$21 bi lhões, com
cres ci men to de ape nas 1,4% em re la ção à mé dia im -
por ta da no mes mo pe río do do ano pas sa do. Des sa
for ma, o nos so sal do co mer ci al, até o dia 22 de ju nho,
é po si ti vo, da or dem de US$1,6 bi lhão.Esse re sul ta do
já é o me lhor para os me ses de ju nho, des de 1994,
com pa ra ti va men te.

A es ti ma ti va do mer ca do fi nan ce i ro para os pró -
xi mos 12 me ses é de 7,4% de in fla ção, e a meta de
5,5% para 2004 é ple na men te exe qüí vel.

É bom lem brar que, no fi nal do ano pas sa do,
quan do Lula es ta va pres tes a as su mir o Go ver no, a
pro je ção da in fla ção para 2003 era per to de 40%. 

O dó lar co mer ci al acu mu la uma que da mé dia de 
20% de ju nho em re la ção a de zem bro do ano pas sa-
do. Nos dois úl ti mos me ses de 2002, o dó lar os ci la va
em tor no de R$3,50 a R$3,65, e, no pe río do de se-
tem bro a ou tu bro, che gou a ser co ta do em qua se
R$4,00. A taxa de ju ros já co me ça a cair de for ma
sus ten ta da.

Esses são os nú me ros que des mon tam a te o ria
do caos, do des con tro le da eco no mia que o Go ver no
do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va con se guiu re -
a li zar, de for ma mu i to efi ci en te e com pe ten te, em
seus pri me i ros seis me ses de Go ver no.

Ou tro prog nós ti co des fe i to foi o de que Luiz Iná -
cio Lula da Sil va não te ria ca pa ci da de de re pre sen tar
o Bra sil, de ele vá-lo ao me re ce dor pa ta mar de país de 
res pe i to in ter na ci o nal. Nos sa po lí ti ca ex ter na de re-
cons tru ção do Mer co sul, de apro xi ma ção dos de ma is
pa í ses da Amé ri ca do Sul – ain da no úl ti mo sá ba do foi 
re a li za da uma re u nião com os pa í ses an di nos –, de
apro xi ma ção e ne go ci a ção com a Co mu ni da de Eu ro-
péia, com a Rús sia e com a Chi na, a cons ti tu i ção do
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G-3 (Bra sil, Índia e Áfri ca do Sul), toda a pers pec ti va
apre sen ta da na vi a gem do Pre si den te a vá ri os pa í ses
da Áfri ca no mês de agos to, tudo in di ca um pa ta mar
novo, di fe ren ci a do, que co lo ca a ne go ci a ção com a
Alca em ou tra si tu a ção de re la ção e de pers pec ti va de 
res pe i to à so be ra nia do País, e, prin ci pal men te, de
pa í ses que não fa zem par te do se le to gru po do G-8.

A ter ce i ra ques tão, o ter ce i ro prog nós ti co é de
que está tudo igual, de que nada mu dou; que o medo
pre va le ceu, que se pul tou a es pe ran ça; não te mos
mu dan ça al gu ma, to das as pro mes sas fo ram ras ga-
das; que nada de novo acon te ceu nos seis me ses de
Go ver no Lula. E o des mon te des sa te o ria, des se
prog nós ti co, vem sen do de mons tra do no co ti di a no
das ações de Go ver no. Pri me i ro, como já re la tei, em
ter mos de po lí ti ca ex ter na, por que foi a ar ti cu la ção do 
Bra sil, por in ter mé dio de uma ação con cre ta do Mi nis-
té rio das Re la ções Exte ri o res, do Ita ma raty, ca pi ta ne-
a do pelo Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, que
pos si bi li tou uma união do “G-Ou tros”, em vez do do -
mí nio e da so be ra nia ab so lu ta do G–8.

Na po lí ti ca in ter na, a mes ma ca pa ci da de e com -
pe tên cia de ar ti cu la ção; uma ar ti cu la ção am pla e de -
mo crá ti ca como nun ca se viu nes te País ao lon go de
mu i tos Go ver nos. Pri me i ro, em ter mos de Mi nis té rio,
com pos to por mem bros dos par ti dos ali a dos, com se -
to res ali a dos da eco no mia como o Mi nis tro Luiz Fer -
nan do Fur lan, que re pre sen ta todo o seg men to ex-
por ta dor do nos so País; pelo Mi nis tro Ro ber to Ro dri-
gues, do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, que re pre sen ta
todo o agro ne gó cio bra si le i ro – essa com po si ção de
ali an ça en tre par ti dos e seg men tos im por tan tes para
dar rumo ao de sen vol vi men to do Bra sil.

Uma ar ti cu la ção mu i to com pe ten te tam bém
com a so ci e da de ci vil, em uma cons ti tu i ção iné di ta.
Pela pri me i ra vez, nos so País se gue exem plos
bem-su ce di dos de ou tros pa í ses ao cri ar o Con se lho
de De sen vol vi men to So ci al.

A ar ti cu la ção com os en tes fe de ra dos. Hoje, o
Pre si den te da Re pú bli ca está se re u nin do pela ter ce i-
ra vez com todo os Go ver na do res, para fa zer ava li a-
ções, para tro car idéi as, para cri ar po lí ti cas co muns,
para afe rir pers pec ti vas para o nos so País e, prin ci-
pal men te, para dis cu tir as duas re for mas.

Além dos Go ver na do res, há toda uma ação em
re la ção aos Pre fe i tos, fato iné di to. Em mu i tas mar chas
de Pre fe i tos a esta ca pi tal, ele fo ram re cha ça dos por
cães, que fo ram sol tos para im pe dir, re pri mir a ma ni-
fes ta ção des ses Pre fe i tos tão ju di a dos, mar gi na li za-
dos, que vi nham sis te ma ti ca men te pe dir, de pi res na
mão, re cur sos e ver bas para as suas co mu ni da des.

A ex pe riên cia que está se de sen ca de an do ago -
ra, Sr. Pre si den te, da ela bo ra ção de mo crá ti ca do
PPA, com as au diên ci as pú bli cas sen do de sen vol vi-
das em to dos os Esta dos da Fe de ra ção para que pos -
sa mos ter no PPA essa per me a bi li za ção dos an se i os,
dos de se jos, das ne ces si da des, das pri o ri da des de
to das as re giões bra si le i ras.

Ter tido a co ra gem de tra zer ao Con gres so jun -
ta men te com os 27 Go ver na do res os dois pro je tos de
re for ma é ine qui vo ca men te uma de mons tra ção des -
sa ar ti cu la ção po lí ti ca do Pre si den te Lula com os Go -
ver na do res.

A co ra gem de fa zer. Arti cu lar en tre os en tes fe -
de ra dos, com am plos se to res para que a re for ma da
Pre vi dên cia, que bus ca jus ti ça de di re i tos en tre os
que pre ci sam re ce ber be ne fí ci os e tam bém para que
a Pre vi dên cia seja sus ten ta da pela ar re ca da ção e
eco no mi ca men te viá vel, sem que para ela se jam des -
vi a dos re cur sos de ou tros seg men tos im por tan tes a
se rem aten di dos pela ver ba da Se gu ri da de So ci al. A
re for ma tri bu tá ria que ca mi nha para a de so ne ra ção
da pro du ção e da ex por ta ção e ao com ba te da in for-
ma li da de no tra ba lho.

Os que di zem que nada mu dou, que está tudo
igual, não acom pa nha ram, não con se guem per ce ber
o sig ni fi ca do do que fi ze mos nas úl ti mas se ma nas, in -
clu si ve com vo ta ções aqui nes te ple ná rio, com anún -
ci os de me di das para a agri cul tu ra bra si le i ra. Pri me i-
ro, o agro ne gó cio sen do man ti do, por que ele é de fun -
da men tal im por tân cia para o de sen vol vi men to do
nos so País, para a nos sa ba lan ça co mer ci al, para as
nos sas ex por ta ções. Mas, pela pri me i ra vez, deu-se
pri o ri da de para os agri cul to res fa mi li a res, para os pe -
que nos agri cul to res, para os as sen ta dos da re for ma
agrá ria, quan do aqui fi ze mos a re ne go ci a ção das dí -
vi das dos agri cul to res que nun ca ti nham sido be ne fi-
ci a dos com tais re cur sos, com a gran di o si da de das
me di das que os li vra ram do de sa fo go do cré di to, da
dí vi da ban cá ria; eles ti ve ram a opor tu ni da de de fa zer
no va men te o fi nan ci a men to da sua sa fra. Foi a pri me i-
ra vez que as sen ta dos da re for ma agrá ria ti ve ram o
be ne fí cio de re pac tu a ção e re fi nan ci a men to da dí vi-
da; algo em tor no de cin co mi lhões de pes so as fo ram
be ne fi ci a das pela re ne go ci a ção da dí vi da de pe que-
nos agri cul to res.

O Pla no Sa fra man te ve o po ten ci al pre vis to no
agro ne gó cio, mas pri o ri zou a agri cul tu ra fa mi li ar com
um vo lu me ma i or de re cur sos, de R$4,2 bi lhões para
R$5,4 bi lhões; re a jus tou to dos os va lo res; deu ga ran tia
de que todo o di nhe i ro será dis po ni bi li za do, já que, no
ano pas sa do, dos R$4,2 bi lhões, ape nas a me ta de pos -
si bi li tou aos agri cul to res o fi nan ci a men to da sua sa fra. A 
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sim pli fi ca ção do con tra to; o car tão mag né ti co; todo
aque le fi nan ci a men to au to ma ti ca men te re no va do por 6
me ses; a po lí ti ca de aqui si ção ali men tar para ga ran tir a
sa fra; a pro du ção do pe que no agri cul tor que pro duz ali -
men to para, des sa for ma, se li gar com o nos so Pro gra-
ma Fome Zero, ga ran te ali men tos para a po pu la ção
bra si le i ra; há ga ran tia para quem plan ta, que terá a
com pra dos seus ali men tos e que os ali men tos te nham
vo lu me su fi ci en te para aten der à de man da cres cen te.

No Pro naf hou ve vá ri as no vi da des, to das usan do
a sen si bi li da de para com os ex clu í dos. Te mos o Pro naf
Mu lher, o Pro naf Jo vem Tra ba lha dor. São ex pe riên ci as
bem-in ten ci o na das e com re tor no ga ran ti do do tu ris mo
ru ral, da pes ca. Há no vi da des im por tan tes para fi nan-
ci ar se to res sig ni fi ca ti vos des se seg men to que sem pre
fi cou à mar gem, que sem pre fi cou fora de toda a po lí ti-
ca. A Ga ran tia Sa fra, que vo ta mos na se ma na pas sa-
da, dará de sa fo go a uma par ce la sig ni fi ca ti va dos agri -
cul to res que, por pro ble mas am bi en ta is, aca ba ram
ten do pre ju í zo em suas plan ta ções.

Como é que nada mu dou se na sa ú de...
O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – V. Exª me

con ce de um apar te?
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Pois

não, Se na dor Le o nel Pa van.
O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Em pri me i ro

lu gar, que ro cum pri men tar a Se na do ra Ide li Sal vat ti
pelo bri lhan te tra ba lho que vem de sen vol ven do no
Se na do. Mas que ro abor dar uma ques tão. Tal vez V.
Exª não te nha ou vi do, no iní cio do meu pro nun ci a-
men to, quan do fa lei a res pe i to da pes ca. Li, bem cla -
ra men te, que se tra ta de uma de ci são na ci o nal, tan to
que ape la mos ao Mi nis tro. Se fos se um pro ble ma es -
ta du al ape la ría mos ao Sr. Luís Hen ri que da Sil ve i ra. É
uma pre o cu pa ção no Bra sil: há uma pre o cu pa ção
com a La goa dos Pa tos, no Rio Gran de do Sul, com
La gu na, com Flo ri a nó po lis, com o rio São Fran cis co e
as sim por di an te. No en tan to, com re la ção ao pro nun-
ci a men to de V. Exª, é cla ro que ain da es ta mos an si o-
sos por algo con cre to do...

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Se
V. Exª es pe rar que eu ter mi ne, eu po de rei mos trar da -
dos bem con cre tos, bem fun da men ta dos do que está
sen do im ple men ta do.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Quem sabe
de po is V. Exª me de mons tre es sas co i sas con cre tas.
Na ver da de, Se na do ra, não pas sa mos nes ta Casa,
até ago ra, de apro va ção de in di ca ção de di re to res ou
de uma co i sa ou ou tra...

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Se -
na dor Pa van, V. Exª me des cul pe, mas fi ze mos vá ri as

co i sas: nós re fi nan ci a mos Re fis, dí vi das de agri cul to-
res, e o Go ver no anun ci ou vá ri as me di das que já es -
tão em prá ti ca.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Per mi ta-me,
se for pos sí vel, con ti nu ar meu apar te, só um mi nu to...

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Pe -
di ria que V. Exª fos se rá pi do por que do con trá rio não
vou ter tem po de con clu ir. Te nho ain da seis itens para
ci tar.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Já que no
Re gi men to Inter no exis te a per mis são de apar te, es -
tou fi na li zan do. A pre o cu pa ção dos pre fe i tos con ti-
nua, por que hou ve cor tes drás ti cos na li be ra ção de
ver bas; o País está ar re ca dan do bem mais do que no
ano pas sa do – ou está amon to an do di nhe i ro em al -
gum lu gar, para li be rar no se gun do se mes tre, ou está
gas tan do em vi a gens. O Go ver no de Fer nan do Hen ri-
que Car do so ga ran tiu o Ban co da Ter ra, a apo sen ta-
do ria ru ral, tam bém fez em prés ti mos e in ves ti men tos.
Nós es ta mos sen do sur pre en di dos hoje, que ri da Se -
na do ra Ide li, pela ma i or in va são de ter ras dos úl ti mos
tem pos, sen do que...

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Se -
na dor Pa van, V. Exª vai me des cul par, mas te nho mais 
dois mi nu tos e meio – e acre di to que V. Exª pode se
ins cre ver para fa zer os elo gi os a seu Go ver no – para
aqui fa zer o ba lan ço dos seis me ses do Go ver no Lula. 
Se V. Exª me per mi tir.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Está bem,
mas V. Exª de ve ria ter se ins cri to como Lí der, por que
des sa for ma não ha ve ria apar tes. Mu i to obri ga do.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Con clu in do, Sr. Pre si den te.

Na sa ú de, o que é bom con ti nua: o pro gra ma
bra si le i ro de com ba te a Aids, bem-su ce di do, pre mi a-
do, está man ti do pelo Mi nis té rio da Sa ú de, com am -
pli a ção e ga ran tia, por que é um bom pro gra ma. Há as
me di das to ma das para ga ran tir que os me di ca men tos
te nham ma i or se gu ran ça na hora de se rem apre sen-
ta dos e ven di dos à po pu la ção. O pro gra ma De Vol ta
para Casa foi lan ça do pelo Mi nis té rio da Sa ú de para
per mi tir que os pa ci en tes com so fri men to men tal pos-
sam ser tra ta dos jun to aos seus fa mi li a res e não mais
se jam aban do na dos, so fren do nos ma ni cô mi os e
hos pi ta is psi quiá tri cos, que não têm con di ções e uma
po lí ti ca cor re ta de aten di men to. Hou ve a des ti na ção
de 2.233 no vos le i tos para as UTIs em face da gra ve
cri se que te mos nes se se tor.

Há algo que mu i to me cha mou aten ção na sa ú-
de, por que as con sul tas es pe ci a li za das fo ram re a jus-
tas no Go ver no an te ri or ape nas para a rede pri va da.
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A rede mu ni ci pal, a rede es ta du al, a rede pú bli ca não
teve re a jus te. O au men to do pre ço da con sul ta es pe-
ci a li za da de 2,55 para 7,55 só foi dado para a rede pú -
bli ca pelo atu al Go ver no, que tem a ló gi ca e o com pro-
mis so de for ta le cer a rede pú bli ca de sa ú de.

Qu e ro ain da fa lar a res pe i to da edu ca ção: o Bra -
sil Alfa be ti za do, pro gra ma lan ça do para er ra di car mos
o anal fa be tis mo, e o re a jus te da me ren da. A me ren da
para o pré-es co lar era 0,06 por alu no des de 1994. O
va lor no en si no fun da men tal foi re a jus ta do para 0,13.
To das as tra ta ti vas são para que pas se a 0,18 para
pré-es co la, en si no fun da men tal e tam bém en si no mé -
dio. Já está aí todo o an da men to do pro ces so para
que em 2004 te nha mos li vro di dá ti co no en si no mé -
dio, o que é de fun da men tal im por tân cia para os nos -
sos jo vens, cu jas fa mí li as não têm con di ção de com -
prar os li vros.

Pre vi dên cia. Pela pri me i ra vez se cum pre a lei e
se pu bli ca a lis ta dos so ne ga do res.

Con cur so pú bli co para au di tor fis cal.
A fo lha dos apo sen ta dos. A de mo ra na ro da gem

da fo lha pelo ab so lu to su ca te a men to do Da ta prev fa -
zia com que os apo sen ta dos só re ce bes sem na se -
gun da quin ze na do mês. Está sen do pu xa do ago ra
para os pri me i ros dias úte is do mês.

O re a jus te que os apo sen ta dos te rão ago ra em
ju lho, de 19,73%, re a jus te ple no da in fla ção nes se pe -
río do.

A re for ma tri bu tá ria, que tem itens cla ros para
de so ne rar a fo lha e mis tu rar isso com a ques tão do fa -
tu ra men to, para in cen ti var a for ma li da de; a di mi nu i-
ção da con tri bu i ção dos au tô no mos de 20% para
7,5% para ga ran tir que esse seg men to ve nha para a
Pre vi dên cia, te nha aces so à ela, já que está fora.

O mi cro cré di to foi lan ça do na se ma na pas sa da.
V. Exªs que rem ma i or sen si bi li da de de in clu são so ci-
al, de de ter mi na ção de mu dan ça, do que abrir para 25 
mi lhões de bra si le i ros que nun ca pu de ram ou ti ve ram
a chan ce de abrir uma con ta ban cá ria, e isso tudo
sem ga ran tia, sem bu ro cra cia, com sim pli fi ca ção e
com car tão. O mi cro cré di to de R$200,00 a R$600,00,
que será fi nan ci a do com 2% do com pul só rio, algo em
tor no de R$1,5 bi lhão. O Se na dor Le o nel Pa van, ou tro
dia, quan do co men tei isso, per gun tou o que são
R$400,00 ou R$600,00. Para nós tal vez não seja
nada, mas para al guém que pre ci sa des se di nhe i ro
para com prar uma má qui na, fa zer es to que, ter con di-
ção de ar ran jar um meio de so bre vi vên cia é mu i to. To -
das as ex pe riên ci as de mi cro cré di tos bem fe i tas fo-
ram ex ce len tes, bem-su ce di das com ina dim plên cia
ba i xís si ma, numa de mons tra ção de que o povo po bre

é ho nes to, pega o di nhe i ro e paga, o que mu i tos em -
pre sá ri os e mu i tos la ti fun diá ri os não fa zem. Essa é a
pro va da sen si bi li da de do Go ver no, que quer fa zer a
in clu são des te seg men to ao ofer tar cré di to.

Eu gos ta ria de fa lar de ou tras co i sas, mas algo
me in co mo da, por que sou ser vi do ra pú bli ca. Di zem
que o Go ver no está tra tan do o ser vi dor pú bli co como
o vi lão na Re for ma da Pre vi dên cia, por que os des vi-
os, as de for ma ções da Pre vi dên cia no se tor pú bli co
le vam a esse en ten di men to, in fe liz men te. Mas, pela
pri me i ra vez na his tó ria des te País os ser vi do res pú -
bli cos fe de ra is têm uma mesa ofi ci al de ne go ci a ção
es ta be le ci da com re gi men to para tra tar dos seus pro -
ble mas, ne go ci a ção ga ran ti da. O Go ver no an te ri or
tra ba lha va na po lí ti ca da ter ce i ri za ção e do Esta do
mí ni mo, tan to que a pro je ção dele para 2020 era a de
que a União te ria ape nas 90 mil ser vi do res. Hoje, há
480 mil ser vi do res, e o Go ver no an te ri or, re pi to, pro je-
ta va para 2020 ape nas 90 mil ser vi do res. Qual era a
pro je ção? A do Esta do mí ni mo, a do Esta do zero, a do 
des mon te da má qui na pú bli ca, a de não ha ver aten di-
men to à po pu la ção. Por isso este Go ver no mu dou, e
mu dou sig ni fi ca ti va men te, com o ser vi ço e com o ser -
vi dor pú bli cos. Nes ses 5 me ses, 20 mil ser vi do res fo -
ram con tra ta dos por con cur so. E, no Go ver no an te ri-
or, esse nú me ro não che ga va a 4 mil por ano. 

Estão aí as mu dan ças. São es sas as mu dan ças,
con cre tas, no sen ti do de des ti nar a po lí ti ca para o ex -
clu í do, de des ti nar as ações de go ver no para os que
es tão na mar gi na li da de.

O tem po de que dis po nho para o meu pro nun ci-
a men to já se es go tou. Vou con clu ir meu dis cur so. Eu
po de ria fa lar ain da de vá ri os ou tros se to res, nos qua is
as ações do Go ver no são uma de mons tra ção ine quí-
vo ca de que as mu dan ças já co me ça ram des de 1º de
ja ne i ro. Eu me sin to mu i to fe liz em fa zer a de fe sa e em 
per ten cer à base de apo io de um go ver no que tem
essa sen si bi li da de so ci al, de mons tra da ao lon go des -
ses pri me i ros 6 me ses.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ide li Sal vat ti,
o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a ca de i-
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º Vice-Pre si den-
te.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ide li Sal vat ti,
o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 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. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or,
Su plen te de Se cre tá rio.
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van, pela
Li de ran ça do PSDB.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Lí -

der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, en ten do per fe i ta men te que, nós, Se-
na do res, te mos de ex pli car o que es ta mos fa zen do, o
que não es ta mos fa zen do, mas prin ci pal men te o que o
Go ver no está fa zen do e o que está de i xan do de fa zer.

Eu gos ta ria de di zer que o Go ver no do PSDB foi
o res pon sá vel pela re e le i ção de Fer nan do Hen ri que
Car do so, em vir tu de das con quis tas so ci a is ha vi das
em nos so País. Hoje re co nhe ce mos os pro je tos do
Pre si den te Lula. Sa be mos que exis tem boas in ten-
ções. Sa be mos que S. Ex.ª está fa zen do tudo para
apro xi mar a so ci e da de do seu Go ver no. Sa be mos
que S. Ex.ª quer fa zer o me lhor para o País. E não po -
de ria ser di fe ren te o com por ta men to de um ho mem
ele i to com es pí ri to de mu dan ça. Não po de ria ser di fe-
ren te o com por ta men to de um ho mem, que, há 23
anos, vem pro me ten do ge rar mais em pre gos, ge rar
ga ran ti as so ci a is para os tra ba lha do res da ini ci a ti va
pri va da e para os ser vi do res pú bli cos, con se guir me -
lho res sa lá ri os para os tra ba lha do res e fun ci o ná ri os
pú bli cos e in de pen dên cia ma i or em re la ção aos Esta -
dos Uni dos.

Enten de mos que o Go ver no ele i to ti nha o pro -
pó si to, re co nhe ci do pela po pu la ção, de aca bar com
as in va sões de ter ras, dan do ter ra ao agri cul tor. Tam-
bém sa be mos e en ten de mos que o ele i tor que vo tou
para mu dar vo tou con tra a Alca, vo tou con tra o FMI,
vo tou con tra os ju ros al tos, vo tou con tra o de sem pre-
go, vo tou con tra vá ri as co i sas que o Lula di zia que iria
mu dar nes te País. Fer nan do Hen ri que Car do so foi re -
e le i to por que, nos seus pri me i ros 4 anos de man da to,
trans for mou o Bra sil em um país re co nhe ci do no
mun do in te i ro como o mais avan ça do na área so ci al.
Até hoje, os Mi nis tros da área so ci al re ce bem prê mi os
pelo mun do afo ra pela re du ção da mor ta li da de in fan til
e da eva são es co lar, pelo pro je to de as sis tên cia à Sa -
ú de e pelo com ba te ao HIV. Isso foi re co nhe ci do no
mun do in te i ro e re ce be mos prê mi os em fun ção do
Go ver no do PSDB. É tam bém pre ci so es ten der as
mãos para o alto pelo que foi fe i to por este País. Di mi-
nu í mos dras ti ca men te a in fla ção, ex por ta mos como
nun ca, pro du zi mos como nun ca. Se hoje exis te co lhe-
i ta far ta no Bra sil, isso se deve aos in ves ti men tos fe i-
tos no Go ver no pas sa do, que hoje es tão dan do fru tos.

Não po de mos es con der os fa tos e ta par o sol
com a pe ne i ra. Hoje não se fala mais em aca bar com
o se gu ro apa gão, tão ques ti o na do. A CPMF, que foi
odi a da, con tra a qual hou ve ma ni fes ta ções pelo Bra sil
afo ra, já não é um im pos to pro vi só rio; hoje é um im -
pos to fixo. Antes di zi am: “Fora, FMI!” Hoje ele é par ce-
i ro, aliás, pri va ti za-se ban co para aten der o FMI. Hou -
ve até ple bis ci to para com ba ter a Alca e para de cla rar
a mo ra tó ria, quan do os pa dres e os bis pos fo ram às
ruas (fo ram usa dos); hoje, não se fala mais nis so. A
taxa de ju ros está ge ran do um de sem pre go vi o len to
no País. É ine gá vel. O Go ver no Lula pro me teu 10 mi -
lhões de em pre gos em 4 anos, e já exis tem 600 mil
no vos de sem pre ga dos. Isso é re cor de nes te País.
Este Go ver no já está de ven do 10 mi lhões e 600 mil
em pre gos. Pro me te ram do brar o sa lá rio, mas de ram
1% para o ser vi dor pú bli co e 1,8% para os tra ba lha-
do res da ini ci a ti va pri va da.

Nem tudo o que o Go ver no diz é ver da de. Tam -
bém po dem ques ti o nar um pou co o Go ver no an te ri or.
Entre tan to, isso está nos Ana is, isso é cla ro. A im pren-
sa e o Bra sil in te i ro co nhe cem. Não es ta mos aqui
para ques ti o nar a nos sa que ri da ami ga, Se na do ra
Ide li Sal vat ti, por quem te nho ad mi ra ção pro fun da,
po rém sou obri ga do, como Vice-Lí der do PSDB, a de -
fen der o meu Par ti do e a di zer que nem tudo é rosa
nes te Go ver no. Ao con trá rio. Há uma de ses pe ran ça,
há um medo por par te dos tra ba lha do res, da po pu la-
ção bra si le i ra. As pes so as es tão re vol ta das e sen tin-
do-se tra í das, en ga na das, por que acre di tam que hou -
ve um es te li o na to ele i to ral. É como diz a nos sa Se na-
do ra He lo í sa He le na, os De pu ta dos Babá e Lu ci a na
Gen ro: “Se al guém mu dou foi o PT; nós es ta mos man -
ten do a co e rên cia”.

Estou di zen do que a co e rên cia de 23 anos foi
co lo ca da no lixo.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, não que ro aqui en -
trar em de ba te com o Go ver no. So mos obri ga dos a di -
zer al gu mas co i sas por que aqui é o Par la men to, aqui
te mos que fa lar, que par lar e co lo car al gu mas ques -
tões que es tão ocor ren do no País.

Para en cer rar, cito algo que me dis se ram, que
Deus quis es tar em um lu gar e o Lula dis se: “Eu já es -
ti ve lá, pode ir”.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por 
cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. 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,
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ocu po a tri bu na nes ta tar de, es pe ci al men te no dia em
que o Se nhor Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
anun cia para a Na ção bra si le i ra a cri a ção de um pro -
gra ma que vem sen do aguar da do des de o pri me i ro
dia de seu Go ver no, que é o Pro gra ma Pri me i ro
Empre go.

Sr. Pre si den te, além de pa ra be ni zar Sua Exce -
lên cia, dou mi nha pa la vra de apo io e es tí mu lo à ju-
ven tu de bra si le i ra, tão de se jo sa de cus te ar seus es tu-
dos, de fre qüen tar uma uni ver si da de, um cur so téc ni-
co, mas que, na gran de ma i o ria dos Esta dos e re-
giões, par ti cu lar men te da gen te mo re na do meu To-
can tins, a quem cum pri men to atra vés dos ca na is da
Rá dio Se na do e da TV Se na do, os nos sos te les pec-
ta do res, meu que ri dos to can ti nen ses, há uma enor -
me di fi cul da de.

Sei bem como é com pli ca do para aque les pou -
cos que con se guem in gres sar numa uni ver si da de
par ti cu lar, mes mo ha ven do no Esta do o pro gra ma de
bol sas, pois esse, em ab so lu to, não aten de às de-
man das de vi do aos cus tos dos es tu dos. E ain da há
aque les ou tros mi lha res que aban do nam os es tu dos
para aju dar no cus te io da fa mí lia.

Sr. Pre si den te, no ano de 1989, ini ci a mos, no
Esta do do To can tins, um pro gra ma cha ma do Pi o ne i-
ros Mi rins. Esse pro gra ma está pre sen te em 139 Mu -
ni cí pi os do nos so Esta do. São 43 mil cri an ças be ne fi-
ci a das com a Bol sa Ci da dã. Os Pi o ne i ros Mi rins são
co nhe ci dos em todo o Esta do do To can tins. Eles têm
como obri ga ção es tar na rede pú bli ca, re ce bem um
per cen tu al num car tão mag né ti co, com o qual com-
pram suas ces tas bá si cas no co mér cio lo cal, e tam -
bém ga nham cal ça dos e ves tuá rio. Além dis so, con -
tam com o apo io de um seg men to es pe ci a li za do da
Se cre ta ria de Edu ca ção e da Po lí cia Mi li tar, nor mal-
men te o seg men to am bi en tal, vi san do à for ma ção
com ple men tar das cri an ças.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de acor do
com a mi nha con ta, es ses 43 mil to can ti nen ses, numa 
po pu la ção de 1,2 mi lhão de pes so as, equi va le ri am a
5 mi lhões de cri an ças no to tal de bra si le i ros. Ou seja,
se o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va se guis se o
exem plo do Esta do do To can tins, con se gui ria re ti rar
das ruas 5 mi lhões de cri an ças.

O To can tins é um Esta do vi zi nho do Pi a uí, tão
des ta ca do pelo Se na dor Mão San ta na tri bu na des ta
Casa, tão ama do por S. Exª, que já foi Pre fe i to, Go ver-
na dor e é hoje Se na dor da Re pú bli ca.

Se me di da de igual teor fos se ado ta da pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca, po de ría mos anun ci ar o be ne fí-
cio para 5 mi lhões de cri an ças, ou seja, num pro gra-

ma se me lhan te àque le ado ta do pelo mais novo Esta -
do da Fe de ra ção, tal vez o mais hu mil de, mas, sem
dú vi da al gu ma, um Esta do re for ma dor. Não so mos de 
di re i ta, nem de es quer da, mas re for ma do res.

Sr. Pre si den te, ano pas sa do, uma lei es ta du al
cri ou o Pro gra ma For ça Jo vem, que tam bém está pre -
sen te nos 139 Mu ni cí pi os. Sem abran ger os 43 mil
me ni nos, te mos 12 mil jo vens, acom pa nha dos de 6
mil adul tos, sen do be ne fi ci a dos. São ao todo 18 mil
be ne fi ciá ri os des se Pro gra ma, que re ce bem uma bol -
sa ci da dã, meu Pri me i ro Empre go.

Ini ci al men te, esse Pro gra ma foi cri a do para
aten der 12 mil ci da dãos, mas, per ce ben do que ha via
mu i tos adul tos de sem pre ga dos, o Esta do ime di a ta-
men te in clu iu seis mil adul tos como re for ço e acom -
pa nha men to nes sas tur mas. O Pro gra ma está di vi di-
do em to dos os Mu ni cí pi os do nos so Esta do. Por tan-
to, além dos 43 mil aten di dos no Pro gra ma Pi o ne i ros
Mi rins, exis tem 18 mil be ne fi ciá ri os do Pro gra ma For -
ça Jo vem, meu Pri me i ro Empre go.

So man do-se es ses dois nú me ros, ha ve rá no
País, se essa me di da for ado ta da em igual teor, mais
de 10 mi lhões de bra si le i ros aten di dos, com per cen tu-
a is de fi ni dos pela sua po pu la ção.

Sr. Pre si den te, sem pre me pre o cu po com pro -
gra mas no vos, mas pos so di zer que o Pro gra ma Pi o-
ne i ros Mi rins, cri a do em 1989, está em ple no fun ci o-
na men to há 14 anos tan to que, em cada um dos nos -
sos Mu ni cí pi os, ele é co nhe ci do como nos so jar dim,
nos so can te i ro onde plan ta mos o que há de me lhor
na boa se men te: o in ves ti men to na cri an ça.

Sr. Pre si den te, essa era uma ex pec ta ti va da
nos sa po pu la ção.Fico apre en si vo com a par ti ci pa ção
da ini ci a ti va pri va da. Há de ter mi na dos fa tos que de-
vem con tar a ação di re ta do Esta do. Pre o cu po-me
mais ain da, por que, há pou cos dias, sou be mos da
ame a ça de não ver mos ado ta do o IDH – Índi ce de
De sen vol vi men to Hu ma no – como cri té rio bá si co
para a for mu la ção des ses pro gra mas, o que se ria mu -
i to gra ve. O pro ble ma foi cor ri gi do a tem po. Lou ve-se
o tra ba lho das nos sas Se na do ras aqui pre sen tes em
ple ná rio, en tre ou tras, a Se na do ra Lú cia Vâ nia, a Se -
na do ra Iris de Ara ú jo, en fim, de to das as Se na do ras
que in te gram esta Casa e que atu am nas Co mis sões
de Assun tos So ci a is e de Orça men to.

Sr. Pre si den te, cum prin do com o tem po de cin co
mi nu tos que me foi dado, en cer ro o meu pro nun ci a-
men to di zen do que faz bem o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va; não se pode re cla mar que tar dou. O seu 
Go ver no está co me çan do e tem, no Esta do do To can-
tins, no Go ver na dor Mar ce lo Mi ran da, no Go ver na dor
Si que i ra Cam pos, uma ex pe riên cia que vem dan do
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cer to há mais de 14 anos e que está abri gan do um
gran de nú me ro de jo vens, de adul tos e de cri an ças.
Nos so Esta do está dan do esse aten di men to, pa gan-
do re gu lar men te, sem in ter rup ção, em to dos os Go-
ver nos. Tra ta-se de um pro gra ma res pe i ta do, com cri -
té ri os rí gi dos, e ado ta do para que to dos se jam be ne fi-
ci a dos em 139 Mu ni cí pi os.

Qu e ro, ao sa u dar o Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va por essa ini ci a ti va, dar os meus pa ra béns ao
meu eter no Go ver na dor Si que i ra Cam pos, ao meu
atu al Go ver na dor Mar ce lo Mi ran da e, ca ri nho sa men-
te, ao povo do meu ama do Esta do do To can tins,
aque la gen te de pele mo re na que não sai des te meu
co ra ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)

– Com a pa la vra o no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
como Lí der do PMDB, por cin co mi nu tos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que ro, nes tas pou cas pa la-
vras, sa u dar a ini ci a ti va do Go ver no Fe de ral de lan-
çar, no dia de hoje, o Pro gra ma Pri me i ro Empre go.

Pre o cu pa ção per ma nen te, Sr. Pre si den te, do
PMDB e des ta Casa, eu mes mo de fen di essa idéia
em to dos os mo men tos do meu pri me i ro man da to
como Se na dor da Re pú bli ca. Re cen te men te, ti ve mos
a opor tu ni da de de dis cu tir o as sun to vá ri as ve zes e,
mes mo na pró pria cam pa nha ele i to ral, tive o pri vi lé gio
de de fen der essa idéia e de ba ta lhar por ela em to dos
os lu ga res por onde es ti ve.

A pro pos ta tem um ca rá ter so ci al im por tan tís si-
mo, em fun ção da cres cen te taxa de de sem pre go re -
gis tra da em nos so País.

Se gun do da dos do Mi nis té rio do Tra ba lho, há
cer ca de oito mi lhões de pes so as, de 16 a 24 anos de
ida de, sem ocu pa ção no Bra sil. Des sas, como che-
guei a men ci o nar aqui, em um ou tro dis cur so, três mi -
lhões e meio es tão à pro cu ra de em pre go – ou seja,
Srªs e Srs. Se na do res, de cada dois de sem pre ga dos,
um de les é jo vem.

E é este, Sr. Pre si den te, o prin ci pal alvo do Pri -
me i ro Empre go: jo vens de ba i xa ren da do País. O Go -
ver no vai re pas sar R$200,00 (du zen tos re a is) por
mês às em pre sas para pa gar o sa lá rio dos con tra ta-
dos. O em pre ga dor adi ci o na rá R$40,00 (qua ren ta re -
a is) e vai ar car com os en car gos tra ba lhis tas.

Nos pri me i ros seis me ses, a pre vi são é aten der
250 mil jo vens, de for ma gra du al, para que o gas to ca -
i ba no Orça men to. Te rão pri o ri da de ne gros, mu lhe res,
egres sos de es ta be le ci men tos da Fe bem e de pre sí-

di os, en tre os qua is, Sr. Pre si den te, há as ma i o res ta -
xas de de sem pre go ju ve nil. E fica pro i bi da a con tra ta-
ção de jo vens que se jam pa ren tes de em pre ga dos ou
de só ci os de em pre sas ou ain da di ri gen tes de en ti da-
des que ade ri ram ao pro gra ma. A re gra sur giu para
evi tar que o di nhe i ro pú bli co vá pa rar no bol so de
quem não pre ci sa.

Para se ter uma idéia do qua dro que atin ge hoje
todo o País, cito o exem plo da Gran de São Pa u lo. Na -
que la re gião, a taxa de de sem pre go atin giu, em maio,
20,6% da po pu la ção eco no mi ca men te ati va. Se gun-
do pes qui sa do Di e e se, esse per cen tu al re pre sen ta
18 mil de sem pre ga dos a mais do que o mês an te ri or.
Na com pa ra ção com maio de 2002, cen to e qua tro mil 
pos tos de tra ba lho fo ram fe cha dos na re gião.

Por isso, lou vo a ini ci a ti va do Go ver no de li be rar
R$140 mi lhões do Te sou ro Na ci o nal e de bus car jun to
a or ga nis mos in ter na ci o na is mais re cur sos, de modo
a que mais de R$1 bi lhão se jam des ti na dos a ge rar
em pre go para jo vens na fa i xa dos 16 aos 24 anos.

Mas eu aler to para que o in gres so de jo vens no
mer ca do de tra ba lho não re pre sen te o de sem pre go
da que les que lá es tão. É pre ci so que o Pro gra ma
apre sen te me ca nis mos que de ses ti mu lem as em pre-
sas, pú bli cas e pri va das, que ca í rem na ten ta ção de
con tra tar mão-de-obra ba ra ta, sa cri fi can do os mais
ex pe ri en tes.

Te mos uma dí vi da so ci al a ser res ga ta da com a
ma i o ria do povo bra si le i ro. Pre ci sa mos ge rar mais
em pre go e ren da em nos so país. Nes se sen ti do, a
des ti na ção de re cur sos do Orça men to Ge ral da União 
é peça fun da men tal na ge ra ção de po lí ti cas com pen-
sa tó ri as que aju dem o País a su pe rar nos so imen so
fra cas so so ci al. A pre vi são or ça men tá ria, por exem-
plo, para este ano do Pri me i ro Empre go, foi re du zi da
em 72%, se gun do os jor na is que cir cu lam hoje. Isso
de ve ria ser re vis to para atin gir mos as me tas an te ri or-
men te es pe ci fi ca das.

É im por tan te, tam bém, que avan ce mos na meta 
de uni fi car as po lí ti cas so ci a is, como for ma de me lho-
rar a qua li da de de vida dos ci da dãos. Te mos de ace le-
rar a in clu são, evi tan do com isso os des vi os e a su -
per po si ção de au to ri da des na área so ci al. O Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va sabe dis so. Tem cri ti-
ca do a mul ti pli ci da de de pro gra mas, lem bran do que o
Go ver no Fe de ral já gas ta, em po lí ti cas de trans fe rên-
cia de ren da, mais de R$7 bi lhões ao ano.

Por isso, é ne ces sá rio oti mi zar as po lí ti cas e
com bi nar o jogo com os Esta dos e com as Pre fe i tu-
ras, para que o di nhe i ro que sai dos co fres pú bli cos
atin ja as pes so as re al men te mais ne ces si ta das. Ou -
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tro de ta lhe im por tan te: é fun da men tal dar con ti nu i da-
de aos pro gra mas já em cur so.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Re nan Ca-
lhe i ros, o Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, Su-
plen te de Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre -
si dên cia, que é ocu pa da pela Sra. Serys
Slhes sa ren ko, Su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Com a pa la vra a Se na do ra Iris de Ara ú jo. (Pa u sa.)

Hou ve per mu ta, Srª Se na do ra?
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Sim,

Srª Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Então, com a pa la vra o Se na dor Mão San ta.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i ras e bra si le i-
ros que as sis tem à TV Se na do, eu tive o pri vi lé gio,
nos anos ses sen ta, em 1967, de ou vir o hino que aca -
bou com a di ta du ra. Esta va no Ma ra ca nan zi nho,
quan do Ge ral do Van dré dis se: “Vem, va mos em bo ra,
(...) quem sabe faz a hora, não es pe ra acon te cer”.
Esse hino, Se na do ra Iris, der ru bou a di ta du ra e tem
que ser can ta do de novo.

La men to ter que in for mar que, em 1987 – e quis
Deus que o Pre si den te des ta Casa hoje, o Se na dor
José Sar ney, fos se o Pre si den te da Re pú bli ca da épo -
ca, – e na sua sen si bi li da de e ge ne ro si da de, lan çou a
idéia da ins ta la ção do Hos pi tal Uni ver si tá rio da Uni -
ver si da de Fe de ral do Pi a uí. Que ver go nha! O Pre si-
den te Sar ney foi su ce di do pelo Pre si den te Col lor,
Pre si den te Ita mar, Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so por duas ve zes e o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va. O so nho ini ci al era um hos pi tal uni ver si-
tá rio em Te re si na, que é uma re fe rên cia em sa ú de,
Se na do ra Serys. 

Ou tro dia fi quei en can ta do quan do to mei co nhe-
ci men to que uma fi lha da Se na do ra Serys con tri bui
com a sa ú de; e sua com pe tên cia faz com que em Cu i-
a bá fun ci o ne uma das mais avan ça das tec no lo gi as
mo der nas la bo ra to ri a is do mun do. Pois no Pi a uí, tam -
bém, exis te uma das mais avan ça das ciên ci as mé di-
cas, não do Bra sil, mas do mun do.

Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, no Pi a uí se faz
trans plan te car día co com êxi to, para sim pli fi car a des -
cri ção so bre o avan ço. E isso é uma ra zão de ser, Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no. E eu me di ri jo ao Se na dor

Sa tur ni no, por que é mais vi vi do e se lem bra de Ge tú-
lio Var gas, da di ta du ra Var gas.

Aliás, Se na do ra Serys, en ten do que este País
vi veu uma di ta du ra ci vil de Var gas. Var gas foi um ho -
mem mu i to bom, em pre en de dor, re a li za dor, tra ba lha-
dor, como dis se Orte ga y Gas set: “O ho mem é o ho -
mem e sua cir cuns tân cia”. Ele, para che gar ao po der,
teve que fa zer guer ra; de po is São Pa u lo quis der ru-
bá-lo, ou tra guer ra; mas foi ele que se lem brou que
mu lher de ve ria vo tar, que o voto de ve ria ser se cre to,
que de ve ria ha ver o TRE, que cri ou a Pre vi dên cia, as
apo sen ta do ri as, as si de rúr gi cas, a Pe tro bras, o Mi nis-
té rio do Tra ba lho, o Mi nis té rio da Sa ú de. O Go ver no
de Ge tú lio foi uma boa di ta du ra ci vil para a épo ca: na -
que le tem po, os pre si den tes do mun do é que vi nham
ou vir Ge tú lio, que não saiu por aí pas se an do. Frank lin
De la no Ro o se velt, qua tro ve zes Pre si den te dos Esta -
dos Uni dos, veio aqui ou vir Ge tú lio Var gas, que era
um es ta dis ta. De po is, ti ve mos uma di ta du ra mi li tar.
Ago ra es ta mos numa di ta du ra ju rí di ca, da Jus ti ça. E
as sim se faz a his tó ria.

Eu que ria lem brar esse epi só dio com uma his tó-
ria. Ge tú lio Var gas saiu co lo can do in ter ven to res mi li-
ta res, te nen tes, em to dos os Esta dos. No Pi a uí foi di -
fe ren te. Não ace i ta mos um mi li tar, que era um te nen-
te, Landry Sal les, do Ce a rá. E nas ceu um lí der, um
mé di co, que foi o in ter ven tor: Leô ni das de Cas tro
Melo. Daí a di fe ren ça: o Pi a uí tem uma me di ci na que é 
mu i to, mu i to mais avan ça da do que a das ou tras re -
giões. Ele era mé di co – os ou tros eram te nen tes – e
im plan tou um gran di o so hos pi tal para a épo ca, o Hos -
pi tal Ge tú lio Var gas, que tive o pri vi lé gio de am pli ar,
fa zen do um pron to-so cor ro ane xo.

O Pi a uí não é só Gu a ri bas e Aca uã. Essa é a mi -
o pia do PT. Ele é mu i to ma i or do que isso.

Na se ma na pas sa da, fui ho me na ge a do, bem
como o Se na dor He rá cli to For tes, pelo Hos pi tal São
Mar cos, que com ple tou 50 anos. Tem a mes ma ida de
do AC Ca mar go. A di re ção do Hos pi tal AC Ca mar go
es ta va pre sen te à ho me na gem, as sim como a di re-
ção do Incor do Hos pi tal das Clí ni cas. Dis se o Di re tor
o mo ti vo da ho me na gem: “Aten tai bem por que va mos
dar essa co men da ao Se na dor Mão San ta”. E dis se
que, quan do co me cei a go ver nar, os hos pi ta is pú bli-
cos eram de fi ci tá ri os. Vim pe dir aju da ao Go ver no Fe -
de ral, pois não con se guia equi li brar as con tas do hos -
pi tal. Eu nem me lem bra va, pois eram tan tas co i sas,
mas ele lem brou que, quan do vol tei, cha mei o Se cre-
tá rio de Sa ú de, Pa u lo Gon çal ves, e man dei pa gar.

Pois bem. O que que ro di zer é que há 50 anos o
Pi a uí pos sui um hos pi tal de cân cer, que é da mes ma
ida de que o de São Pa u lo, do AC Ca mar go.
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Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, o nos so Pre si-
den te, Luiz Iná cio Lula da Sil va, é gen te boa, é afá vel,
mas está mal acom pa nha do. Pelo fato de ser mé di co
e ter sido Pre fe i to e Go ver na dor no Pi a uí, é mu i to na -
tu ral que te nham me pro cu ra do para uma so lu ção.
Go ver nei, como Pre fe i to e Go ver na dor do Esta do,
com os Pre si den tes Sar ney, Col lor, Ita mar e Fer nan-
do Hen ri que. O mais ge ne ro so e o mais sen sí vel foi o
Pre si den te Sar ney. O Pro gra ma do Le i te do Pre si den-
te Sar ney é bem me lhor que o Fome Zero. Pois o Pre -
si den te Sar ney, que tam bém cri ou o SUS, de ter mi nou
essa ne ces si da de. Em 1987 pre via-se um in ves ti men-
to de US$24 mi lhões, Se na dor Le o nel Pa van. Estão
lá, em Te re si na, re fe rên cia em ex ce lên cia mé di ca,
des de 1987, US$22 mi lhões.

Vou lhes con tar um qua dro que vale por dez mil
pa la vras. Cri ei uma fa cul da de de me di ci na do Esta do.
Ha via a Fe de ral, essa por que luto, que uti li za os hos -
pi ta is do Esta do. Um dia, fui vi si tar uma obra em cons -
tru ção, e o di re tor, um ci rur gião, Dr. Eu rí pe des, sa ben-
do que eu es ta va no lo cal, apro xi mou-se e dis se: “Go -
ver na dor, há aqui uns mé di cos de Vi tó ria da Con quis-
ta, na Ba hia, que que rem cri ar uma fa cul da de de me -
di ci na e vi e ram bus car o mo de lo des ta nova fa cul da-
de que V. Exª cri ou com con sul to res mé di cos do Pa ra-
ná”. E eu, da que le meu je i to – ele e eu éra mos mé di-
cos –, apro xi mei-me do Hos pi tal Ge tú lio Var gas, as
mo di fi ca ções, as áre as es pe cí fi cas do en si no.

Sem pre há um cha to atrás de um Go ver na dor. A 
Se na do ra Iris de Ara ú jo sabe dis so. E um cha to ia
mos tran do as en fer ma ri as do hos pi tal e como fun ci o-
na va a Uni ver si da de Esta du al de Me di ci na que cri a-
mos. E um su je i to gri tou no meio da en fer ma ria: “Vo -
cês não o cum pri men tam? É o Go ver na dor Mão San -
ta”. Se na do ra Serys, fi quei en ca bu la do por que nin-
guém me co nhe cia. Mas como ci rur gião tem um ra ci o-
cí nio rá pi do, saí per gun tan do de onde eram. Eram de
Ba ca bal, de Ca xi as, de Ti mon, de Impe ra triz, to das ci -
da des do Ma ra nhão. Enfim, ri e dis se: “Não, eles co -
nhe cem a Go ver na do ra Ro se a na Sar ney”.

Mas que ro di zer que pes qui sei e vi que, de cada
cem ope ra dos hoje no hos pi tal mais im por tan te do
Esta do do Pi a uí, 37 são ma ra nhen ses. São do Ma ra-
nhão, de To can tins, do sul do Ce a rá, por que For ta le-
za é dis tan te. Fo ram in ves ti dos, em 1987, nes se hos -
pi tal, da Uni ver si da de Fe de ral, US$22 mi lhões, só em 
ins tru men tal. São 20 pá gi nas ci tan do os ins tru men ta-
is com os qua is o Go ver no e a nos sa Pá tria gas ta ram
US$22 mi lhões para mon tar um hos pi tal uni ver si tá rio
numa re gião que é re fe rên cia em ex ce lên cia mé di ca.

Te nho uma cor res pon dên cia do re i tor da Uni ver-
si da de Fe de ral do Pi a uí, que en ca mi nha mos, com do -

cu men tos as si na dos pe los Se na do res, in clu si ve os
Se na do res Alber to Sil va e He rá cli to For tes, e, mais
ain da, com o apo io do Se na dor Edu ar do Su plicy, a to -
das ins ti tu i ções res pon sá ve is do Mi nis té rio da Edu ca-
ção, por que é um Hos pi tal Uni ver si tá rio e de sa ú de.
Inclu si ve, te nho uma do cu men ta ção de Ma ri la ne Ca -
val can ti, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, en ca mi nha da
pe los Mi nis té ri os, mas é uma lás ti ma di zer, Se na dor
Mes tri nho, que o PMDB não tem que fa zer par te para
ser base, mas para ser luz, ver da de e ca mi nho, por -
que sa be mos fa zer o pro gres so e o de sen vol vi men to.

Isso não tem nada a ver com o Pre si den te. Não
co nhe ço po lí ti co mais afá vel do que o nos so Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Qu an do eu o en con-
tro, Sua Exce lên cia pas sa a mão na mi nha ca be ça,
as sa nhan do o meu ca be lo, e diz: “Mão San ta, aju de o
meu me ni no”. Meu me ni no é o Go ver na dor do Pi a uí,
do ta do de vir tu des, doce, cuja es po sa é en can ta do ra
e re li gi o sa. Eu que ro aju dar, mas o time dele não
anda. Já re cor ri ao Se na dor Tião Vi a na, Lí der do PT,
ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, ao as ses sor e ao
nos so Par ti do, cujo Lí der, Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
de ve ria es tar aqui para ou vir esse ple i to jus to do
PMDB do Pi a uí e de to dos os pi a u i en ses. Can sa mos
de ser pro pa gan da e mar ke ting da ge ne ro si da de
des te Go ver no, uti li zan do os po bres e hon ra dos tra -
ba lha do res de Gu a ri ba. O Pi a uí é isso.Essa é a aju da
a Lula que re mos dar. É uma lás ti ma! Daí eu ter co me-
ça do: “Vem, va mos em bo ra, que es pe rar não é sa ber.
Quem sabe faz a hora não es pe ra acon te cer”. São
seis me ses, e são ne ces sá ri os R$60 mil. Fo ram gas -
tos US$22 mi lhões, em 15 anos. Pre si den tes, Se na-
do res e De pu ta dos fi ze ram suas do a ções: 40 clí ni cas
de es pe ci a li da des. É isso que ser ve para o po bre.
Esse é o go ver no do povo. Isso é ter co nhe ci men to.

Eu acon se lha ria o Lula – por que pos so acon se-
lhá-lo; fui pre fe i ti nho, e ele não foi; fui go ver na dor, e
ele não foi – a re ti rar um des ses Mi nis tros que es tão
ex ce den do e que nin guém sabe para que ser ve, e dê
es ses R$60 mil para o povo do Bra sil, que pre ci sa dos 
am bu la tó ri os para ter as sis tên cia mé di ca, e, so bre tu-
do, para que seja mos tra da a gra ti dão ao povo do Pi a-
uí, que teve co ra gem de ele ger um go ver na dor e que
pre ci sa da nos sa aju da, prin ci pal men te do Go ver no
Fe de ral.

É uma lás ti ma. São US$22 mi lhões, 40 clí ni cas
es pe ci a li za das. É por que tra ta-se do po bre. O rico
não tem pro ble ma. Ele tem os pla nos de sa ú de, os
hos pi ta is pri va dos, os aviões que os le vam para São
Pa u lo. Essa é a re a li da de.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – V. Exª me
per mi te um apar te?
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ouço esse
gran de Lí der. Qu e ro, aliás, ma ni fes tar a V. Exª a gra ti-
dão do nos so Go ver na dor do PMDB, que me dis se,
pes so al men te, que só foi ele i to pela sua for ça e li de-
ran ça, Se na dor Le o nel Pa van.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Se na dor
Mão San ta, cum pri men to-o mais uma vez pelo seu
pro nun ci a men to, pelo seu amor ao Pi a uí e por tudo
que faz e que fez em be ne fí cio da que le Esta do. Con -
tu do, fico pre o cu pa do com a si tu a ção, pois, se V. Exª,
que é da Base de sus ten ta ção do Go ver no, que tra ba-
lhou para o Go ver no, está ten do di fi cul da des para li -
be rar R$60 mil para con clu ir o hos pi tal, ima gi ne os
Go ver na do res de Opo si ção!

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Para o cus te-
io. Ele já está ter mi na do.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Mais de vin -
te e dois mi lhões fo ram gas tos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Vin te e dois
mi lhões de dó la res, des de o Pre si den te Sar ney.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – E fal tam
R$60 mil. Te nho usa do a tri bu na, às ve zes, até em de -
fe sa do meu PSDB, até por que sou da Opo si ção, que
é ne ces sá ria, pois a una ni mi da de é bur ra. Tem de ha -
ver de ba te. Às ve zes, pre o cu po-me por que uso al gu-
mas pa la vras meio du ras. O que será de nós, Se na-
do res e Se na do ras da Opo si ção, se V. Exª, que é da
Base, está ten do di fi cul da des para li be rar re cur sos
para a Sa ú de e para um hos pi tal que já está pron to?!
Esta é a mi nha pre o cu pa ção. Espe ro que o Pre si den-
te Lula – um ho mem lu ta dor, de mo crá ti co, que quer o
bem do Bra sil in te i ro –, in de pen den te men te de fac-
ções po lí ti cas, aten da à re i vin di ca ção de V.Exª, que é
da Base, mas tam bém que não vire as cos tas para o
meu Mu ni cí pio, para San ta Ca ta ri na, só por que sou
da Opo si ção. Fico pre o cu pa do. Se o Se na dor Mão
San ta, que é da Base, que tra ba lhou e aju dou na
cam pa nha ele i to ral, que é aler ta, que de mons tra um
amor imen so pelo seu Pi a uí, lu tan do to dos os dias
pelo seu Esta do, não con se gue R$60 mil, ima gi no as
di fi cul da des que te re mos pela fren te! Espe ro que os
Mi nis tros, os fun ci o ná ri os pú bli cos, os di re to res, o
Pre si den te e o Vice-Pre si den te não olhem para a
ques tão po lí ti ca e que aten dam ao seu Pi a uí e tam -
bém ao Esta do de San ta Ca ta ri na.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Srªs e Srs.
Se na do res, bra si le i ras e bra si le i ras, aqui es tão 20 pá -
gi nas que do cu men tam os ins tru men tos que fa zem
par te des se mo nu men to pa ra do, e não iria can sá-los,
len do-as. Te nho em mãos ou tras cin co pá gi nas des -

cri ti vas de 20 mil me tros qua dra dos cons tru í dos da
uni da de.

Aqui está, de po is de toda esta luta, o do cu men-
to que re ce bi de Anto nio Sil va do Nas ci men to, um mé -
di co que faz da ciên cia mé di ca a mais hu ma na das
Ciên ci as e, do mé di co, um gran de ben fe i tor. Aliás,
em bo ra o co nhe ça bem, ele nun ca vo tou em mim. É
um mé di co res pe i ta do, foi Se cre tá rio de Sa ú de de ou -
tros Go ver nos, é um Pro fes sor de di ca do e lem bra a
hon ra dez do nos so Se na dor Ge ral do Mes qui ta. É um
des ses ho mens vir tu o sos que te mos que res pe i tar.
Po li ti ca men te, sei que ele é do ou tro lado, mas é um
pro fis si o nal de res pe i to. Anto nio Sil va do Nas ci men to
foi Se cre tá rio de Sa ú de do Esta do, é Pro fes sor uni -
ver si tá rio e Co or de na dor. Leio o do cu men to:

Te re si na, 30 de ju nho de 2003.

Ao Se na dor Fran cis co de Assis de Mo -
ra es Sou sa (“Mão San ta”)

Sr. Se na dor
So bre o AMBULATÓRIO DO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, vi mos pres tar
as se guin tes in for ma ções:

- A obra fí si ca do Hos pi tal Uni ver si tá rio
(HU) foi ini ci a da em 1989 (e o pro je to, em
1987);

- Em me a dos de 1999, foi to tal men te
con clu í da a par te re fe ren te ao Ambu la tó rio.

- Em 2000/2001, o Ambu la tó rio foi
com ple ta men te equi pa do por meio de Con-
vê nio en tre o Mi nis té rio da Sa ú de e a UFPI
no va lor de R$1.000.000,00 (um mi lhão de
re a is) e de do a ções efe tu a das pelo MEC no
va lor de R$2.200.000,00 (dois mi lhões e du -
zen tos mil re a is) em equi pa men tos; (to ta li-
zan do um in ves ti men to de R$3.200 mi lhões
em equi pa men tos. São vin te pá gi nas de
equi pa men tos des cri tos)

Por tan to, Sr. Se na dor, o am bu la tó rio
do HU da UFPI está pron to para fun ci o nar
há apro xi ma da men te dois anos; to dos os
equi pa men tos es tão sem fun ci o nar, su je i-
tos a per das de ga ran ti as de as sis tên cia
téc ni ca...

Se na dor Gil ber to Mes tri nho, V. Exª foi Go ver-
na dor e sabe que es ses equi pa men tos são como
car ro: ne ces si tam de as sis tên cia téc ni ca após a
com pra. A Me di ci na mo der na pos sui apa re lha gem
so fis ti ca da. A pre o cu pa ção é que os equi pa men tos
já es tão per den do a va li da de.
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... e até mes mo à sua com ple ta inu ti li-
da de face ao NÃO USO. A fal ta de
R$60.000,00 (ses sen ta mil re a is) men sa is
como sub sí dio está im pe din do o fun ci o na-
men to des se Ambu la tó rio, o qual tem a ca-
pa ci da de de aten der até 1.200 con sul tas
diá ri as...”

As con sul tas diá ri as são fe i tas a ir mãos po bres
e ne ces si ta dos, ou seja, para 1.200 bra si le i ros, além
da exe cu ção de vá ri os exa mes com ple men ta res, Srªs 
e Srs. Se na do res, no to tal de dois mil.

A Se na do ra Serys Slhes sa ren ko tem uma fi lha
que pos sui um la bo ra tó rio e sabe a im por tân cia dos
la bo ra tó ri os, tais como de aná li ses clí ni cas, ra di o lo-
gia, ul tra-so no gra fia com pu ta do ri za da, Dop pler co lo-
ri do, ele tro car di o gra ma, ma mo gra fia. Co nhe ce mos a
re le vân cia do aces so ao sa ber ofe re ci do por um hos -
pi tal uni ver si tá rio, para que a mo ci da de es tu di o sa te -
nha me lhor qua li fi ca ção e opor tu ni da de.

Essas são as nos sas pa la vras, e es pe ra mos
que, re al men te, o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, em ba la do, como to dos nós, pelo cân ti co de nos sa
ge ra ção, na voz de Ge ral do Van dré, ga ran ta ago ra
para o povo do Pi a uí, como um ato de gra ti dão pelo
apo io e pela con fi an ça na sua vi tó ria, o fun ci o na men-
to do Hos pi tal Uni ver si tá rio. Van dré fez com que to dos
mar chás se mos com a can ção: “Vem, va mos em bo ra/
(...) Quem sabe faz a hora, não es pe ra acon te cer”.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que au tu ou, por
so li ci ta ção do Pre si den te da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, os se guin tes pro ces sos:

– Re pre sen ta ção nº 1, de 2003, pro ve ni en te do 
Re que ri men to nº 38, de 2003-CAE, em que so li ci ta a
ins ta u ra ção de pro ces so ad mi nis tra ti vo para exa me
das ir re gu la ri da des e dos abu sos pra ti ca dos pe las
Empre sas Enron e AES na li ci ta ção re a li za da em
1998 para trans fe rên cia do con tro le aci o ná rio da
Empre sa de Ener gia Elé tri ca de São Pa u lo, Ele tro pa-
u lo, bem como pro ce der a no ti fi ca ção e in for ma ção
de es ti lo, e, se for o caso, de ci din do-se pela re mes sa
do au tos ao Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco -
nô mi ca, Cade; e 

– Re pre sen ta ção nº 2, de 2003, pro ve ni en te do 
Re que ri men to nº 39, de 2003-CAE, em que so li ci ta a
ins ta u ra ção de pro ces so ad mi nis tra ti vo para exa me
dos abu sos e prá ti cas con cor ren ci a is de sen vol vi das
pe las Empre sas de Trans por te Co le ti vo Urba no de
Pas sa ge i ros de São Pa u lo, con tra ri an do os in te res-
ses da po pu la ção da ci da de, bem como pro ce der às
no ti fi ca ções e in for ma ções de es ti lo, e, se for o caso,

de ci din do-se pela re mes sa dos au tos ao Con se lho
Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca, Cade.

As ma té ri as re tor nam à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Osmar Dias.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 259, DE 2003

Alte ra o art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 
de ju nho de 1993, para dis pen sar de li ci-
ta ção a trans fe rên cia de imó ve is aos des -
ti na tá ri os de pro gra mas ha bi ta ci o na is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de

1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 17 ..................................................
I – .........................................................
..............................................................
f) trans fe rên cia aos des ti na tá ri os de

pro gra mas ha bi ta ci o na is.
..............................................................
§ 7º A se le ção dos des ti na tá ri os de pro-

gra mas ha bi ta ci o na is obe de ce rá a pro ces so
se le ti vo pú bli co, em que po de rão ser uti li za-
dos um ou mais dos se guin tes cri té ri os:

I – ren da fa mi li ar;
II – con di ção de mo ra dia;
III – ocu pa ção pré via do imó vel. (NR)”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A po lí ti ca ha bi ta ci o nal cons ti tui uma das áre as
de atu a ção do po der pú bli co de ma i or im pac to so ci al.
A mo ra dia re pre sen ta não ape nas um abri go con tra
as in tem pé ri es, mas tam bém uma por ta de aces so
aos ser vi ços pú bli cos. Na prá ti ca, ser vi ços como
ener gia elé tri ca, abas te ci men to de água, es go ta men-
to sa ni tá rio e ilu mi na ção pú bli ca não são pres ta dos
di re ta men te aos usuá ri os, mas aos imó ve is por eles
ha bi ta dos, uma vez que sua pro vi são de pen de de
uma base fi si ca que pos sa ser co nec ta da às re des de
in fra-es tru tu ra.

A atu a ção do Esta do no cam po da ha bi ta ção
abran ge um am plo es pec tro de pro gra mas. Po dem
ser pro du zi dos des de lo tes ur ba ni za dos até con jun-
tos ha bi ta ci o na is. Os des ti na tá ri os po dem ser de ba i-

16666 Ter ça-fe i ra  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    381ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



xa ren da ou de clas se mé dia. As uni da des po dem ser
ali e na das aos be ne fi ciá ri os ou ape nas ter seu uso
con ce di do. As trans fe rên ci as po dem ser gra tu i tas ou
one ro sas, com ou sem sub sí di os.

A pre sen ça do po der pú bli co no seg men to ha -
bi ta ci o nal só se jus ti fi ca na me di da em que o mer ca-
do se mos tra in su fi ci en te para dar con ta da ca rên cia
so ci al. De todo modo, en tre tan to, há sem pre uma
par te sig ni fi ca ti va da so ci e da de que não pre ci sa de
qual quer apo io pú bli co para ob ter sua mo ra dia. Por
esse mo ti vo, a po lí ti ca ha bi ta ci o nal não tem por des -
ti na tá ri os to dos os ci da dãos, mas ape nas aque les
que não con se guem sa tis fa zer sua ne ces si da de ha -
bi ta ci o nal no mer ca do. Daí por que não se pode exi gir
que a ali e na ção de uni da des pro du zi das no âm bi to
de pro gra mas ha bi ta ci o na is seja pre ce di da de li ci ta-
ção.

A Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, que ins -
ti tui nor mas para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis tra-
ção Pú bli ca, não pre via, em sua re da ção ori gi nal, a
dis pen sa de li ci ta ção para os pro gra mas ha bi ta ci o na-
is. Os pro ble mas de cor ren tes des sa omis são le va ram
à edi ção Lei nº 8.883, de 8 de ju nho de 1994, ori gi na-
da da con ver são de Me di da Pro vi só ria.

A re da ção ado ta da, en tre tan to, foi de ma si a do
res tri ti va, li mi tan do spen sa de li ci ta ção aos pro gra-
mas ha bi ta ci o na is “de in te res se so ci al”  mo vi dos por
“ór gãos ou en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca Espe -
ci fi ca men te cri a dos para esse fim”.

Ocor re que não são ape nas os pro gra mas ha bi-
ta ci o na is de in te res se so ci al, ou seja, vol ta dos para a
po pu la ção de ba i xa ren da, que an dam a dis pen sa de
li ci ta ção para sua exe cu ção. Tam bém os pro gra mas
que têm por be ne fi ciá ri os seg men tos de ren da mé dia
fi cam in vi a bi li za dos pela exi gên cia de li ci ta ção. Nes se
uni ver so in clu em-se, por exem plo, os pro gra mas de
re gu la ri za ção fun diá ria de lo te a men tos clan des ti nos,
que be ne fi ci am ad qui ren tes de boa-fé, in de pen den te
de sua ren da. Tais pes so as são ví ti mas de gri le i ros,
que fa zem uso de ex pe di en tes fra u du len tos para en -
ga nar o con su mi dor.

Mu i tos lo te a men tos clan des ti nos são re a li za dos
em ter ras pú bli cas. Ou tros, re a li za dos em ter ras pri va-
das, pre ci sa rão even tu al men te ser de sa pro pri a dos
para que pos sam ser re gu la ri za dos. Em am bos os ca -
sos, a trans fe rên cia de fi ni ti va dos lo tes aos mo ra do-
res é fe i ta pelo po der pú bli co.

Se, por um lado, não se pode de i xar de pu nir
exem plar men te es ses cri mi no sos, por ou tro, é pre ci-
so res guar dar os in te res ses de pes so as que, mu i tas
ve zes, in ves ti ram to das suas eco no mi as, na es pe-

ran ça de re sol ver de fi ni ti va men te seu pro ble ma de
mo ra dia.

A pre sen te pro po si ção visa, por tan to, a am pli-
ar as hi pó te ses de dis pen sa de li ci ta ção, para con -
tem plar a po lí ti ca ha bi ta ci o nal em toda sua abran-
gên cia.

A dis pen sa de li ci ta ção não há de ser vir, no en -
tan to, de pre tex to para ma ni pu la ção po lí ti ca. Não raro, 
ve ri fi ca-se que uni da des ha bi ta ci o na is são dis tri bu í-
das a sim pa ti zan tes ou mes mo cor re li gi o ná ri os dos
po lí ti cos ins ta la dos no po der, à re ve lia de qual quer
pro ce di men to trans pa ren te. Não são di vul ga dos os
be ne fi ciá ri os, atu a is e fu tu ros, dos pro gra mas exis-
ten tes, nem os cri té ri os pe los qua is fo ram es co lhi dos.
Para im pe dir es ses abu sos, in clu iu-se dis po si ti vo de -
ter mi nan do que a se le ção dos be ne fi ciá ri os de pro-
gra mas ha bi ta ci o na is obe de ça a pro ces so se le ti vo
pú bli co.

Pe las ra zões ex pos tas, con ta mos com a co la bo-
ra ção dos ilus tres par la men ta res para a apro va ção do 
pro je to ora apre sen ta do.

Sala das Ses sões, 30 de ju nho de 2003. – Val-
mir Ama ral, Eu rí pe des Ca mar go.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 2003

....................................................................................
Art. 17. A ali e na ção de bens da Admi nis tra ção

Pú bli ca, su bor di na da à exis tên cia de in te res se pú bli-
co de vi da men te jus ti fi ca do, será pre ce di da de ava li a-
ção e obe de ce rá às se guin tes nor mas:

I – quan do imó ve is, de pen de rá de au to ri za ção
le gis la ti va para ór gãos da Admi nis tra ção di re ta e en ti-
da des au tár qui cas e fun da ci o na is, e, para to dos, in-
clu si ve as en ti da des pa ra es ta ta is, de pen de rá de ava -
li a ção pré via e de li ci ta ção na mo da li da de de con cor-
rên cia, dis pen sa da esta nos se guin tes ca sos:

a) da ção em pa ga men to;
b) do a ção, per mi ti da ex clu si va men te para ou tro

ór gão ou en ti da de da Admi nis tra ção Pú bli ca, de qual -
quer es fe ra de go ver no;

c) per mu ta, por ou tro imó vel que aten da aos re -
qui si tos cons tan tes do in ci so X do art. 24 des ta lei;

d) in ves ti du ra;
II – quan do mó ve is, de pen de rá de ava li a ção

pré via e de li ci ta ção, dis pen sa da esta nos se guin tes
ca sos:

a) do a ção, per mi ti da ex clu si va men te para fins e
uso de in te res se so ci al, após ava li a ção de sua opor -
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tu ni da de e con ve niên cia só cio-eco nô mi ca, re la ti va-
men te a es co lha de ou tra for ma de ali e na ção;

b) per mu ta, per mi ti da ex clu si va men te en tre ór -
gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca;

c) ven da de ações, que po de rão ser ne go ci a das
em bol sa, ob ser va da a le gis la ção es pe cí fi ca;

d) ven da de tí tu los, na for ma da le gis la ção per ti-
nen te;

e) ven da de bens pro du zi dos ou co mer ci a li za-
dos por ór gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli-
ca, em vir tu de de suas fi na li da des;

f) ven da de ma te ri a is e equi pa men tos para ou -
tros ór gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca,
sem uti li za ção pre vi sí vel por quem de les dis põe.

§ 1º Os imó ve is do a dos com base na alí nea b,
do in ci so I des te ar ti go, ces sa das as ra zões que jus ti-
fi ca ram a sua do a ção, re ver te rão ao pa tri mô nio da
pes soa ju rí di ca do a do ra, ve da da a sua ali e na ção pelo 
be ne fi ciá rio.

§ 2º A Admi nis tra ção po de rá con ce der di re i to
real de uso de bens imó ve is, dis pen sa da li ci ta ção,
quan do o uso se des ti na a ou tro ór gão ou en ti da de da
Admi nis tra ção Pú bli ca.

§ 3º Enten de-se por in ves ti du ra, para os fins
des ta lei, a ali e na ção aos pro pri e tá ri os de imó ve is lin -
de i ros de área re ma nes cen te ou re sul tan te de obra
pú bli ca, área esta que se tor nar ina pro ve i tá vel iso la-
da men te, por pre ço nun ca in fe ri or ao da ava li a ção e
des de que esse não ul tra pas se a 50% (cin qüen ta por
cen to) do va lor cons tan te da alí nea a, do in ci so II do
art. 23 des ta lei.

§ 4º A do a ção com en car go po de rá ser li ci ta da,
e de seu ins tru men to cons ta rão, obri ga to ri a men te, os
en car gos, o pra zo de seu cum pri men to e cláu su la de
re ver são, sob pena de nu li da de do ato.
....................................................................................

LEI Nº 8.883, DE 8 DE JUNHO DE 1994

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993, que 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 dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 27, DE 2003

Res ta be le ce a Re so lu ção nº 8, de
2001, do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Fica res ta be le ci da, com novo pra zo de

300 (tre zen tos) dias para o exer cí cio da au to ri za ção, a 
Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 8, de 2001, que “Au -
to ri za o Ban co do Nor des te do Bra sil S/A – BNB a
con tra tar, com a ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va-
len te a até US$ 150,000,000.00 (cen to e cin qüen ta
mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal,
jun to ao 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 Expan são de Mer ca dos para Pe que nas e Mé di as
Empre sas – PEM”.

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

Jus ti fi ca ção

O Se na do Fe de ral atra vés da Re so lu ção nº 8,
de 5 de ju lho de 2001, au to ri zou o Ban co do Nor des te
do Bra sil S.A., a con tra tar, com ga ran tia da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, uma ope ra ção de cré di to ex ter-
no no va lor de US$150.000.000,00 (cen to e cin qüen-
ta mi lhões de dó la res) jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to (BID). Os re cur sos se ri am des ti-
na dos ao fi nan ci a men to de par te do Pro gra ma de
Expan são de Mer ca dos das Pe que nas e Mé di as
Empre sas do Nor des te do Bra sil (PEM). Essa au to ri-
za ção já se en con tra com o seu pra zo ven ci do.

Esse Pro gra ma re sul tou de um es tu do con clu í-
do, em de zem bro de 1997, com apo io do BID e do
BNB. Nele fo ram tra ça das de fi ni ções para uma Estra -
té gia de De sen vol vi men to Empre sa ri al (EDE) para a
pe que na e mé dia em pre sa do nor des te bra si le i ro.
Como re sul ta do des se es tu do fo ram iden ti fi ca dos os
obs tá cu los e pro ble mas prin ci pa is que afe tam o de-
sen vol vi men to em pre sa ri al des sas em pre sas, e ava li-
a das as prin ci pa is ações já de sen vol vi das nes sa re -
gião bra si le i ra para en fren tar tais di fi cul da des, por
Go ver nos, Enti da des Pri va das e pela Co o pe ra ção
Inter na ci o nal. Com base nis so, e na de fi ni ção de ob je-
ti vos (ge ra is e es pe cí fi cos) a al can çar no mé dio pra -
zo, fo ram de fi ni dos ei xos es tra té gi cos de in ter ven ção
e su ge ri das pro pos tas de atu a ção que po de ri am vir a
ser apo i a das pelo BID. A fi na li da de des se apo io se ria
o fo men to ao es pí ri to em pre sa ri al e a pro mo ção de
con di ções fa vo rá ve is ao de sen vol vi men to e cres ci-
men to das PME’s do Nor des te bra si le i ro.
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Ten do por ob je ti vo con tri bu ir para o au men to da
efi ciên cia e com pe ti ti vi da de das pe que nas e mé di as
em pre sas pro du to ras de bens e ser vi ços na re gião
Nor des te, o PEM des ti na-se a com ple men tar, de um
lado, as ações es tra té gi cas de de sen vol vi men to eco -
nô mi co sus ten tá vel re gi o nal, ora em im plan ta ção por
agen tes pú bli cos e pri va dos, aju dan do, por meio de
suas di fe ren tes li nhas de atu a ção, a eli mi nar os obs -
tá cu los bá si cos en fren ta dos pelo se tor em pre sa ri al e,
de ou tro, apro ve i tar as opor tu ni da des de ne gó cio re -
la ci o na das com a uti li za ção de re cur sos na tu ra is e da
ca pa ci da de tec no ló gi ca atu al men te exis ten te. O Pro -
gra ma de ve rá pro mo ver um au men to da in ver são no
se tor pro du ti vo, bem como o in cre men to de em pre sas
ino va do ras e ex por ta do ras, fun da men ta is no pro ces-
so de di na mi za ção da eco no mia re gi o nal e na ci o nal.

Em vis ta de sua com ple xi da de e abran gên cia,
pre viu-se, na con cep ção do pro gra ma, que sua exe -
cu ção con ta ria, além do pró prio BNB, com a par ti ci-
pa ção de co-exe cu to res tais como o Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia, Se brae, Se nai e ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras in ter me di a do ras do cré di to, com os qua is
de ve ri am ter sido fir ma dos con vê ni os.

Nada obs tan te, o pro gres so já al can ça do na ela -
bo ra ção dos acor dos e con vê ni os com re fe ri das en ti-
da des, con di ções ne ces sá ri as para que fos se fir ma do
o con tra to de em prés ti mo com o BID e que se en con-
tram em fase fi nal de ne go ci a ção, não foi pos sí vel
con cluí-los den tro do pra zo con ce di do pela Re so lu-
ção nº 8, de 5 de ju lho de 2001, do Se na do Fe de ral,
que au to ri zou o Ban co do Nor des te do Bra sil S/A a
con tra tar, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, uma ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor de
US$150,000,000.00 (cen to e cin qüen ta mi lhões de
dó la res) jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol-
vi men to – BID, des ti na dos ao fi nan ci a men to de par te
do Pro gra ma de Expan são de Mer ca dos das Pe que-
nas e Mé di as Empre sas do Nor des te do Bra sil –
PEM.

As di fi cul da des para con clu são das con di ções
ne ces sá ri as à con tra ta ção ocor re ram prin ci pal men te
em fun ção do nú me ro de ins ti tu i ções par ti ci pan tes do
pro gra ma, das mo di fi ca ções na es tru tu ra po lí ti co-ad-
mi nis tra ti va do País, bem como do ce ná rio eco nô mi co
que pre ce deu o pe río do ele i to ral que pro vo cou cons -
tan tes flu tu a ções na co ta ção da mo e da nor te-ame ri-
ca na, de ses ti mu lan do a par ti ci pa ção de ins ti tu i ções
fi nan ce i ras in ter me diá ri as.

Além des ses pro ble mas, a an te ri or ad mi nis tra-
ção do Ban co do Nor des te do Bra sil ma ni fes ta va-se
de for ma con trá ria a que o BNB vi es se a ope rar como
ban co de se gun do piso, re pas san do re cur sos para

ou tras ins ti tu i ções fi nan ce i ras, con for me pre vis to no
pro gra ma, ten do, por esse mo ti vo, pos ter ga do a ne -
go ci a ção com ou tras ins ti tu i ções fi nan ce i ras que ope -
ra ri am como re pas sa do ras des ses re cur sos, in vi a bi li-
zan do o fe cha men to dos con tra tos e acor dos de cor-
ren tes den tro do pra zo da men ci o na da re so lu ção.

Em face do ex pos to, con si de ran do as pre mis sas
de es ta bi li za ção fis cal per se gui das pelo Go ver no Fe -
de ral que apon tam para um ce ná rio de es ta bi li za ção
cam bi al, pro pí cia à con tra ta ção do em prés ti mo em
ques tão e as cres cen tes ne ces si da des de re cur sos
para a re to ma da do de sen vol vi men to do País, pro po-
mos o res ta be le ci men to da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 8, de 2001, e a pror ro ga ção de seu pra zo de
vi gên cia por mais 300 (tre zen tos) dias, pror ro gan do,
as sim, o pra zo para a con tra ta ção do em prés ti mo
BR-0270, a ser con ce di do pelo Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to – BID ao Ban co do Nor des te do
Bra sil S/A para apo io ao Pro gra ma de Expan são de
Mer ca dos das Pe que nas e Mé di as Empre sas no Nor -
des te do Bra sil.

O pra zo de 300 dias pos si bi li ta rá a con tra ta ção
do re fe ri do pro gra ma den tro do pra zo má xi mo con ce-
di do pelo Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to
– BID, para as si na tu ra de con tra to de em prés ti mo.

Em face do ex pos to, so li ci ta mos o apo io dos
ilus tres pa res para a apro va ção do pro je to de re so lu-
ção que ora sub me te mos à apre ci a ção da Casa.

Sala das Ses sões, 30 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2001

Au to ri za o Ban co do Nor des te do
Bra sil S/A – BNB a con tra tar, com a ga-
ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a até US$150,000,000.00
(cen to e cin qüen ta mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal, jun to ao
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 Expan são de
Mer ca dos para Pe que nas e Mé di as
Empre sas – PEM.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Ban co do Nor des te do Bra sil S/A –

BNB au to ri za do a con tra tar ope ra ção de cré di to ex-
ter no no va lor equi va len te a até US$150,000,000.00
(cen to e cin qüen ta mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca-
nos), de prin ci pal, jun to ao 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
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par ci al do Pro gra ma de Expan são de Mer ca dos para
Pe que nas e Mé di as Empre sas – PEM.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I – de ve dor: Ban co do Nor des te do Bra sil S/A –
BNB;

II – cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol-
vi men to – BID (Was hing ton/EUA);

III – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
IV – va lor: até US$150,000,000.00 (cen to e cin -

qüen ta mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos);
V – pra zo: du zen tos e qua ren ta me ses;
VI – ca rên cia: cin qüen ta e qua tro me ses, a par tir

do de sem bol so;
VII – ju ros: a uma taxa va riá vel igual ao Cus to

dos Emprés ti mos Mul ti mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos
acres ci da de spre ad, de ter mi na da ao fi nal de cada
se mes tre, so bre o sal do de ve dor do prin ci pal, in cor ri-
dos após cada de sem bol so;

VIII – co mis são de com pro mis so: li mi ta da a
0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao
ano), so bre o va lor do prin ci pal do em prés ti mo não
de sem bol sa do, co me çan do a vi go rar ses sen ta dias
após a data de as si na tu ra do Con tra to;

IX  – taxa de ins pe ção e su per vi são ge ral: li mi ta-
da a US$1,500,000.00 (um mi lhão e qui nhen tos mil
dó la res nor te-ame ri ca nos);

X – con di ções de pa ga men to:

a) do prin ci pal: amor ti za do em trin ta e
duas par ce las se mes tra is, con se cu ti vas e
tan to quan to pos sí vel igua is, em 10 de ja ne-
i ro e 10 de ju lho de cada ano, ven cen do-se
a pri me i ra em 10 de ju lho de 2005;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos,
em 10 de ja ne i ro e 10 de ju lho de cada ano,
a pri me i ra par ce la em 10 de ju lho de 2001;

c) da co mis são de com pro mis so: pa-
gá vel se mes tral men te, jun ta men te com as
par ce las de ju ros;

d) taxa de ins pe ção e su per vi são ge-
ral: pa gá vel tri mes tral men te.

Art. 3º E a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to-
ri za da a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to a
que se re fe rem os arts. 1º e 2º, me di an te o ofe re ci-
men to de con tra ga ran ti as pelo BNB.

Art. 4º A ce le bra ção do Con tra to da ope ra ção de 
cré di to jun to ao BID é con di ci o na da à pré via for ma li-
za ção do Con tra to a que se re fe re o art. 3º e à com -
pro va ção de ple na in clu são do Pro gra ma de Expan -

são de Mer ca dos para Pe que nas e Mé di as Empre sas
– PEM, no Pla no Plu ri a nu al para 2000-2003.

Art. 5º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu-
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 5 de ju nho de 2001. – Se na dor,
Ja der Bar ba lho, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

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

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
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.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Iris de Ara ú jo.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sra Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, numa se -
gun da-fe i ra, dia sem pre so no len to para to dos, para
meu gáu dio, as sis ti mos a uma ses são ex tre ma men te
in te res san te nes te ple ná rio. Se na do res des fi la ram
por esta tri bu na ex pon do suas opi niões, su ges tões e
crí ti cas so bre o ca mi nho que deve to mar este País pe -
las mãos do Pre si den te Lula.

Se eu fos se con tar quan tas ve zes o nome do
Pre si den te Lula foi ci ta do des te púl pi to, te ria di fi cul da-
des em di zer o nú me ro, por que fo ram vá ri as ve zes.
Con fes so que eu tam bém, no meu pro nun ci a men to,
irei citá-lo al gu mas ve zes, o que é na tu ral, por que en -
xer ga mos no Pre si den te a es pe ran ça da trans for ma-
ção des te País. O Pre si den te Lula saiu do seio do
povo, da base. Alguns cri ti cam o fato de Sua Exce lên-
cia não ter uma for ma ção aca dê mi ca, mas tal vez
esse seja seu ma i or trun fo.

Se o Pre si den te Lula não teve aque la tra di ci o nal
for ma ção aca dê mi ca, ad qui ri da no ban co das uni ver-
si da des, Sua Exce lên cia ob te ve ex pe riên cia du ran te
o lon go tem po em que per cor reu este País, ao lado do 
povo, lu tan do e fa lan do por ele. Isso o cre den cia e, ao
mes mo tem po, con fe re a Sua Exce lên cia uma res-
pon sa bi li da de que con si de ro enor me e que – ima gi no
– deve es tar pe san do so bre as suas cos tas: a gran de
es pe ran ça do povo bra si le i ro.

Sou uma Se na do ra que, des de o prin cí pio, ma -
ni fes tei o meu tem pe ra men to: sou pro po si ti va e vejo o 
que se pas sa à mi nha vol ta com olhos às ve zes com -
pla cen tes ou até mu i to mi se ri cor di o sos.

Srªs e Srs. Se na do res, como Lula, co nhe ço mu i-
to as ba ses, co nhe ço de per to o sen ti men to do meu
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povo. Não es tou di zen do isso como se os ou tros Se -
na do res não co nhe ces sem os an se i os da po pu la ção
– S. Exªs tal vez co nhe çam mu i to mais do que eu.

Mas hoje, Sr. Pre si den te, abor da rei, no meu pro -
nun ci a men to, duas si tu a ções. Re co nhe ço o que de
bom já foi fe i to, o que de bom já ocor reu em seis me -
ses e, ao mes mo tem po, com a res pon sa bi li da de que
me cabe como Se na do ra, como re pre sen tan te não
ape nas do povo do Esta do de Go iás, mas do povo
bra si le i ro, até pela quan ti da de de e-ma ils que ve nho
re ce ben do, gra ças a Deus – si nal de que meus pro -
nun ci a men tos têm sido en ten di dos –, fa la rei so bre o
que pre ci sa ser fe i to – como dis se re cen te men te o no -
bre Se na dor Mão San ta.

V. Exª, Se na dor Mão San ta, com sua ex pe riên-
cia, ca pa ci da de e agi li da de de ra ci o cí nio, tem o con -
dão de trans for mar as ses sões, que di fi cil men te são
mor nas com a pre sen ça de V. Exª. E é im por tan te que
as sim seja, pois de ve mos es tar aler ta para o que
ocor re à nos sa vol ta.

Pas so a ler o meu dis cur so, Sr. Pre si den te:
O ex-Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral, Pro fes sor

Cris to vam Bu ar que, hoje Mi nis tro da Edu ca ção, é um
oti mis ta e de fi ne o atu al mo men to bra si le i ro como
uma con jun tu ra de cri a ti vi da de na ci o nal. Se gun do S.
Exª, com os re sul ta dos das úl ti mas ele i ções, o País
saiu do medo e pas sou a en ca rar a es pe ran ça. Afir ma
que, ago ra, de po is de seis me ses de Go ver no, o Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va já trans for mou a es -
pe ran ça em con fi an ça e que, até o fi nal do seu man -
da to, o Bra sil que será en tre gue aos bra si le i ros de ve-
rá ser bem di fe ren te da que le que re ce beu no mo men-
to de sua pos se.

Enten do que o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que bus -
ca ava li ar que o gran de sal to da con fi an ça para re a li-
za ção da es pe ran ça virá na hora cer ta. Mas o mo-
men to é de apre en sões, e a área eco nô mi ca está
sen do alvo de con tes ta ções que se in ten si fi ca ram
bas tan te nos úl ti mos dias. O Mi nis tro da Fa zen da,
Anto nio Pa loc ci, tem re ce bi do crí ti cas can den tes e
co ti di a nas de se to res da im pren sa e da ala mais ra di-
cal do seu Par ti do. Como se não bas tas se, o coro dos
pro tes tos ga nhou no vas ade sões, e as duas úl ti mas
se ma nas fo ram pe sa das para o Pre si den te Lula e
para o Mi nis tro Pa loc ci.

Eco no mis tas de vá ri as ten dên ci as, mu i tos in clu-
si ve per ten cen tes ao pró prio Par ti do dos Tra ba lha do-
res (PT), vêm ques ti o nan do os fun da men tos ma cro e-
co nô mi cos que es tão sen do apli ca dos à eco no mia
bra si le i ra, no ta da men te os que in flu en ci am di re ta-
men te a ma nu ten ção dos ju ros ele va dos e os que

sub me tem em pre sas, co mér cio e con su mi do res a
gran des sa cri fí ci os para ga ran tir o ní vel de su pe rá vit
pri má rio acor da do pre vi a men te com o Fun do Mo ne-
tá rio Inter na ci o nal (FMI).

Esses eco no mis tas ar gu men tam que a po lí ti ca
eco nô mi ca do Go ver no é equi vo ca da e es ta ria le van-
do o País ra pi da men te a uma re ces são. Esta ria ain da
agra van do o de sem pre go, ini bin do o di na mis mo da
in dús tria, su fo can do o co mér cio, os agen tes eco nô-
mi cos e os con su mi do res, im pe din do a re to ma da do
cres ci men to eco nô mi co e apro fun dan do ain da mais
nos sa sub mis são di an te do ca pi tal es pe cu la ti vo in ter-
na ci o nal.

Se gun do eles, para cor ri gir es sas dis tor ções,
sete me di das de ve ri am ser to ma das ur gen te men te:1
– con tro le de ca pi ta is ex ter nos e do cam bi to em ní vel
real às ex por ta ções; 2 - re du ção do su pe rá vit pri má rio
en quan to per sis tir o cres cen te de sem pre go; 3 - am pli-
a ção dos gas tos pú bli cos, pre fe ren ci al men te em edu -
ca ção, sa ú de, se gu ran ça, as sis tên cia e ha bi ta ção; 4 -
re du ção da taxa bá si ca de ju ros; 5 - in ves ti men tos pú -
bli cos e pri va dos em in fra-es tru tu ra, ener gia, lo gís ti ca
e sa ne a men to; 6 - ma nu ten ção dos in cen ti vos às ex -
por ta ções; 7 - po lí ti ca de ren da pac tu a da para con tro-
le da in fla ção.

Ape sar de to das es sas con tes ta ções, é im por-
tan te res sal tar que, em mo men to al gum, as au to ri da-
des eco nô mi cas do Go ver no de cla ra ram qual quer po -
si ci o na men to fa vo rá vel à ma nu ten ção da atu al taxa
de ju ros, que teve re cen te men te um tí mi do re cuo de
0,5. Jus ti ça seja fe i ta, em di ver sas oca siões, o Mi nis-
tro Pa loc ci tem tido a pre o cu pa ção de ex pli car de ta-
lha da men te os mo ti vos prin ci pa is que o le va ram a
pres cre ver esse re mé dio amar go para a eco no mia
bra si le i ra.

Se não me en ga no, en tre eles, es ta va a gra ve si -
tu a ção da eco no mia como um todo, que fi cou mais vi -
sí vel nos úl ti mos dois anos do man da to do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so. Se gun do o Mi nis tro, du -
ran te esse pe río do, o Bra sil qua se que brou. Lem bra
que, em ou tu bro do ano pas sa do, um dos me ses mais 
crí ti cos, a dí vi da bra si le i ra equi va lia a 62,5% do Pro -
du to Inter no Bru to (PIB) e hoje, gra ças aos re sul ta dos
dos ajus tes que fo ram fe i tos pelo atu al Go ver no, ba i-
xou para 52,5%. Por sua vez, en tre os me ses de no-
vem bro e fe ve re i ro pas sa dos, a in fla ção anu a li za da
che gou a cer ca de 40%. Entre tan to, para os pró xi mos
12 me ses, o Go ver no es pe ra con tar com uma in fla ção
pou co aci ma de 8% – e isso de ta lhou mu i to bem a Se -
na do ra Ide li Sal vat ti, que me an te ce deu, em seu pro -
nun ci a men to.
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No que se re fe re à agri cul tu ra, as sa fras ba tem
re cor des, a pro du ti vi da de está em alta e o uso de tec -
no lo gi as de pon ta está sen do cada vez mais co mum.
Hoje, o se tor do agro ne gó cio res pon de por 27% do
Pro du to Inter no Bru to (PIB) e por 37% dos em pre gos.

Em ver da de, em ape nas seis me ses, mu i ta gen -
te e mu i tos for ma do res de opi nião já se es que ce ram
de que o Pre si den te Lula re ce beu um País eco no mi-
ca men te à be i ra do co lap so.

No apa gar das lu zes do Go ver no an te ri or, a eco -
no mia vi veu re al men te mo men tos de gran des tur bu-
lên ci as. Ris co Bra sil nas al tu ras, cre di bi li da de ex ter na
aba la da, que da im por tan te no vo lu me dos in ves ti-
men tos ex ter nos, pre ju í zos enor mes com o agra va-
men to da cri se Argen ti na, des con tro le das con tas pú -
bli cas, au men to da taxa in fla ci o ná ria, de sem pre go
em alta, aba lo de gran des pro por ções nas es tru tu ras
do Mer ca do Co mum do Cone Sul, o Mer co sul, ame a-
ça de guer ra no Ira que, sem fa lar da cri se eco nô mi ca
nas eco no mi as cen tra is da Eu ro pa e do anún cio de
re ces são na eco no mia ame ri ca na. Evi den te men te,
to dos es ses in gre di en tes al ta men te pe ri go sos es ta-
vam à es pe ra de Lula.

Logo que as su miu, o Pre si den te e sua equi pe
eco nô mi ca tra ta ram de re ver ter a gra ve si tu a ção que
es ta va pres tes a im plo dir toda a base de sus ten ta ção
eco nô mi ca do País. A par tir daí, en tre vá ri as pro vi-
dên ci as que fo ram to ma das, o con tro le das con tas pú -
bli cas e da in fla ção, e o cum pri men to das me tas acor -
da das com Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal (FMI) es -
ta vam en tre as pri me i ras pri o ri da des.

Hoje, seis me ses de po is, ape sar das enor mes
di fi cul da des que ain da ve mos pela fren te, não po -
de mos des co nhe cer que o Mi nis tro Pa loc ci está
con se guin do atra ves sar o ven da val e, bre ve men te
– es pe ra mos e re za mos para que isso ocor ra –, po -
de rá atra car o bar co Bra sil em águas me nos agi ta-
das. Pelo me nos já es ta mos sen tin do os ven tos de
“ter ra à vis ta”, como di zi am os an ti gos na ve ga do res
de po is de ha ve rem en fren ta do lon gos me ses em
ma res re vol tos.

Da rei o apar te den tro de mi nu tos, Se na dor Mão
San ta.

O que a Na ção es pe ra, evi den te men te, é a re to-
ma da do cres ci men to eco nô mi co, que pos sa de fi ni ti-
va men te co lo car fre io à ter rí vel taxa de de sem pre go
que leva ago nia e de ses pe ro aos la res de mi lha res de 
bra si le i ros. Dar um fô le go ao pro ces so pro du ti vo, com 
ju ros mais ba i xos e in cen ti vos ao se tor in dus tri al, tor -
na-se uma ta re fa ur gen tís si ma. Srª Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, são ina diá ve is me di das con cre tas
para acu dir os que não têm tra ba lho e lan çar um con -

jun to de ini ci a ti vas ca pa zes de mi ni mi zar os efe i tos
co la te ra is do me di ca men to que vem sen do apli ca do
no Bra sil.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nin guém
pode du vi dar de que a cre di bi li da de ex ter na do Bra sil
me lho rou sig ni fi ca ti va men te des de a pos se do Pre si-
den te Lula. O mes mo po de mos di zer da re to ma da
dos in ves ti men tos ex ter nos; da con fi an ça res ta be le ci-
da com o FMI; da vi tó ria con tra a vol ta da in fla ção; do
re e qui lí brio do Mer co sul; da ad mi nis tra ção cri te ri o sa
de nos sas con tas in ter nas e ex ter nas; da re to ma da
do diá lo go co mer ci al com a Amé ri ca do Sul, no ta da-
men te com a Argen ti na; dos en con tros com os ame ri-
ca nos so bre a or ga ni za ção da Área de Li vre Co mér-
cio das Amé ri cas (Alca); e de um ma i or re la ci o na men-
to com a União Eu ro péia e com pa í ses cha ves, como
a Rús sia, a Chi na, a Índia e a Áfri ca do Sul, que são
par ce i ros fun da men ta is para o au men to das nos sas
ex por ta ções.

As crí ti cas e os pro tes tos, Srª. Pre si den te, são
ab so lu ta men te pró pri os dos re gi mes de mo crá ti cos e
fun da men ta is para a cor re ção de ru mos. Mas so mos
obri ga dos a re co nhe cer que exis ti am pou cas al ter na-
ti vas além da que está sen do apli ca da nes te mo men-
to. É uma re a li da de da qual não po de mos fu gir ape -
nas com dis cur sos ou com crí ti cas, mu i tas ve zes exi -
gen tes e de ma si a da men te exa ge ra das em face da re -
a li da de na ci o nal. Aliás, como diz o pró prio Mi nis tro
Pa loc ci, nin guém, mas nin guém mes mo, gos ta de
con vi ver com taxa bá si ca de ju ros de 26% ao ano,
mu i to me nos a eco no mia.

Por isso e pe los re sul ta dos fa vo rá ve is que vêm
sen do di vul ga dos, acre di ta mos que o mo men to dos
ju ros al tos está che gan do ao fim. Aliás, esse mes mo
en ten di men to já faz par te da agen da do pró prio res -
pon sá vel pela con du ção da po lí ti ca eco nô mi ca. To da-
via, é pre ci so ter ca u te la, para não com pro me ter a or -
dem que está sen do co lo ca da na casa e in vi a li bi li zar
a pla ta for ma que está sen do cons tru í da para per mi tir
que o País pos sa cres cer de ma ne i ra sus ten tá vel.

Estou ob ser van do o meu tem po e de i xa rei de
lado uma par te do dis cur so para ter mi nar com ou tra
que acho im por tan tís si ma: o “cal ca nhar de Aqui les”.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Íris de
Ara ú jo, per mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Gos -
ta ria, Se na dor Mão San ta, de men ci o nar a mi nha vi -
são do “cal ca nhar de Aqui les” do Go ver no, após o que 
eu ou vi ria V. Exª com mu i to pra zer, por que te nho cer -
te za de que o apar te de V. Exª com ple men ta rá o que
es tou aca ban do de di zer.
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Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o “cal ca-
nhar de Aqui les” do Bra sil con ti nua sen do a inad mis-
sí vel dí vi da so ci al que nos en ver go nha e que in vi a bi li-
za to tal men te os nos sos de se jos de vir a ocu par po si-
ção de gran de za en tre as na ções mais mo der nas de
nos sa era. Na ver da de, essa é a ma i or fra que za bra si-
le i ra, o ma i or obs tá cu lo que nos im pe de de sair do
cha ma do mun do sub de sen vol vi do e gal gar a po si ção
que nos cabe no ce ná rio in ter na ci o nal, como a pri me-
i ra Na ção ple na men te de sen vol vi da dos tró pi cos.

Em todo o mun do, o nos so País tal vez seja o
úni co que con se guiu, de ma ne i ra ex tre ma men te con -
tra di tó ria, in te grar-se to tal men te ao Oci den te e à sua
cul tu ra, aos cos tu mes oci den ta is e às prá ti cas oci-
den ta is diá ri as, po rém car re gan do atrás de si uma
ver go nho sa mi sé ria, uma ex clu são so ci al de ní ve is
com pa rá ve is aos pa í ses mais mi se rá ve is do pla ne ta.

Assim, ao mes mo tem po em que fa bri ca mos
aviões do ta dos de alta tec no lo gia, de sen vol ve mos
pes qui sas que já es tão bas tan te avan ça das na área
de sa té li tes, ele va mos a agri cul tu ra bra si le i ra aos
mais al tos pa ta ma res de pro du ti vi da de e de sen vol vi-
men to tec no ló gi co, fa bri ca mos com po nen tes so fis ti-
ca dos de com pu ta do res, do mi na mos as tec no lo gi as
mais avan ça das do mun do em ma té ria de me di ci na
de con tro le, no ta da men te no cam po das do en ças car -
día cas, Aids e vá ri os ti pos de cân cer, que con ti nu am
sen do os ma i o res ca u sa do res de óbi tos em nos so
País, vi ve mos ao lado de fa ve las in fec tas e de cor ti ços
re pug nan tes, ver da de i ras aber ra ções ur ba nas que
hoje fa zem par te da pa i sa gem de qual quer me tró po le
do Ter ce i ro Mun do.

Em re la ção ao avan ço so ci al do País, as no tí ci as
não são nada boas e, nes se que si to, o Go ver no Lula
não tem re al men te mu i to a co me mo rar. Ao con trá rio,
da qui para fren te, terá que as su mir uma po si ção de ma -
i or fir me za em re la ção, por exem plo, ao tão ba da la do
Pro gra ma Fome Zero que, até ago ra, ain da não con se-
guiu apre sen tar ne nhum re sul ta do con cre to.

Como se não bas tas sem os di ver sos pro tes tos
con tra a po lí ti ca eco nô mi ca e as ma ni fes ta ções con -
tra a re for ma da Pre vi dên cia So ci al, o Bra sil pre ci sa
se pre o cu par es pe ci al men te com o úl ti mo re la tó rio do 
IBGE. O do cu men to ex põe de ma ne i ra fria e im par ci al
o qua dro la men tá vel de nos sa si tu a ção so ci al, tema
que é in clu si ve uma das ma i o res ban de i ras do atu al
Go ver no.

Mais da me ta de da po pu la ção eco no mi ca men te
ati va do País, 54,3%, não con tri bui para a Pre vi dên cia
So ci al. A ren da dos 10% mais ri cos re pre sen ta 18 ve -
zes a dos 40% mais po bres. A soma dos ren di men tos

dos mu i to ri cos, ou seja, ape nas 1% da po pu la ção,
equi va le à soma dos 50% mais po bres.

Acre di to que o es ta do de in di gên cia e de po bre-
za que vi ti ma cer ca de 85 mi lhões de bra si le i ros deve
to car pro fun da men te – como toca o nos so co ra ção –o 
co ra ção dos atu a is di ri gen tes do Bra sil. Além do cho -
que dos nú me ros di vul ga dos pelo IBGE, o Pre si den te
Lula, nas ci do no agres te per nam bu ca no, ori un do de
fa mí lia de cam po ne ses mu i to po bres, co nhe ce mu i to
bem o dra ma da mi sé ria, por que con vi veu di re ta men-
te com a dor da fome. Por isso, con ti nuo acre di tan do
que o Pro gra ma Fome Zero dará cer to e mos tra rá o
re sul ta do que o Bra sil e o mun do es pe ram.

Uma vez que o no bre Se na dor Mão San ta não
pôde apar te ar-me, gos ta ria de ter mi nar lem bran do al -
gu mas pa la vras di tas no iní cio do seu dis cur so: “quem 
sabe faz a hora, não es pe ra acon te cer”. É pre ci so co -
me çar, fa zen do!

Era o que ti nha a di zer.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DA SRA. SENADORA IRIS DE ARAÚJO.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ex-Go ver na dor
do Dis tri to Fe de ral, Pro fes sor Cris to vam Bu ar que,
hoje Mi nis tro da Edu ca ção, é um oti mis ta e de fi ne o
atu al mo men to bra si le i ro como uma con jun tu ra de cri -
a ti vi da de na ci o nal. Se gun do ele, com os re sul ta dos
das úl ti mas ele i ções, o País saiu do medo e pas sou a
en ca rar a es pe ran ça. Afir ma que, ago ra, de po is de
seis me ses de go ver no, o Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va já trans for mou a es pe ran ça em con fi an ça e
que, até o fi nal do seu man da to, o Bra sil que será en -
tre gue aos bra si le i ros de ve rá ser bem di fe ren te da-
que le que re ce beu no mo men to de sua pos se.

Enten do que o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que bus -
ca ava li ar que o gran de sal to da con fi an ça para re a li-
za ção da es pe ran ça virá na hora cer ta. Mas o mo-
men to é de apre en sões e a área eco nô mi ca está sen -
do alvo de con tes ta ções que se in ten si fi ca ram bas-
tan te nos úl ti mos dias. O Mi nis tro da Fa zen da, Anto -
nio Pa loc ci, tem re ce bi do crí ti cas can den tes e co ti di a-
nas de se to res da im pren sa e da ala mais ra di cal do
seu Par ti do. Como se não bas tas se, o coro dos pro -
tes tos ga nhou no vas ade sões, e as duas úl ti mas se -
ma nas fo ram pe sa das para o Pre si den te Lula e para o 
Mi nis tro Pa loc ci.

Eco no mis tas de vá ri as ten dên ci as, mu i tos in clu-
si ve per ten cen tes ao pró prio Par ti do dos Tra ba lha do-
res (PT), vêm ques ti o nan do os fun da men tos ma cro e-
co nô mi cos que es tão sen do apli ca dos à eco no mia
bra si le i ra, no ta da men te os que in flu en ci am di re ta-
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men te a ma nu ten ção dos ju ros ele va dos e os que
sub me tem em pre sas, co mér cio e con su mi do res a
gran des sa cri fí ci os para ga ran tir o ní vel de su pe rá vit
pri má rio acor da do pre vi a men te com o Fun do Mo ne-
tá rio Inter na ci o nal (FMI).

Estes eco no mis tas ar gu men tam que a po lí ti ca
eco nô mi ca do Go ver no é equi vo ca da e es ta ria le van-
do o País ra pi da men te a uma re ces são. Esta ria ain da
agra van do o de sem pre go, ini bin do o di na mis mo da
in dús tria, su fo can do o co mér cio, os agen tes eco nô-
mi cos e os con su mi do res, im pe din do a re to ma da do
cres ci men to eco nô mi co e apro fun dan do ain da mais
nos sa sub mis são face ao ca pi tal es pe cu la ti vo in ter-
na ci o nal.

Se gun do eles, para cor ri gir es sas dis tor ções,
sete me di das de ve ri am ser to ma das ur gen te men te: 1
– con tro le de ca pi ta is ex ter nos e do câm bio em ní vel
real às ex por ta ções; 2 – re du ção do su pe rá vit pri má-
rio en quan to per sis tir o cres cen te de sem pre go; 3 –
am pli a ção dos gas tos pú bli cos, pre fe ren ci al men te em 
edu ca ção, sa ú de, se gu ran ça, as sis tên cia e ha bi ta-
ção; 4 – re du ção da taxa bá si ca de ju ros; 5 – in ves ti-
men tos pú bli cos e pri va dos em in fra-es tru tu ra, ener -
gia e lo gís ti ca e sa ne a men to; 6 – ma nu ten ção dos in -
cen ti vos às ex por ta ções; 7 – po lí ti ca de ren da pac tu a-
da para con tro le da in fla ção.

Ape sar de to das es tas con tes ta ções, é im por-
tan te res sal tar que, em mo men to al gum, as au to ri da-
des eco nô mi cas do Go ver no de cla ra ram qual quer po -
si ci o na men to fa vo rá vel à ma nu ten ção da atu al taxa
de ju ros, que teve re cen te men te um tí mi do re cuo de
zero vír gu la cin co pon to. Jus ti ça seja fe i ta, em di ver-
sas oca siões, o Mi nis tro Pa loc ci tem tido a pre o cu pa-
ção de ex pli car de ta lha da men te os mo ti vos prin ci pa is
que o le va ram a pres cre ver esse re mé dio amar go à
eco no mia bra si le i ra.

Se não me en ga no, en tre eles, es ta va a gra ve si -
tu a ção da eco no mia como um todo, que fi cou mais vi -
sí vel nos úl ti mos dois anos do man da to do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so. Se gun do o Mi nis tro, du -
ran te esse pe río do, o Bra sil qua se que brou. Lem bra
que, em ou tu bro do ano pas sa do, um dos me ses mais 
crí ti cos, a dí vi da bra si le i ra equi va lia a 62,5% do Pro -
du to Inter no Bru to (PIB) e hoje, gra ças aos re sul ta dos
dos ajus tes que fo ram fe i tos pelo atu al Go ver no, ba i-
xou para 52,5%. Por sua vez, en tre os me ses de no -
vem bro e fe ve re i ro pas sa dos, a in fla ção anu a li za da
che gou a cer ca de 40%. Entre tan to, para os pró xi mos
12 me ses, o Go ver no es pe ra con tar com uma in fla ção
pou co aci ma de 8%. Mais ain da, o Go ver no afir ma
que con se guiu re du zir o dé fi cit em tran sa ções cor ren-

tes para 4 bi lhões de dó la res ao ano, con tra os 33 bi -
lhões de dó la res re gis tra dos cin co anos atrás.

No que se re fe re à agri cul tu ra, as sa fras ba tem
re cor des, a pro du ti vi da de está em alta e o uso de
tec no lo gi as de pon ta está sen do cada vez mais co -
mum. Hoje, o se tor do agro ne gó cio res pon de por
27% do Pro du to Inter no Bru to (PIB), e por 37% dos
em pre gos.

Em ver da de, em ape nas seis me ses, mu i ta gen -
te e mu i tos for ma do res de opi nião já se es que ce ram
de que o Pre si den te Lula re ce beu um País eco no mi-
ca men te à be i ra do co lap so.

No apa gar das lu zes do Go ver no an te ri or, a eco -
no mia bra si le i ra vi veu re al men te mo men tos de gran -
des tur bu lên ci as. Ris co Bra sil nas al tu ras, cre di bi li da-
de ex ter na aba la da, que da im por tan te no vo lu me dos
in ves ti men tos ex ter nos, pre ju í zos enor mes com o
agra va men to da cri se Argen ti na, des con tro le das
con tas pú bli cas, au men to da taxa in fla ci o ná ria, de-
sem pre go em alta, aba lo de gran des pro por ções nas
es tru tu ras do Mer ca do Co mum do Cone Sul, o Mer co-
sul, ame a ça de guer ra no Ira que, sem fa lar da cri se
eco nô mi ca nas eco no mi as cen tra is da Eu ro pa, e do
anún cio de re ces são na eco no mia ame ri ca na. Evi-
den te men te, to dos es ses in gre di en tes al ta men te pe -
ri go sos es ta vam à es pe ra de Lula.

Logo que as su miu, o Pre si den te e sua equi pe
eco nô mi ca tra ta ram de re ver ter a gra ve si tu a ção que
es ta va pres tes a im plo dir toda a base de sus ten ta ção
eco nô mi ca do País. A par tir daí, en tre vá ri as pro vi-
dên ci as que fo ram to ma das, o con tro le das con tas pú -
bli cas e da in fla ção, e o cum pri men to das me tas acor -
da das com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal (FMI) es -
ta vam en tre as pri me i ras pri o ri da des.

Hoje, seis me ses de po is, ape sar das enor mes
di fi cul da des que ain da ve mos pela fren te, não po de-
mos des co nhe cer que o Mi nis tro Pa loc ci está con se-
guin do atra ves sar o ven da val e, bre ve men te, po de rá
atra car o bar co Bra sil em águas me nos agi ta das. Pelo 
me nos já es ta mos sen tin do os ven tos de “ter ra à vis -
ta”, como di zi am os an ti gos na ve ga do res de po is de
ha ve rem en fren ta do lon gos me ses em ma res re vol-
tos. O que a Na ção es pe ra, evi den te men te, é a re to-
ma da do cres ci men to eco nô mi co, que pos sa de fi ni ti-
va men te co lo car fre io à ter rí vel taxa de de sem pre go
que leva ago nia e de ses pe ro aos la res de mi lha res de 
bra si le i ros.Dar um fô le go ao pro ces so pro du ti vo, com 
ju ros mais ba i xos e in cen ti vos ao se tor in dus tri al, tor -
na-se uma ta re fa ur gen tís si ma. São ina diá ve is me di-
das con cre tas para acu dir os que não têm tra ba lho e
lan çar um con jun to de ini ci a ti vas ca pa zes de mi ni mi-
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zar os efe i tos co la te ra is do me di ca men to que vem
sen do apli ca do ao Bra sil.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, nin guém pode du vi dar de que a cre di bi li da-
de ex ter na do Bra sil me lho rou sig ni fi ca ti va men te des -
de a pos se do Pre si den te Lula. O mes mo po de mos di -
zer da re to ma da dos in ves ti men tos ex ter nos; da con fi-
an ça res ta be le ci da com o FMI; da vi tó ria con tra a vol -
ta da in fla ção; do re e qui lí brio do Mer co sul; da ad mi-
nis tra ção cri te ri o sa de nos sas con tas in ter nas e ex-
ter nas; da re to ma da do diá lo go co mer ci al com a Amé -
ri ca do Sul, no ta da men te com a Argen ti na; dos en-
con tros com os ame ri ca nos so bre a or ga ni za ção da
Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas (Alca); e de um
ma i or re la ci o na men to com a União Eu ro péia e com
pa í ses-cha ves como a Rús sia, a Chi na, a Índia e a
Áfri ca do Sul, que são par ce i ros fun da men ta is para o
au men to das nos sas ex por ta ções.

As crí ti cas e os pro tes tos, Se nhor Pre si den te,
são ab so lu ta men te pró pri os dos re gi mes de mo crá ti-
cos e fun da men ta is para a cor re ção de ru mos. Mas
so mos obri ga dos a re co nhe cer que exis ti am pou cas
al ter na ti vas além da que está sen do apli ca da nes te
mo men to. É uma re a li da de da qual não po de mos fu gir
ape nas com dis cur sos ou com crí ti cas, mu i tas ve zes
exi gen tes e de ma si a da men te exa ge ra das em face da
re a li da de na ci o nal. Aliás, como diz o pró prio Mi nis tro
Pa loc ci, nin guém gos ta de con vi ver com taxa bá si ca
de ju ros de 26% ao ano, mu i to me nos a eco no mia.

Por isso, e pe los re sul ta dos fa vo rá ve is que vêm
sen do di vul ga dos, acre di ta mos que o mo men to dos
ju ros al tos está che gan do ao fim. Aliás, esse mes mo
en ten di men to já faz par te da agen da do pró prio res -
pon sá vel pela con du ção da po lí ti ca eco nô mi ca. To da-
via, é pre ci so ter ca u te la, para não com pro me ter a or -
dem que está sen do co lo ca da na casa e in vi a bi li zar a
pla ta for ma que está sen do cons tru í da para per mi tir
que o País pos sa cres cer de ma ne i ra sus ten tá vel.

Ape sar de o País es tar mer gu lha do em uma gra -
ve cri se eco nô mi ca, e os re sul ta dos so ci a is di vul ga-
dos há pou co pelo Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e
Esta tís ti ca (IBGE) se rem pou co ani ma do res, o Pre si-
den te Lula, de acor do com os ins ti tu tos de pes qui sas,
con ti nua com al tos ín di ces de po pu la ri da de.

Além dis so, no ce ná rio in ter na ci o nal, não po de-
mos ne gar que o Pre si den te tem con se gui do im por-
tan tes avan ços. Com de sen vol tu ra e com com pe tên-
cia, cha mou a aten ção dos ple ná ri os nos vá ri os en -
con tros in ter na ci o na is im por tan tes a que com pa re-
ceu. Nos pa í ses que vi si tou até ago ra na Amé ri ca La -
ti na, sua pre sen ça foi igual men te mar can te. Na Eu ro-
pa, ele vem se co lo can do como por ta-voz na tu ral dos

cha ma dos pa í ses de eco no mi as emer gen tes. Na
Casa Bran ca, com o Pre si den te Ge or ge W. Bush, as
dis cus sões avan ça ram a res pe i to da po lê mi ca im-
plan ta ção da Alca.

A gran de es tra té gia in ter na ci o nal do Pre si den te
Lula é, ine ga vel men te, fir mar uma po si ção de li de ran-
ça do Bra sil na Amé ri ca do Sul, na Amé ri ca La ti na e
no cha ma do Ter ce i ro Mun do; re for çar os la ços en tre
to dos pa í ses que abran gem; apro xi mar-se mais da
Rús sia, da Chi na, da Índia e da Áfri ca do Sul; for ta le-
cer e ex pan dir as fron te i ras do Mer co sul; e es ta be le-
cer um bom re la ci o na men to com os Esta dos Uni dos e 
com a União Eu ro péia.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, o “Cal ca nhar de Aqui les” do Bra sil con ti nua
sen do a inad mis sí vel dí vi da so ci al que nos en ver go-
nha, e que in vi a bi li za to tal men te os nos sos de se jos
de vir a ocu par po si ção de gran de za en tre as na ções
mais mo der nas de nos sa era. Na ver da de, essa é a
ma i or fra que za bra si le i ra, o ma i or obs tá cu lo que nos
im pe de de sair do cha ma do mun do sub de sen vol vi do
e gal gar a po si ção que nos cabe no ce ná rio in ter na ci-
o nal, como a pri me i ra na ção ple na men te de sen vol vi-
da nos tró pi cos.

Em todo o mun do, o nos so País tal vez seja o
úni co que con se guiu, de ma ne i ra ex tre ma men te con -
tra di tó ria, in te grar-se to tal men te ao Oci den te e à sua
cul tu ra, aos cos tu mes oci den ta is e às prá ti cas oci-
den ta is diá ri as, po rém car re gan do atrás de si uma
ver go nho sa mi sé ria, uma ex clu são so ci al de ní ve is
com pa rá ve is aos pa í ses mais mi se rá ve is do pla ne ta.

Assim, ao mes mo tem po em que fa bri ca mos
aviões do ta dos de alta tec no lo gia, de sen vol ve mos
pes qui sas que já es tão bas tan te avan ça das na área
de sa té li tes, ele va mos a agri cul tu ra bra si le i ra aos
mais al tos pa ta ma res de pro du ti vi da de e de sen vol vi-
men to tec no ló gi co, fa bri ca mos com po nen tes so fis ti-
ca dos de com pu ta do res, do mi na mos as tec no lo gi as
mais avan ça das do mun do em ma té ria de me di ci na
de con tro le, no ta da men te no cam po das do en ças car -
día cas, aids e vá ri os ti pos de cân cer, que con ti nu am
sen do os ma i o res ca u sa do res de óbi tos em nos so
País, vi ve mos ao lado de fa ve las in fec tas e de cor ti ços
re pug nan tes, ver da de i ras aber ra ções ur ba nas que
hoje fa zem par te da pa i sa gem de qual quer me tró po le
do Ter ce i ro Mun do.

Em re la ção ao avan ço so ci al do País, as no tí ci as
não são nada boas e nes te que si to o Go ver no Lula não 
tem re al men te mu i to a co me mo rar. Pelo con trá rio, da -
qui para fren te, vai ter de as su mir po si ção de ma i or fir -
me za em re la ção, por exem plo, ao tão ba da la do pro-
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gra ma “Fome Zero”, que, até ago ra, ain da não con se-
guiu apre sen tar ne nhum re sul ta do con cre to.

Como se não bas tas sem os di ver sos pro tes tos
con tra a po lí ti ca eco nô mi ca e as ma ni fes ta ções con -
tra a re for ma da Pre vi dên cia So ci al, o País pre ci sa se
pre o cu par es pe ci al men te com o úl ti mo Re la tó rio do
IBGE. O do cu men to ex põe de ma ne i ra fria e im par ci al
o qua dro la men tá vel de nos sa si tu a ção so ci al, tema
que é in clu si ve uma das ma i o res ban de i ras do atu al
Go ver no.

Mais da me ta de da po pu la ção eco no mi ca men te
ati va do País, 54,3%, não con tri bui para a Pre vi dên cia
So ci al. A ren da dos 10% mais ri cos re pre sen ta de zo i-
to ve zes a dos 40% mais po bres. A soma dos ren di-
men tos dos mu i to ri cos, ou seja, ape nas 1% da po pu-
la ção, equi va le à dos 50% mais po bres.

Acre di to que o es ta do de in di gên cia e de po bre-
za que vi ti ma cer ca de 85 mi lhões de bra si le i ros deve
to car pro fun da men te o co ra ção dos atu a is di ri gen tes
do Bra sil. Além do cho que dos nú me ros di vul ga dos
pelo IBGE, o Pre si den te Lula, nas ci do no agres te per -
nam bu ca no, ori un do de fa mí lia de cam po ne ses mu i to
po bres, co nhe ce mu i to bem o dra ma da mi sé ria, por -
que con vi veu di re ta men te com a dor da fome. Por
isso, con ti nuo acre di tan do que o Pro gra ma Fome
Zero dará cer to e mos tra rá o re sul ta do que o Bra sil e
o mun do es pe ram. Mas é pre ci so co me çar, fa zen do!

Era o que ti nha a di zer!
Mu i to obri ga da.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Com a pa la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, por ces -
são do Se na dor Sibá Ma cha do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tema
que me traz hoje à tri bu na diz res pe i to ao mer ca do de
ca pi ta is do Bra sil, que vem sen do ob je to de um es for-
ço por par te do Go ver no e de Se na do res des ta Casa,
bus can do seu de sen vol vi men to, com o fito de fa zer,
por meio des se va li o so ins tru men to, cres cer a pou-
pan ça in ter na e o in ves ti men to em nos sa eco no mia.
Por exem plo, o Go ver no anun ci ou re cen te men te a cri -
a ção de um fun do de pe que nos in ves ti do res que será
fi nan ci a do pelo BNDES.

Apre sen tei um pro je to a esta Casa apro ve i tan do
os re ma nes cen tes da que le Fun do 157, fun dos de in -
cen ti vos fis ca is que fi ca ram, pra ti ca men te, sem re cla-
man tes, isto é, sem dono, e que es tão hoje nos de pó-
si tos ban cá ri os, a fim de que eles se jam trans for ma-
dos em fun dos de in ves ti men to para fi nan ci ar aqui si-
ções de em pre sas no mer ca do pri má rio. Há um pro je-

to do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães Jú ni or tam -
bém per mi tin do que per cen tu al do FGTS seja apli ca-
do no mer ca do pri má rio.

Srª Pre si den te, há um es for ço de cri a ção, efe ti-
va men te, des se ins tru men to que está na ori gem do
ca pi ta lis mo, de toda eco no mia ca pi ta lis ta, que é o
mer ca do de ca pi ta is, o in ves ti men to em ris co, em
com pra de ações de em pre sas para cons tru ir em pre-
en di men tos, para, en fim, re a li zar in ves ti men tos pro-
du ti vos e que re tor nem sob a for ma de di vi den dos, de
re mu ne ra ções.

Pois bem, Srª Pre si den te, te nho tido no tí ci as de
que a Jus ti ça do Tra ba lho, no Rio de Ja ne i ro, em São
Pa u lo e em ou tros Esta dos, vem dan do uma in ter pre-
ta ção in te i ra men te dis tor ci da da cha ma da dou tri na da 
des con si de ra ção da pes soa ju rí di ca, que afe ta rá pro -
fun da men te e de sas tro sa men te todo esse es for ço de
cons ti tu i ção do mer ca do de ca pi ta is do Bra sil. E isso,
Srª Pre si den te, além de cons ti tu ir uma afron ta ao di -
re i to do ci da dão, do aci o nis ta co mum de uma em pre-
sa, do aci o nis ta mi no ri tá rio de uma em pre sa que
pode ter seu pa tri mô nio atin gi do por essa in ter pre ta-
ção er ra da, in jus ta, in cons ti tu ci o nal e de sas tra da sob
o pon to de vis ta da for ma ção do mer ca do de ca pi ta is,
da for ma ção do in te res se do ci da dão em ad qui rir
ações de em pre sas no mer ca do de ca pi ta is.

A ci ta da te o ria da des con si de ra ção,
que é ori un da do Di re i to an glo-ame ri ca no,
so men te per mi te a res pon sa bi li da de dos só -
ci os em caso de es ses co me te rem fra u de
com pro va da como ad mi nis tra do res da so ci-
e da de, usan do-a ili ci ta men te como um ins-
tru men to para le sar os cre do res e au men tar
os seus bens.

Isso é, a dou tri na clás si ca per mi te que haja res -
pon sa bi li za ção de só cio, pri me i ra men te, se fo rem só -
ci os ma jo ri tá ri os que te nham o co man do da em pre sa;
se gun do, se tam bém fo rem ad mi nis tra do res e no
exer cí cio des sa fun ção ti ve rem co me ti do fra u des le si-
vas aos in te res ses de cre do res da em pre sa. So men te
nes se caso se po de ria pro mo ver o apre sa men to de
bens par ti cu la res des ses só ci os para co brir as de fi-
ciên ci as de pa tri mô nio da em pre sa no cum pri men to
das dí vi das jun to aos cre do res, es pe ci al men te aos
cre do res tra ba lhis tas, que têm pre fe rên cia pela lei.

Srª Pre si den te, essa é a in ter pre ta ção cor re ta, a 
in ter pre ta ção de bom sen so. Como se vai res pon sa bi-
li zar um só cio mi no ri tá rio que não teve par ti ci pa ção
na ges tão da em pre sa? Por que ela tem dé bi tos e não
tem pa tri mô nio para sal dá-los, toma-se o pa tri mô nio
dos só ci os. O que é isso? Onde es ta mos? Essa é, en -
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tre tan to, a in ter pre ta ção que, abu si va men te, vem sen -
do dada na Jus ti ça do Tra ba lho, não so men te nas Va -
ras tra ba lhis tas, como tam bém nos Tri bu na is Re gi o-
na is, com a com pla cên cia do Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho, apli can do-se essa dou tri na do apre sa men to
dos bens dos só ci os in dis cri mi na da men te, a qual quer
só cio mi no ri tá rio, te nha ele 0,1% ou 0,01% do va lor
das ações; não im por ta. Se é só cio, mes mo mi no ri tá-
rio, sem par ti ci pa ção al gu ma na ad mi nis tra ção ou co -
me ti men to de fra u de de sua par te, mes mo as sim, ele
tem de ser res pon sa bi li za do; en tão, tor nem-se in dis-
po ní ve is os seus bens, e faça-se o apre sa men to des -
ses bens para co bri rem as dí vi das. Onde va mos che -
gar, Srª. Pre si den te? Isso é ab so lu ta men te ab sur do
do pon to de vis ta ju rí di co. Não sou uma au to ri da de no
as sun to, mas te nho o mí ni mo de bom sen so para per -
ce ber que isso afron ta o di re i to fun da men tal, os di re i-
tos con sa gra dos na Cons ti tu i ção e o bom sen so, por -
que não tem sen ti do bus car re cur sos para sa tis fa zer o 
cum pri men to de cré di to com o pa tri mô nio de só ci os
mi no ri tá ri os que não têm qual quer re la ção.

Ama nhã, qual quer des ses bra si le i ros mais mo -
des tos que, por um fun do des ses ou de re cur sos do
FGTS, ad qui ram ações de uma em pre sa que ve nha a
en trar em pro ces so de fa lên cia e que não te nha re cur-
sos para co brir os seus dé bi tos tra ba lhis tas, te rão
seus bens apre sa dos; as ações e até o pa tri mô nio
des ses só ci os mi no ri tá ri os po de rão ser pos tos em
dis po ni bi li da de para fa zer face a essa dí vi da. Esse é o 
ab sur do dos ab sur dos, Srª Pre si den te! É pre ci so aler-
tar essa Casa, que vem fa zen do es for ço, e as au to ri-
da des do País que pro cu ram, por to dos os me i os, fa -
zer cres cer a pou pan ça in ter na e os in ves ti mos in ter-
nos para re vi ta li zar a eco no mia; é pre ci so aler tar as
au to ri da des ma i o res do Po der Ju di ciá rio e da Jus ti ça
Tra ba lhis ta – o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho – por que
esse ab sur do está sen do co me ti do.

Eu gos ta ria, Sr. Pre si den te, de fa zer uma re fe-
rên cia a um voto mu i to sim ples mas exem plar e lu mi-
no so nes te as sun to. Ele foi pro fe ri do pela ju í za Ma ria
Eli za beth Pin to Fer raz Luz, do Tri bu nal Re gi o nal do
Tra ba lho, da Se gun da Re gião de São Pa u lo, em um
pro ces so da 60ª Vara do Tra ba lho de São Pa u lo. Ele
di zia res pe i to exa ta men te a este as sun to. Diz S. Exª,
no seu voto, que so li ci to seja trans cri to na ín te gra
para que cons te dos Ana is des ta Casa e sir va como
uma pa la vra ilu mi na do ra de quem tem com pe tên cia e 
sa ber ju rí di co, para que os de ma is ju í zes e ad vo ga-
dos des te País que es tão aten den do a es ses ca sos
te nham, en fim, um es cla re ci men to e um aler ta para
que es sas sen ten ças dis tor ci das não vol tem a ocor rer

em nos so País. Eu não vou ler todo o voto, que é ex -
ten so, mas ape nas um tre cho em que S. Exª diz:

É cer to que a in cur são no pa tri mô nio
do só cio ou aci o nis ta con tro la dor da so ci e-
da de anô ni ma vem fran que a da pe los ar ti gos
se guin tes – e cita toda a le gis la ção que per -
mi te esta de ci são. Mas é bom re al çar, diz a
Drª Ma ria Eli za beth, que a me di da não é au -
to ri za da de pla no; isto é, há uma au to ri za-
ção para essa in cur são no pa tri mô nio dos
só ci os, mas não é uma me di da au to ri za da
de pla no.

Con ti nua S. Exª di zen do:

Há que se ve ri fi car a ine xis tên cia de
bens su fi ci en tes para a ga ran tia da dí vi da e, 
ain da  res sal ta ela mu i to bem – a ação do lo-
sa ou cul po sa do aci o nis ta – do aci o nis ta,
ob vi a men te no exer cí cio da ges tão – vi o lan-
do a lei ou es ta tu to, de sor te a mo ti var pre -
ju í zos.

Adi an te, ela diz:

Não vin do de mons tra da a con di ção de
aci o nis ta con tro la dor da exe cu ta da (...) não
pode o mes mo ser res pon sa bi li za do pes so-
al men te pelo cré di to exe qüen do.

Srª Pre si den te, está mais que cla ro. A Drª Ma ria
Eli za beth Pin to Fer raz Luz Fa sa nel li diz o que é do sa -
ber ju rí di co, mas tam bém o que é ób vio para o ci da-
dão co mum, como qual quer um de nós que não seja
das le tras ju rí di cas e que não seja pro fis si o nal do
ramo ju rí di co. Sal ta aos olhos a in ter pre ta ção cor re ta
que não pre ju di ca, por ser cor re ta, o de sen vol vi men to
do mer ca do de ca pi ta is no Bra sil, que, como eu dis se
ao ini ci ar a mi nha in ter ven ção, é es sen ci al para a ar -
ran ca da do de sen vol vi men to na ci o nal que es ta mos
que ren do, a fim de que se pos sa dar a pos si bi li da de
de vida dig na a to dos os bra si le i ros, es pe ci al men te
com em pre go, que é um di re i to fun da men tal para
essa vida dig na.

Inter pre ta ções dis tor ci das, Srª Pre si den te, ao
que pa re ce, não cons ti tu em uma in ter pre ta ção de
boa-fé. Como eu dis se, a boa-fé se im bri ca no sen so
co mum, e este nos diz que esta não pode ser uma in -
ter pre ta ção boa dos es ta tu tos ju rí di cos tra ba lhis tas
do País.

De for ma, Sr.ª Pre si den te, que eu que ria cha-
mar a aten ção dos no bres co le gas, es pe ci al men te
das au to ri da des do Po der Ju di ciá rio, que, por es sas
ra zões, por exem plos des sa na tu re za, es tão ago ra
sob a co gi ta ção da im po si ção de um con tro le ex ter no,
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por que numa in ter pre ta ção des sas não há a quem re -
cor rer, por que nes se tipo de ação não há re cur so ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Então ela se es go ta no Tri -
bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, e não se sabe se a in ter-
pre ta ção que está sen do dis se mi na da nos tri bu na is
re gi o na is pos si vel men te ve nha a ter gua ri da no TST.

Então, é pre ci so cha mar a aten ção das au to ri-
da des ma i o res do sis te ma ju di ciá rio bra si le i ro, a fim
de que não de i xem pros pe rar e fa çam, o mais ra pi da-
men te pos sí vel, a re vi são dos ca sos em que já hou ve
sen ten ças nes se sen ti do, pon do em ris co o pa tri mô-
nio pes so al de só ci os mi no ri tá ri os que não ti ve ram
ne nhu ma in ter fe rên cia na ad mi nis tra ção da em pre sa,
sim ples men te por que a em pre sa não dis pôs de re cur-

sos no seu pa tri mô nio para cum prir as exi gên ci as de
seus cre do res.

É, pois, im por tan te este as sun to, na me di da em
que, re pi to, mer ca do de ca pi ta is é ins tru men to es sen-
ci al para o de sen vol vi men to da eco no mia do País e
pode ser pro fun da e ne ga ti va men te atin gi do por in ter-
pre ta ções dis tor ci das, er ra das, des sa na tu re za.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Com a pa la vra o Se na dor Val dir Ra upp, em per mu ta
com o Se na dor Osmar Dias.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, em nos sa eco no mia, en tre os ma i o res se to res
ge ra do res de ri que za, o agro ne gó cio vem ocu pan do um 
lu gar de gran de des ta que. Ape sar de o Bra sil já ser con -
si de ra do um país in dus tri al, com ra zoá vel grau de so fis-
ti ca ção, a agri cul tu ra con ti nua pre sen te e vem mos tran-
do a cada sa fra o ta ma nho de sua for ça e a ca pa ci da de
que tem como ge ra do ra de di vi sas va li o sa.

Ao com pa rar a ca pa ci da de agro pe cuá ria do
Bra sil com a dos ma i o res pro du to res agrí co las com -
pe ti ti vos do mun do, quer se jam os Esta dos Uni dos,
quer se jam os pa í ses da Eu ro pa Oci den tal, ve mos
que es ta mos em pé de igual da de em di ver sas cul tu-
ras, em tec no lo gia, em pes qui sa, em qua li da de, em
con di ções de pro du ção, em se le ção, em pro du ti vi da-
de e em di ver si fi ca ção. Aliás, em re la ção a al gu mas
cul tu ras con si de ra das es tra té gi cas e que fa zem par te
dos pro du tos con si de ra dos no bres no co mér cio agrí -
co la in ter na ci o nal, so mos al ta men te com pe ti ti vos.

Nos re la tó ri os ofi ci a is, tan to na ci o na is como in -
ter na ci o na is, a agri cul tu ra bra si le i ra tem mos tra do
sua nova cara, re gis tran do co lhe i tas re cor des, ga-
nhos de pro du ti vi da de al ta men te sig ni fi ca ti vos, uti li-
za ção de tec no lo gi as de pon ta em lar ga es ca la e no -
tá vel es for ço em pes qui sas avan ça das, cu jos re sul ta-
dos já são con si de ra dos como re fe rên cia jun to aos
cen tros mais avan ça dos do mun do.

Em com pa ra ção com o res tan te da eco no mia
na ci o nal, da dos re cen tes mos tram que a ati vi da de
agro pe cuá ria bra si le i ra res pon de por 27% do Pro du to
Inter no Bru to (PIB) e por 37% dos em pre gos exis ten-
tes. Mais ain da, res pon de por 40% das ex por ta ções e
re gis trou su pe rá vit de US$22,2 bi lhões en tre maio de
2002 e abril de 2003. 

Re cen te men te, vá ri os jor na is no ti ci a ram que,
no pri me i ro tri mes tre des te ano, o PIB do País re cu ou
0,1% em re la ção ao mes mo pe río do do ano pas sa do.
To da via, o se tor agrí co la foi o úni co da eco no mia que
apre sen tou ín di ce cres cen te. A pro du ção agro pe cuá-
ria foi ca paz de exi bir re sul ta do po si ti vo de 3,7%, ape -
sar de en trar ape nas com 8,23% na com po si ção ge ral
do PIB. 

Por sua vez, nú me ros do pri me i ro qua dri mes tre
de 2003 in di cam que as ex por ta ções do agro ne gó cio
atin gi ram o ma i or va lor dos úl ti mos quin ze anos. Se -
gun do os da dos, as ven das ao ex te ri or re pre sen ta ram
8,189 bi lhões de dó la res, re sul ta do 31% su pe ri or ao

re gis tra do no mes mo pe río do do ano pas sa do. Em re -
a is, o va lor anu al da pro du ção agro pe cuá ria bra si le i-
ra, que era de 384,4 bi lhões em 1995, de ve rá che gar,
no fi nal des te ano, a 450,3 bi lhões, se gun do es ti ma ti-
vas dos es pe ci a lis tas em agri cul tu ra.

Mas, para ava li ar o cres ci men to na pro du ção de
grãos, é pre ci so di zer que, na sa fra 2001/2002, con -
se gui mos fe char o ano agrí co la com 96,7 mi lhões de
to ne la das. Já para este ano, que cor res pon de à sa fra
2002/2003, o Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta -
tís ti ca – IBGE – adi an ta que fe cha re mos com 116,2
mi lhões de to ne la das, ou seja, com uma va ri a ção da
or dem de 19,1% em re la ção à sa fra an te ri or.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape nas
para ter mos uma rá pi da idéia da evo lu ção es pe ta cu-
lar do se tor agro pe cuá rio em nos so País, bas ta di zer
que, nos úl ti mos tre ze anos, a área plan ta da no Bra sil
cres ceu 12%, en quan to a pro du ção acu sou um au-
men to de 99%. A mé dia da pro du ti vi da de por área,
nes se pe río do, su biu 74%, se gun do da dos apre sen-
ta dos pelo pró prio Mi nis tro da Agri cul tu ra, Ro ber to
Ro dri gues. Na opi nião do Mi nis tro, ne nhum país de
agri cul tu ra avan ça da do mun do apre sen tou de sem-
pe nho igual ao re gis tra do pelo Bra sil.

Aliás, des de o iní cio des ta dé ca da, é jus ta men te
do agro ne gó cio que sur gem as me lho res no tí ci as,
quan do se ana li sa a per for man ce de nos sa eco no-
mia glo bal. Para este ano, por exem plo, o IBGE es ti ma
que a nos sa sa fra agrí co la de ve rá ser de 116,2 mi -
lhões de to ne la das, como aca ba mos de di zer. Sem
dú vi da al gu ma, um novo re cor de. La men ta vel men te,
o se tor in dus tri al de ve rá apre sen tar fal ta de di na mis-
mo na atu al con jun tu ra, e o se tor de ser vi ços, tam bém
atin gi do em che io pe las di fi cul da des da eco no mia,
de ve rá exi bir igual men te re sul ta do mo des to em suas
ati vi da des.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acom pa-
nhan do essa eu fo ria que acon te ce nos gran des es pa-
ços na ci o na is pro du to res de pro du tos pri má ri os con -
si de ra dos es tra té gi cos em nos sa pa u ta de ex por ta-
ções, o Esta do de Ron dô nia, com no tá vel vo ca ção
agrí co la e com ap ti dão na tu ral para en gros sar as fi le i-
ras dos mais im por tan tes pro du to res do País, tem-se
es for ça do para di na mi zar e di ver si fi car a sua eco no-
mia agro pe cuá ria e as su mir po si ção de re le vo en tre
os gran des Esta dos pro du to res.

Pois bem, na área agrí co la de nos so Esta do, a
soja é uma cul tu ra re cen te e apre sen ta-se cada vez
mais pro mis so ra. Vale res sal tar que sua plan ta ção in -
ten si va em nos sas ter ras data de ape nas cin co anos.
Assim, só no fi nal de 1997, nos sos agri cul to res co me-
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ça ram a in ves tir for te men te em seu de sen vol vi men to
e em sua dis se mi na ção.

To da via, ape nas para ter mos uma idéia de re-
per cus são po si ti va que esse in te res se re pen ti no pela
soja ca u sou na eco no mia es ta du al, bas ta di zer que,
em 1997, con se gui mos co lher ape nas 4,5 mil to ne la-
das e, em 2001, ti ra mos dos nos sos so los ocu pa dos
por essa cul tu ra, mais de 45 mil to ne la das. Como po -
de mos ve ri fi car em re la ção a esse pro du to, en tre
1997 e 2001, em ape nas qua tro anos, hou ve um
acrés ci mo de cer ca de 900% em sua pro du ção, o que
trou xe, ine ga vel men te, gran des be ne fí ci os aos agri-
cul to res do meu Esta do.

Cer ta men te, o plan tio da soja é uma ati vi da de
em gran de ex pan são, em Ron dô nia, e uma gran de al -
ter na ti va eco nô mi ca para o nos so povo.

Por ou tro lado, não po de mos de i xar de con si de-
rar que o ter ri tó rio de Ron dô nia pos sui gran des cam -
pos na tu ra is e áre as de gra da das que são apro ve i tá-
ve is e que po dem fa ci li tar de ma ne i ra bas tan te ren tá-
vel a ex pan são da cul tu ra da soja. Além de tudo, res ta
lem brar que, dos 1,5 mi lhão de hec ta res to tal men te
ade qua dos à pro du ção de grãos, so men te vin te e
sete mil hec ta res fo ram uti li za dos até ago ra para esse 
tipo de ati vi da de agrí co la. Como po de mos cons ta tar,
ape nas 1,8% da área exis ten te, o que é re al men te um 
per cen tu al dos mais sig ni fi can tes.

Na eco no mia pe cuá ria, o Esta do de Ron dô nia já 
acu mu la con quis tas im por tan tes. Con cen tra em seu
ter ri tó rio mais de nove mi lhões de ca be ças de gado e
si tua-se como o ma i or re ba nho da Re gião Nor te. Aba -
te cer ca de três mil ca be ças diá ri as e ofe re ce 1,6 mi -
lhão de li tro de le i te/dia, pro du ção cre di ta da a 35 mil
pe que nos e mé di os pro du to res. Com o con tro le rí gi do
so bre todo o re ba nho exer ci do di re ta men te pelo Go-
ver no Fe de ral, e to tal en vol vi men to e em pe nho, até fi -
nan ce i ro, dos cri a do res lo ca is e téc ni cos da de fe sa
sa ni tá ria do Esta do, a pe cuá ria em Ron dô nia vem ga -
nhan do cada vez mais cre di bi li da de e se gu ran ça.
Com essa vi gi lân cia, nos so plan tel saiu da fa i xa de
alto ris co de con tá gio por fe bre af to sa, e hoje o mal é
ine xis ten te em todo o Esta do.

Aliás, so bre esse as sun to, no úl ti mo dia 03 de ju -
nho, pro nun ci ei dis cur so nes te Ple ná rio e apro ve i tei a
opor tu ni da de para co mu ni car aos emi nen tes co le gas
que, en tre os dias 18 e 23 de maio pró xi mo pas sa do,
em as sem bléia re a li za da em Pa ris, a Orga ni za ção
Inter na ci o nal de Epi zo o ti as (OIE) de ci diu, por una ni-
mi da de, que o Esta do de Ron dô nia de ve ria ser con si-
de ra do como área li vre de fe bre af to sa. Mais im por-
tan te ain da a con si de rar é o sig ni fi ca do eco nô mi co
des sa de ci são para os pe cu a ris tas bra si le i ros. Na ver -

da de, a de ci são da OIE co lo ca 161 mi lhões de ca be-
ças do nos so re ba nho, em um to tal de 180 mi lhões,
fora do ris co da do en ça. Des sa ma ne i ra, te mos to dos
os mo ti vos para pro mo ver uma gran de co me mo ra-
ção, por que cer ca de 90% do gado bra si le i ro é re co-
nhe ci do com o selo sa u dá vel.

No que se re fe re ao café, são qua se três mi-
lhões de sa cas/ano, o que re pre sen ta, no con tex to da
eco no mia ca fe e i ra na ci o nal, a quin ta ma i or pro du ção.
Em todo o Esta do, cer ca de 50 mil pro du to res de di-
cam-se a essa ati vi da de e es pe ram das au to ri da des
agrí co las na ci o na is, a par tir de ago ra, com essa mais
re cen te ofen si va bra si le i ra em di re ção ao au men to
das ex por ta ções, um apo io mais efe ti vo, que tem de i-
xa do mu i to a de se jar nos úl ti mos tem pos.

To dos sa bem que o café bra si le i ro vem per den-
do po si ções no co mér cio in ter na ci o nal e tem sido su -
plan ta do, em vá ri os mer ca dos con su mi do res im por-
tan tes, no ta da men te pelo café ori gi ná rio da Co lôm bia
e do Vi et nã. Na ver da de, o que está acon te cen do com 
o nos so pro du to, no mer ca do ex ter no, pode ser ra pi-
da men te re ver ti do, por que pro du zi mos o me lhor grão
do mun do e so mos, de lon ge, os mais com pe ti ti vos.
Assim, para ajus tar essa si tu a ção, en co ra jar o pro du-
tor e re tor nar aos ve lhos tem pos, quan do li de rá va mos
com so bra as ex por ta ções de todo o mun do, bas ta
ape nas que o Go ver no seja mais agres si vo nos fó-
runs in ter na ci o na is, as su ma uma po si ção mais fir me
em ma té ria de mar ke ting e pro cu re mos trar, de ma -
ne i ra mais efe ti va, que te mos o me lhor pro du to.

Para com ple men tar, no que se re fe re à pro du-
ção in ter na, quer seja em Ron dô nia, quer nas ou tras
re giões pro du to ras do País, o pro du tor cla ma por apo -
io jus to das au to ri da des, tre i na men to ade qua do, as -
sis tên cia téc ni ca efi ci en te, se men tes de me lhor qua li-
da de, taxa de ju ros me nos agres si vas, aces so ao cré -
di to com me lho res ga ran ti as, eli mi na ção das di fi cul-
da des bu ro crá ti cas, que são das mais de sa ni ma do-
ras, im pos tos me nos one ro sos, ga ran tia de pre ços
jus tos, es tra das efi ci en tes, me i os de trans por te ade -
qua dos para evi tar pre ju í zos no es co a men to da pro -
du ção, en fim, tudo o que o pro du tor do cha ma do Pri -
me i ro Mun do tem e que nós aqui no Bra sil ain da não
ofe re ce mos aos nos sos agri cul to res, ape sar de já ter -
mos to das as con di ções para isso.

Des sa ma ne i ra, se o Go ver no Fe de ral re sol ves-
se aju dar mais os pro du to res ru ra is, com pla ne ja men-
to cri te ri o so e sem es tar pra ti can do qual quer ges to
pa ter na lis ta, com toda cer te za, nos so País ga nha ria
em do bro. Por um lado, con se gui ría mos ba ra te ar o
cus to dos ali men tos pro ve ni en tes di re ta men te do
cam po e re com pen sa ría mos de ma ne i ra jus ta os agri -
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cul to res. Pelo ou tro, con se gui ría mos agre gar di vi den-
dos mo ne tá ri os va li o sos, que se ri am por de ma is im -
por tan tes para me lho rar o equi lí brio de nos sa ba lan-
ça co mer ci al, que ne ces si ta mu i to des ses apor tes.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta-
ria de me re fe rir ago ra, de ma ne i ra bre ve, aos da nos
que es tão sen do ca u sa dos à eco no mia de Ron dô nia
pelo im pas se pro vo ca do pela Me di da Pro vi só ria nº
2.166, que al te ra al guns pon tos do Có di go Flo res tal,
per mi tin do a ex plo ra ção de ape nas 20% de cada pro -
pri e da de ru ral, de i xan do os 80% res tan tes como área 
de re ser va. Vale di zer, que tal me di da foi edi ta da há
mais de três anos pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, e, até hoje, por in crí vel que pos sa pa re-
cer, ain da faz par te de de ba tes nes ta Casa, e não po -
de mos ace i tar mais.

Por tan to, o de se jo atu al dos agri cul to res ron do-
ni en ses é a pre ser va ção de 70% de seu ter ri tó rio,
com to tal obe diên cia aos prin cí pi os es ta be le ci dos em
nos so zo ne a men to agro e co ló gi co e eco nô mi co,
diga-se de pas sa gem, o pri me i ro re a li za do em nos so
País. Mas pre ci sa mos usar na área 1, es pe ci fi ca men-
te, no mí ni mo 60 ou 70% das ter ras cul ti vá ve is, agri -
cul tá ve is para o sus ten to de nos sa fa mí lia.

Srª Pre si den te, vol tan do à ques tão re la ti va ao cré -
di to agrí co la, no caso dos ju ros, que re pre sen tam hoje
um gran de pe sa de lo para o agri cul tor e um gran de obs -
tá cu lo ao de sen vol vi men to das ati vi da des agro pe cuá ri-
as. O Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues adi an tou re cen te-
men te boas no tí ci as ao mun do ru ral. Des ta cou que 82% 
dos re cur sos des ti na dos ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra, ou 
seja, R$22,15 bi lhões se rão apli ca dos a ju ros fi xos, con -
for me de ter mi na ção do Go ver no.

Como não po de ria ser di fe ren te, todo o se tor
agrí co la es pe ra que as ta xas se jam atra en tes. Des se
or ça men to, ape nas R$5 bi lhões se rão apli ca dos a ju -
ros li vres. Além dis so, no que se re fe re ao Pro gra ma
de Ge ra ção de Empre go e Ren da (Pro ger), o Mi nis tro
in for ma que os ju ros vão cair de 8,75% ao ano para
7,25%.

De qual quer ma ne i ra, es sas ações já re pre sen-
tam al gum si nal de avan ço, acre di to, in clu si ve, que
elas po de rão ser am pli a das, em um fu tu ro pró xi mo,
haja vis ta a dis po si ção do pró prio Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va de, até o fi nal do seu man da to, or de-
nar o fun ci o na men to da eco no mia com taxa de ju ros
de ape nas um dí gi to.

Ou tra boa no tí cia que me re ce des ta que re fe re-se
ao anún cio do 1º Pla no Agrí co la, pelo Pre si den te Lula.
Em sua di vul ga ção, o Pre si den te da Re pú bli ca ga ran-
tiu que os pro du to res ru ra is de ve rão re ce ber R$32.5
bi lhões para plan tio, in ves ti men tos e co merci a li za ção

da sa fra 2003/2004, o que re pre sen ta um cres ci men-
to de 25.8% em re la ção ao mon tan te de R$25.8 bi -
lhões dis po ni bi li za dos para a sa fra pas sa da.

As au to ri da des agrí co las do Go ver no adi an tam
que o to tal de re cur sos des ti na dos à eco no mia ru ral
será di vi di do en tre o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, que fi -
ca rá com R$27.15 bi lhões, e o Mi nis té rio do De sen-
vol vi men to Agrá rio, que terá R$5.4 bi lhões.

Gos ta ria, Srªs e Srs. Se na do res, de fi na li zar
esse pro nun ci a men to fa zen do al gu mas re fe rên ci as à
ques tão dos as sen ta men tos ru ra is, que é mo ti vo de
pre o cu pa ção para mi lha res de pe que nos agri cul to res
sem ter ra, que ain da não con se gui ram re gu la ri zar
suas si tu a ções. Seja em Ron dô nia, seja no res to do
Bra sil, o pro ble ma é o mes mo, as ne ces si da des são
se me lhan tes e as ex pec ta ti vas, tam bém.

No caso do meu Esta do de Ron dô nia, re ce bi, no 
úl ti mo dia 17 de ju nho, cor res pon dên cia da Fe de ra-
ção da Agri cul tu ra e Pe cuá ria do Esta do de Ron dô nia
(Fa pe ron), so li ci tan do mi nha ges tão jun to às au to ri-
da des go ver na men ta is com pe ten tes, no sen ti do de
apres sar a re gu la ri za ção das ter ras do pro je to de no-
mi na do Rio Pre to do Can de i as. Em re la ção a esse
caso, o Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma
Agrá ria (Incra) con ce deu os tí tu los de fi ni ti vos de pos -
se, mas os co lo nos não po dem re gis trá-los, por que,
até ago ra, os do nos an te ri o res nada re ce be ram pela
ter ra. Des sa ma ne i ra, en quan to não for re sol vi da a si -
tu a ção do pa ga men to aos an ti gos pro pri e tá ri os da
área, os no vos co lo nos não po dem usu fru ir do fi nan ci-
a men to ban cá rio. Como po de mos en ten der, sem ti tu-
la ção não exis te cré di to jun to aos agen tes fi nan ce i ros
para ala van car a ati vi da de agrí co la. Tal si tu a ção vem
acon te cen do em ou tros as sen ta men tos e, no fi nal, os
pre ju di ca dos são os mais ne ces si ta dos. É im por tan te
de cla rar que mais de três mil fa mí li as de sem-ter ra no
Esta do de Ron dô nia es tão nes sa si tu a ção.

Para ate nu ar as re per cus sões ne ga ti vas des sas
si tu a ções, o Pre si den te Lula aca ba de anun ci ar a li be-
ra ção de R$5,4 bi lhões do Te sou ro Na ci o nal para o
Pro gra ma Na ci o nal de Agri cul tu ra Fa mi li ar (Pro naf), o 
que re pre sen ta, se gun do os téc ni cos do Go ver no, o
do bro do di nhe i ro pago até ago ra. O cré di to sub si di a-
do po de rá ser usa do para o fi nan ci a men to de má qui-
nas e pro du tos or gâ ni cos, por exem plo.

Me di das se me lhan tes de ve rão ser anun ci a das
ain da esta se ma na e di zem res pe i to par ti cu lar men te
às no vas re gras que se rão es ta be le ci das para a con -
ces são de mi cro cré di tos, com re cur sos do Ban co do
Bra sil, da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e do Ban co da
Ama zô nia. O va lor a ser anun ci a do de ve rá ser da or -
dem de R$10 bi lhões.
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Mu i tos fa tos bons es tão acon te cen do para a
agri cul tu ra e a pe cuá ria de nos so Esta do. Peço a
Deus que ilu mi ne o nos so Pre si den te e os nos sos Mi -
nis tros para que con ti nu em des sa for ma. Só as sim,
va mos ter um Bra sil gran de, um Bra sil gi gan te, como
já de ve ria ser o nos so País há mu i to tem po.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes sa
con jun tu ra, em que es ta mos atra ves san do gra ves tur -
bu lên ci as e en fren tan do gran des di fi cul da des para
man ter o equi lí brio de nos sa eco no mia e de nos sas
con tas ex ter nas, os ren di men tos da eco no mia agrá ria
têm sido fun da men ta is para a sus ten ta ção de nos sa
cre di bi li da de no mer ca do in ter na ci o nal, hon ran do os
com pro mis sos com os cre do res ex ter nos. Por isso,
mais do que nun ca, os cla mo res do cam po pre ci sam
ser ou vi dos com mais aten ção pe las au to ri da des que
co man dam os nos sos des ti nos.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Val dir Ra upp,
a Sra. Serys Slhes sa ren ko, Su plen te de Se-
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que
é ocu pa da pelo Sr. Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Osmar Dias. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Luiz Otá -
vio. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te, Se na dor
Mão San ta. Se nós ti vés se mos fe i to um en ten di men to
e pe di do ins cri ções se gui das uma da ou tra, não te ria
dado tão cer to, ou seja, que meu pro nun ci a men to se -
guis se o do Se na dor Ra upp.

Na sex ta-fe i ra, es ti ve mos em Co lo ra do do Oes -
te, Ron dô nia, pela Fren te Par la men tar Mis ta para o
De sen vol vi men to Sus ten tá vel e Apo io à Agen da 21.
O Se na dor Wal dir Ra upp e eu nos re u ni mos lá com
vá ri os pre fe i tos, li de ran ças e ve re a do res dos Esta dos
de Mato Gros so e de Ron dô nia.

Foi um en con tro ex tre ma men te im por tan te, que
du rou um dia in te i ro. Nós só pu de mos che gar no fi nal
da tar de por im pos si bi li da de de des lo ca men to. Ti ve-
mos opor tu ni da de de ver quão im por tan te está sen do
o iní cio de um tra ba lho li de ra do prin ci pal men te por
prefe i tos e tam bém por ve re a do res, por li de ran ças da
so ci e da de ci vil, que co me çam a se or ga ni zar em tor -
no da cha ma da Agen da 21 lo cal.

A Agen da 21 lo cal, por oca sião da ECO-92, no
Rio de Ja ne i ro, es ta be le ceu sua pro po si tu ra, ou seja,
como os mu ni cí pi os de ve rão se or ga ni zar para bus car
o de sen vol vi men to sus ten tá vel.É um tra ba lho da ma i-
or re le vân cia, já ini ci a do por vá ri os mu ni cí pi os de vá ri-
os Esta dos.

Hoje vou fa lar ra pi da men te ape nas dos Esta dos
de Mato Gros so e Ron dô nia, onde es ti ve mos re u ni-
dos, no dia 28, com as li de ran ças, com vá ri os pre fe i-
tos que li de ram con sór ci os nes se sen ti do, como o
Pre fe i to Mi u ra, de Pon tes e La cer da, que li de ra um
con sór cio de meio am bi en te com oito mu ni cí pi os em
nos so Esta do. Há tam bém Pre fe i tos de Ron dô nia e de 
Mato Gros so que bus cam a or ga ni za ção de con sór ci-
os para in te gra ção na bus ca da so lu ção de pro ble mas
em con jun to, como é o caso do Pre fe i to Schne i der, de
Sa pe zal, tam bém no Esta do de Mato Gros so.

Tan to eu quan to o Se na dor Val dir Ra upp ten ta-
mos lá es ti mu lar, prin ci pal men te, duas pro po si tu ras:
uma pri me i ra cons ti tu i ção, Se na dor Le o nel Pa van,
dos cha ma dos fó runs mu ni ci pa is que ela bo rem pro -
po si tu ras de de sen vol vi men to sus ten tá vel. Esses fó -
runs se rão cons ti tu í dos de for ma pa ri tá ria e tri par ti te:
so ci e da de ci vil or ga ni za da, go ver no mu ni ci pal (na fi -
gu ra dos pre fe i tos, seus as ses so res e se cre ta ri a do) e
le gis la ti vo mu ni ci pal. Dis cu ti rão pro po si tu ras para o
de sen vol vi men to sus ten tá vel para cada mu ni cí pio.
Isso sig ni fi ca pre ser var a vida e pre ser var a vida sig ni-
fi ca pre ser var a na tu re za, por que a vida é par te da na -
tu re za e será tam bém de gra da da se a na tu re za for
de gra da da.

A par tir do fun ci o na men to des ses fó runs, pro po-
mos tam bém o es tí mu lo à cons ti tu i ção de con sór ci os.
Há exem plos de con sór ci os fan tás ti cos já fun ci o nan-
do em nos so País, como foi ci ta do por mim e es pe ci al-
men te pelo Se na dor Val dir Ra upp, que fa lou na ne-
ces si da de da exis tên cia do sur gi men to de con sór ci os.
Tal vez o exem plo que ci ta rei ago ra não seja o mais
apro pri a do para o meu Esta do de Mato Gros so, cuja
ex ten são ter ri to ri al é mu i to gran de e os mu ni cí pi os
são bem dis tan tes uns dos ou tros. É exem plo um con -
sór cio para o tra ta men to do lixo. Em mu ni cí pi os mu i to
pró xi mos, como é o caso dos mu ni cí pi os de São Pa u-
lo, que não te nham con di ções de ter uma usi na de tra -
ta men to de lixo, dois ou três mu ni cí pi os jun tos po dem
ter essa usi na de lixo e po de rão tra tar o lixo na mes -
ma usi na.

Por exem plo, no Esta do do Mato Gros so, o Pre -
fe i to de Lu cas do Rio Ver de, Ota vi a no Ola vo Pi ve ta,
pre si de o con sór cio de sa ú de de uma sé rie de mu ni cí-
pi os da que la re gião. Te mos ou tros mu ni cí pi os já li de-
ran do con sór ci os para a re cu pe ra ção das es tra das
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mu ni ci pa is. Se um mu ni cí pio tem uma má qui na de
boa qua li da de para a pre ser va ção das es tra das, se
ou tro mu ni cí pio tem ou tra má qui na e se ou tro tem a
pos si bi li da de de vi a bi li zar o com bus tí vel, jun tam-se
es sas for ças e se faz a me lho ria das es tra das.

Mu ni cí pi os ma i o res, com suas uni ver si da des e
seus cur sos su pe ri o res, for ma do res de pes so al, prin -
ci pal men te na área de edu ca ção, têm a pos si bi li da de
de ofe re cer essa mão-de-obra es pe ci a li za da para a
for ma ção dos re cur sos hu ma nos. Esse agru pa men to
de for ças, esse en ten di men to, essa bus ca con jun ta,
in de pen den te men te da co lo ra ção par ti dá ria, é que
fará re al men te a for ça do mu ni cí pio.

Acre di to, Sr. Pre si den te, Se na dor Mão San ta,
Srªs e Srs. Se na do res, que pre ci sa mos – e não me
can so de re pe tir isso – fa zer com que se for ta le ça o
Po der lo cal. É um Po der lo cal for te que é ca paz de re -
al men te fa zer a mu dan ça de ba i xo para cima, a mu -
dan ça exi gi da pela po pu la ção no mu ni cí pio, pois ela é 
que sabe, Srs. Se na do res, onde está o bu ra co na rua,
onde fal ta me ren da, onde fal ta uma sala de aula,
onde fal tam mé di cos, re mé di os. Essa po pu la ção che -
ga fa cil men te e de for ma or ga ni za da ao pre fe i to e ao
ve re a dor, mas não che ga às au to ri da des de ins tân ci-
as mais ele va das. Por isso o Po der lo cal pre ci sa ser
for te, o que sig ni fi ca rá ter o po der de de ci são de po lí ti-
cas e com re cur sos des cen tra li za dos. Essa é uma ou -
tra dis cus são que tra va re mos, com cer te za, por oca -
sião da re for ma tri bu tá ria.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Mi nha que -
ri da ami ga, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, V. Exª me
per mi te um apar te?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Pois não, Se na dor Le o nel Pa van.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Pri me i ra-
men te, que ro cum pri men tá-la por essa bri lhan te ex-
pla na ção. V. Exª pro nun cia um dis cur so mu ni ci pa lis ta,
in te li gen te, de quem co nhe ce a re a li da de dos mu ni cí-
pi os. Fui Pre fe i to do Bal neá rio Cam bo riú por três ve -
zes, no bre Se na do ra, e tra ba lhei to dos os meus pro je-
tos para se rem re a li za dos em con sór cio com os de -
ma is mu ni cí pi os, por que as ci da des de pen dem umas
das ou tras. Se uma ci da de for mal em cer tos nú cle os
re gi o na is, a ou tra tam bém irá mal, e o con trá rio tam -
bém se dá. Fui à Ale ma nha e à Ho lan da para co nhe-
cer al guns con sór ci os que lá são re a li za dos: o con-
sór cio do lixo, de que V. Exª fa lou mu i to bem, o con -
sór cio da água, do trans por te, da sa ú de. E um con sór-
cio que pre ci sa ser le va do em con si de ra ção e ser for -
ta le ci do é o do tu ris mo. Encon trei di fi cul da de para re -
a li zar al gu mas co i sas, no bre Se na do ra, por que o Tri -

bu nal de Con tas não per mi te que se co lo quem má-
qui nas ou se te nha al gum pro je to ou des pe sas em ou -
tro mu ni cí pio. Mes mo as sim, nos Mu ni cí pi os de Cam -
bo riú e Bal neá rio Cam bo riú es ta mos atu an do, pelo
me nos nas ci da des que são pró xi mas, que es tão li ga-
das, já com pré di os, na área da edu ca ção e da sa ú de,
con se gui mos fa zer in ves ti men to tam bém na ou tra ci -
da de, para que as duas pos sam se sair bem. Mas pre -
ci sa mos mu dar a le gis la ção, no bre Se na do ra, por que
não po de mos in ves tir em ou tra área. Há ci da des,
como Bal neá rio Cam bo riú, em que não há lu gar para
se co lo car lixo. Pre ci sa mos de Ita jaí. Fe liz men te, o
Pre fe i to, os ve re a do res e a co mu ni da de de Ita jaí ace i-
ta ram fa zer isso com leis apro va das no Le gis la ti vo.
Por isso, eu a cum pri men to por esse dis cur so mu ni ci-
pa lis ta. Hoje, as de ci sões têm de ser pelo mu ni ci pa lis-
mo, pe los mu ni cí pi os, tan to no que se re fe re à ha bi ta-
ção e ao sa ne a men to, como à ge ra ção de em pre go e
ao fo men to das em pre sas. O tra ba lho de ve rá ser pe -
los mu ni cí pi os. Assim, meus cum pri men tos pela sua
bri lhan te ex pla na ção, que de mons tra que nós, Se na-
do res, pelo me nos a sua gran de ma i o ria, te mos essa
vo ca ção mu ni ci pa lis ta, que é a sa í da para o Bra sil.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Mu i to obri ga da.

Mu dan do de as sun to, gos ta ría mos de anun ci ar
aqui um do cu men to que aca ba mos de re ce ber: “O
Bra sil e a Con ven ção so bre a Eli mi na ção de To das as
For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher – Do cu-
men to do Mo vi men to de Mu lhe res para o cum pri men-
to da Con ven ção so bre a Eli mi na ção de To das as For-
mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher – CEDAW,
pelo Esta do Bra si le i ro. Pro pos tas e re co men da ções”.

Nós te mos aqui todo o tra ba lho apre sen ta do
nes se do cu men to, com ei xos te má ti cos que tra tam da 
uni ver sa li da de das po lí ti cas e di ver si da de das mu lhe-
res, dos li mi tes da ci da da nia das mu lhe res, da vi o lên-
cia, nas suas di ver sas fa ces, da sa ú de, uni ver sa li da-
de, in te gra li da de e equi da de.

Nós que es ta mos nes ta luta con tí nua con tra a
dis cri mi na ção das mu lhe res pre ci sa mos bus car, cada 
vez mais, um tra ba lho mais apro fun da do pela eli mi na-
ção de to das as for mas de dis cri mi na ção.

Vol ta re mos a este as sun to, prin ci pal men te a
este do cu men to, ao qual atri bu í mos a ma i or im por-
tân cia. Ele veio as si na do por Mar le ne Li bar do ni, Di re-
to ra-Exe cu ti va da Agen de, e por Síl via Pi men tel, Co -
or de na do ra do Cla dem-Bra sil. Enca mi nha ram-nos
esse do cu men to e foi com sa tis fa ção que o re ce be-
mos. O do cu men to “O Bra sil e a Con ven ção so bre a
Eli mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção
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con tra a Mu lher” será pro fun da men te es tu da do e dis -
cu ti do. Com cer te za, nes ta tri bu na tam bém.

Está pró xi mo a nós o Se na dor Pa u lo Paim, um
gran de ba ta lha dor pela eli mi na ção da dis cri mi na ção
con tra o ne gro, as sim como nós, na luta pelo fim da
dis cri mi na ção con tra a mu lher.

Re gis tro tam bém, des ta tri bu na, um acon te ci-
men to do dia 28 pas sa do, em Mato Gros so. Pela im -
pren sa, as sis ti mos à gran de pa ra da gay de São Pa u-
lo. Se não es tou equi vo ca da, on tem tam bém acon te-
ceu uma no Rio de Ja ne i ro. Pela pri me i ra vez na his tó-
ria de Mato Gros so, no dia 28 des te mês de ju nho,
acon te ceu uma pa ra da gay no Esta do. Foi a mais nu -
me ro sa ma ni fes ta ção GLS já re a li za da em Mato
Gros so. Ela atra iu uma mul ti dão de cu ri o sos e teve a
apro va ção da ma i o ria. Lá, de for ma ex plí ci ta – al guns,
ex tra va gan tes; ou tros, mais con ti dos –, os ma ni fes-
tan tes des fi la ram bom hu mor e ir re ve rên cia pe las
ruas do cen tro de Cu i a bá, e foi sen ti da a to le rân cia
se xu al pela po pu la ção de Mato Gros so, em es pe ci al
de nos sa ca pi tal. Pre ci sá va mos re gis trar esse fato
nes ta tri bu na. Mu i tos per gun ta rão: por quê? Por que,
quan do fa la mos em dis cri mi na ção, tra ta mos de dis-
cri mi na ção em to dos os sen ti dos, con tra tudo e con tra
to dos. Não po de mos fin gir que so mos con tra a dis cri-
mi na ção da mu lher, se de i xa mos pas sar di an te de
nos sos olhos a dis cri mi na ção do ne gro e a dis cri mi-
na ção da op ção se xu al di fe ren ci a da da nos sa. Re al-
men te, a nos sa Cons ti tu i ção diz que é cri me qual quer
es pé cie de dis cri mi na ção: de raça, gê ne ro, re li gião,
sexo, etc. Se a Cons ti tu i ção pro í be, é cri me. Se é cri -
me, te mos que com ba ter, e a for ma de com ba ter mos
é apo i an do to das as mo vi men ta ções con tra qual quer
tipo ou es pé cie de dis cri mi na ção.

Srªs e Srs. Se na do res, para fi na li zar, de cla ro
que as su mi o com pro mis so, pelo me nos nes te iní cio
de man da to, com o povo de meu Esta do e, com cer te-
za, com o povo bra si le i ro. E lan ço um de sa fio des ta tri -
bu na: qual é o Esta do de nos so País que não tem pro -
ble mas de es tra das? O com pro mis so que as su mi é
de, to dos os dias, to das as ve zes que eu con se guir
as so mar à tri bu na do Se na do Fe de ral, re i vin di car re -
cur sos para res ta u ra ção das es tra das fe de ra is do
Bra sil como um todo, es pe ci al men te do meu Esta do
de Mato Gros so. Os Srs. Se na do res lá es ti ve ram há
pou cos dias. Sei, por exem plo, que nes te fi nal de se -
ma na o Se na dor Mão San ta es te ve lá, além do Se na-
dor Pa u lo Octá vio, se não es tou equi vo ca da, e do Se -
na dor Val dir Ra upp – per do em-me os ou tros, pois não
te nho o nome de to dos os que es ti ve ram em Mato
Gros so nes te fi nal de se ma na. S. Exªs vi ram o po ten-
ci al de de sen vol vi men to de nos so Esta do, es pe ci al-

men te o agrí co la, que é gi gan tes co – hoje o Mato
Gros so é o ma i or pro du tor de soja do mun do. Mas, re -
al men te, este po ten ci al pode au men tar ain da mais.
Não me can so de re pe tir que esse sal to gi gan tes co
na pro du ção, que Mato Gros so tem ten dên cia e pers -
pec ti va de dar, pre ci sa de es tra das, sim, e es tra das
sig ni fi cam re cur sos, e re cur sos sig ni fi cam Cide (Con -
tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co). A
Cide é uma con tri bu i ção des ti na da à res ta u ra ção e à
cons tru ção de as fal to nas es tra das fe de ra is de todo o
País, não só de Mato Gros so. Mas não po de mos nos
es que cer da BR-163, que vai de Mato Gros so ao
Pará; da BR-364 e da BR-158, em Mato Gros so; da
BR-101, Se na dor Le o nel Pa van, e de to das as ou tras
es tra das fe de ra is.

A Cide tem ar re ca da do mu i tos re cur sos. Espe ro
que pelo me nos 30% de les se jam des ti na dos a esse
fim, na for ma da me di da pro vi só ria en vi a da a esta
Casa. Sou con tra a edi ção de me di da pro vi só ria, mas
ga ran to que essa apo i a re mos. Ano que vem, as se gu-
ra re mos um per cen tu al da Cide para con ser to das
nos sas es tra das, as sim como fi ze ram na LDO.

Mu i to obri ga da.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

DIS CUR SO PRO NUN CI A DO PELA
SE NA DO RA SERYS SLHES SA REN KO
QUAN DO DE SUA VI SI TA AO PÓLO DE
INTE GRA ÇÃO MT/R0

(sa u da ções pro to co la res)
A SRA. SERYS SLHESSAENKO  – Ao vi si tar a

ci da de de Co lo ra do D´Oes te , ao vi si tar, mais uma
vez, o es ta do de Ron dô nia e par ti ci par des ta 6a. Re u-
nião do Con se lho de Pre fe i tos do Pólo de Inte gra ção
Re gi o nal Mato Gros so/Ron dô nia, devo des ta car, para 
co me ço de con ver sa, a mi nha ale gria e o meu con ten-
ta men to pela opor tu ni da de des te en con tro.

Qu an do ho mens e mu lhe res se jun tam com o
ob je ti vo de par la men tar, de jun tos des co bri rem ca mi-
nhos para mu dan ças ex pres si vas em sua vi das, te-
mos to das as ra zões para nos ale grar mos.

E acre di to que esta re u nião que es ta mos ago ra
ini ci an do deva ser pre si di da, an tes de mais nada, por
um for te es pí ri to de ca ma ra da gem. Pela ale gria de
pes so as que pro cu ram se co nhe cer, se en ten der e
es ta be le cer o bem co mum.

Já hou ve quem dis ses se que o se gre do da vida
ale gre e con ten te é es tar em paz com Deus e com a
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Na tu re za. São pa la vras do fi ló so fo, fí si co e ma te má ti-
co fran cês Bla i se Pas cal, um ho mem que, cer ta men-
te, sa bia das co i sas e teve sen si bi li da de para fla grar
mu i tos dos di le mas hu ma nos.

Aqui nes ta re u nião va mos pro cu rar nos or ga ni-
zar, nos en ten der e nos for ta le cer mu tu a men te para
que a re la ção de uns com ou tros e a re la ção de nós
to dos com a Na tu re za, em meio à qual te mos o pri vi-
lé gio de con vi ver, se jam cada vez mais dig ni fi ca do ras.

Com pa re ço a esta re u nião como pre si den te e
re pre sen tan te da Fren te Par la men tar Mis ta que, no
Con gres so Na ci o nal, luta para fa zer va ler o De sen vol-
vi men to Sus ten tá vel e que exis te para apo i ar a mul ti-
pli ca ção das Agen das 21 Lo ca is.

Ima gi no que ain da pos sam exis tir aque les que,
nes te en con tro, ain da não es te jam bem cer tos do sig -
ni fi ca do e dos ob je ti vos des te pro gra ma de no mi na do
Agen da 21. Para in for mar es tes que ago ra es tão se
jun tan do a nós e para a re a vi var a me mó ria de tan tos
quan tos par ti ci pam já há tem po des ta ba ta lha, devo
con tar que foi a Con fe rên cia das Na ções Uni das so -
bre Meio Ambi en te e De sen vol vi men to, re a li za da no
Rio de Ja ne i ro, em 1992, que apro vou do cu men to es -
ta be le cen do um pac to en tre as na ções pela mu dan ça
do pa drão de de sen vol vi men to glo bal para o pró xi mo
sé cu lo. A este do cu men to foi dado o nome de Agen da
21, ten do em vis ta este novo sé cu lo que te mos, ago ra,
a opor tu ni da de de vi ven ci ar. O res ga te do ter mo
“Agen da” teve como pro pó si to a fi xa ção, de fato, em
do cu men to, de com pro mis sos que ex pres sem o de se-
jo de mu dan ças das na ções do atu al mo de lo de ci vi li-
za ção para ou tro em que pre do mi ne o equi lí brio am bi-
en tal e a jus ti ça so ci al. Os pa í ses sig na tá ri os as su mi-
ram o de sa fio de in cor po rar, em suas po lí ti cas, me tas
que os co lo quem a ca mi nho do de sen vol vi men to sus -
ten tá vel. E to dos que as si na ram aque le do cu men to fi -
ze ram a tá ci ta con de na ção de um mo de lo de so ci e da-
de que em bru te ce o ser hu ma no, que man tém um
gran de con tin gen te de ho mens, mu lhe res, ve lhos e cri -
an ças como pri si o ne i ros da mi sé ria e do anal fa be tis-
mo, que re le ga mul ti dões e mul ti dões a uma vida de
con ti nu a do so fri men to, além de pro mo ver uma per sis-
ten te pre da ção dos re cur sos na tu ra is pos tos à dis po si-
ção das na ções e das pes so as. A as si na tu ra da Agen -
da 21 foi uma es pé cie de aler ta co le ti vo so bre um mun -
do e um tipo de so ci e da de que ca mi nha vam, ine xo ra-
vel men te, para a sua in vi a bi li za ção.

E como se vê, este foi um pro ces so que teve um
iní cio gran di lo quen te. Em 1992, no Rio de Ja ne i ro, se
jun ta ram os gran des che fes das prin ci pa is na ções do
mun do e es ta be le ce ram o de sen vol vi men to sus ten tá-
vel como um sa gra do ob je ti vo a ser per se gui do por to -

das as na ções, em suas prá ti cas co ti di a nas. E a
Agen da 21 veio con so li dar a idéia de que o de sen vol-
vi men to e a con ser va ção do meio am bi en te de vem
cons ti tu ir um bi nô mio in dis so lú vel, que pro mo va a
rup tu ra do an ti go pa drão de cres ci men to eco nô mi co,
tor nan do com pa tí ve is duas gran des as pi ra ções das
co mu ni da des hu ma nas que são: 

Pri me i ro: O di re i to ao de sen vol vi men to, so bre tu-
do para os pa í ses que per ma ne cem em pa ta ma res
in sa tis fa tó ri os de ren da e de ri que za;

Se gun do: o di re i to ao usu fru to da vida em am bi-
en te sa u dá vel pe las fu tu ras ge ra ções.

Só que aque le pla ne ja men to gran di lo quen te sa -
cra men ta do no Rio de Ja ne i ro só se efe ti va rá, con cre-
ta men te, se essa as pi ra ção pelo de sen vol vi men to
sus ten tá vel se trans for mar em uma as pi ra ção não
ape nas das na ções, em abs tra to, mas de cada ser hu -
ma no, de uma for ma con cre ta, tan gí vel. Uma ati tu de
que ve nha a mar car o dia-a-dia de cada um de nós e
con du zir-nos, cons ci en te men te, à aque la as pi ra ção
sin ge la do fi ló so fo Pas cal de usu fru ir mos, to dos nós,
de uma vida ale gre e con ten te, em paz com Deus e
com a Na tu re za.

Por isso, meus vo tos são para que esta re u nião
do Pólo de Inte gra ção Re gi o nal Mato Gros so/Ron dô-
nia seja a mais ob je ti va, no sen ti do de avan çar mos
aqui em nos sas par ce ri as e em múl ti plos pro gra mas
de ação co mum.

Fico ima gi nan do que as pes so as que aqui es -
tão, que con vi vem nes te mu ni cí pi os que for mam a di -
vi sa do Mato Gros so com Ron dô nia po dem es ta be le-
cer aqui im por tan tes par ce ri as para que as bu có li cas
re giões que por aqui ain da se en con tram con ti nu em
sen do re giões bu có li cas e de pre ser va ção am bi en tal.
Que go ver nan tes e go ver na dos pos sam se jun tar,
nes tes mu ni cí pi os to dos des ta vas ta re gião para ga -
ran tir, por exem plo, que o rio Gu a po ré não ve nha tam -
bém a ser as sas si na do de fi ni ti va men te pela in cú ria
hu ma na, como já acon te ceu com tan tos rios des te
Bra sil e des tas Amé ri cas. Que os pro du to res que tan -
to no lado da fron te i ra do Mato Gros so, quan to do
lado da fron te i ra de Ron dô nia têm fe i to avan çar a cul -
tu ra da soja, pro du zin do ri que zas mo nu men ta is para
tan ta gen te, pos sam tam bém des co brir ca mi nhos e
op ções para que ou tras co lhe i tas fru ti fi quem tam bém
nes ta re gião, mul ti pli can do, por sua vez, as op ções
eco nô mi cas e im ple men tan do a fi xa ção da que las po -
pu la ções que por aqui ain da va gue i am em bus ca de
um lu gar para mo rar, em bus ca de um pal mo de ter ra
de onde ar ran car seu sus ten to.

No Con gres so Na ci o nal es ta re mos sem pre de
pron ti dão, sus ten tan do com nos sos com pa nhe i ros da 
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Fren te Par la men tar Mis ta a ban de i ra do De sen vol vi-
men to Sus ten tá vel. Nos so gran de ob je ti vo é fa zer
com que se des do bre pelo Bra sil afo ra a or ga ni za ção
das Agen das 21 Lo ca is como for ma de es pa lhar e for-
ta le cer uma cons ciên cia eco ló gi ca e mu dan cis ta, que
nos li vre, de fi ni ti va men te, da re a li da de de mi sé ria, de
vi o lên cia, de caos so ci al, que tan to in tran qüi li zam a
fa mí lia bra si le i ra.

Aqui es ta mos para lu tar por um Bra sil que seja
de to dos bra si le i ros e um país onde o res pe i to a Na tu-
re za se afir me como fi lo so fia de vida de to das as pes -
so as.

Agra de ço, des de já, pela aco lhi da ca ri nho sa
do povo de Ron dô nia e de se jo a to dos uma par ti ci-
pa ção mu i to pro ve i to sa nes te en con tro.

    403ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 
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O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim, do PT do Rio Gran de
do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa la rei hoje so bre
a fu são Va rig-Tam, mas não sem an tes cum pri men tar
o Pre si den te Lula e o Mi nis tro Ja ques Wag ner pelo
lan ça men to, hoje, do Pro gra ma Pri me i ro Empre go.
Esti ve pre sen te ao even to no Pa lá cio com o Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go, que está no ple ná rio, e o Se na-
dor Val mir Ama ral. Na ver da de, o ato mexe com as
nos sas emo ções e com o in te res se de, no mí ni mo,
dois mi lhões de jo vens que se apre sen tam todo ano
no mer ca do de tra ba lho. Sa be mos que esse Pro gra-
ma ge ra rá al guns em pre gos – na tu ral men te não os
dois mi lhões –, mas é im por tan te esse co me ço. Numa 
ou tra opor tu ni da de, fa rei uma ma ni fes ta ção so bre a
im por tân cia do ato re a li za do hoje.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vi mos, no
aten ta do ter ro ris ta de 11 de se tem bro de 2001, nos
Esta dos Uni dos, um ato con tra a hu ma ni da de, mas
tam bém con tra a avi a ção co mer ci al.

A avi a ção co mer ci al so freu re ve ses em pra ti ca-
men te to dos os pa í ses do mun do. Des de en tão, o se -
tor re gis trou inú me ras fa lên ci as, fu sões e in cor po ra-
ções para co lo car em equi lí brio os mer ca dos em que
atu am.

No Bra sil, não foi di fe ren te. Qu a tro das prin ci pa-
is em pre sas aé re as bra si le i ras man ti nham, até aque -
la data, vôos in ter na ci o na is. De po is do aten ta do, hou -
ve a di mi nu i ção do mer ca do, o au men to da con cor-
rên cia e pelo me nos uma de las – a Trans bra sil – de i-
xou de voar. A Vasp sus pen deu os vôos in ter na ci o na-
is e pas sou a ope rar so men te nas ro tas na ci o na is.
Nas ro tas in ter na ci o na is, so bre vi ve ram a Va rig e a
TAM, que con ti nu am vo an do para o ex te ri or e dis pu-
tan do com a Vasp e a GOL o mer ca do in ter no.

Falo em so bre vi vên cia por que esse ter mo se
en ca i xa me lhor à atu al si tu a ção das em pre sas aé re-
as. É no tó rio e vi sí vel que elas con ti nu am pas san do
por di fi cul da des di an te das exi gên ci as para se en qua-
dra rem ao novo fi gu ri no da avi a ção co mer ci al, após o
aten ta do.

Pelo seu por te, a Va rig e a Tam es tão em si tu a-
ção mais di fí cil. Para su pe rar as di fi cul da des, as duas
ma i o res em pre sas de avi a ção co mer ci al bra si le i ra ini -
ci a ram ne go ci a ções com vis tas a um pro ces so de fu -
são que não tem se mos tra do me nos com pli ca do que
a re a li da de in ter na ci o nal. Isso ocor re por que Va rig e
Tam são em pre sas mu i to di fe ren tes, até nas di fi cul da-

des. Cada qual tem sua par ti cu la ri da de, e por isso ne -
ces si tam de so lu ções di fe ren ci a das para seus pro ble-
mas.

A união dos pro ble mas ad mi nis tra ti vos e fi nan-
ce i ros da pri me i ra com os pro ble mas ope ra ci o na is e
fi nan ce i ros da se gun da não re sul ta rá em algo po si ti vo
por si só. Por isso, a so lu ção que se apre sen ta pela fu -
são das duas em pre sas, como for ma de equi li brar o
mer ca do e, ao mes mo tem po, sa nar suas di fi cul da-
des, não mos tra mu i ta con sis tên cia quan do con fron-
ta da com uma aná li se téc ni ca mais de ta lha da.

Re ce be mos in for ma ções dan do con ta de que o
mo de lo de fu são, con ce bi do pelo Ban co Fa tor, não re -
sis te a ques ti o na men tos bá si cos. Ele em bu ti ria um
inex pli cá vel de se qui lí brio em fa vor dos aci o nis tas da
Tam e um pro vá vel es cân da lo fi nan ce i ro para o fu tu ro.

Esse mo de lo des pre za va lo res como cul tu ra
téc ni co-ope ra ci o nal, mar ca, de sem pe nho e ou tros in -
di ca do res que re ve la ri am o ver da de i ro va lor da Va rig.
Estra nha men te, para não di zer de for ma sus pe i ta, es -
ta be le ceu-se um úni co pa râ me tro – do pa tri mô nio lí -
qui do – para se es ta be le cer a par ti ci pa ção de cada
uma das em pre sas na nova cor po ra ção.

O mo de lo pro pos to pelo Ban co Fa tor ain da pre -
vê um ca lo te nos tra ba lha do res (cré di tos tra ba lhis tas
e de pre vi dên cia com ple men tar) e no go ver no (cré di-
tos tri bu tá ri os e de Pre vi dên cia So ci al), de i xan do es -
ses pas si vos para a com ba li da Fun da ção Ru bem
Ber ta, con tro la do ra da Va rig.

A Fo lha de S.Pa u lo no ti ci ou que o pro je to de fu -
são pre vê a de mis são de to dos os fun ci o ná ri os da Va rig
a um cus to de R$675 mi lhões, sen do que R$550 mi -
lhões des se to tal se ri am pro ve ni en tes de fi nan ci a men-
tos que o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô-
mi co e So ci al, BNDES, con ce de ria usan do para isso re -
cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor, FAT. Os
fun ci o ná ri os se ri am de mi ti dos, e o di nhe i ro do FAT se ria
usa do, in clu si ve, para fa ci li tar a de mis são.

Se ria cô mi co, se não fos se trá gi co. Está-se pro -
pon do a uti li za ção de um ban co que tem por fi na li da-
de fo men tar o de sen vol vi men to, com re cur sos de um
fun do vol ta do para a ge ra ção de em pre gos, para fi -
nan ci ar o fe cha men to de uma das mais tra di ci o na is
em pre sas do país e o de sem pre go da ma i o ria dos
seus fun ci o ná ri os.

De mi tir a to ta li da de dos fun ci o ná ri os da Va rig
após a fu são sig ni fi ca eli mi nar per to dos cin co mil
pos tos de tra ba lho. Con vém lem brar que se tra ta de
mão-de-obra al ta men te es pe ci a li za da, com di fí cil re -
co lo ca ção no mer ca do de tra ba lho. Os tra ba lha do res
de mi ti dos que even tu al men te fos sem apro ve i ta dos
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na nova em pre sa cer ta men te te rão seus sa lá ri os avil -
ta dos. A his tó ria pro va isso.

Além dis so, ca be rá ao BNDES um em prés ti-
mo-pon te no va lor de US$100 mi lhões, para pre ve nir
que a Va rig en tre em co lap so en quan to as pen dên ci-
as são re sol vi das.

Não bas tas se tal mon ta, a fu são das duas em -
pre sas ain da exi gi rá um apor te de mais US$480 mi -
lhões em in ves ti men to na nova em pre sa, isso tudo,
ain da se gun do a Fo lha de S.Pa u lo, para que ela ve -
nha a dar lu cro so men te em 2008. Os cus tos to ta is da
fu são, no en tan to, po dem fi car en tre US$700 mi lhões
e US$800 mi lhões.

Ape sar de toda essa vul to sa soma, res ta rão aos 
tra ba lha do res tra u mas pro fun dos: des con si de ra ção
dos seus cré di tos tra ba lhis tas, de gra da ção de suas
apo sen ta do ri as e subs tan ci al de tri men to de suas
con di ções de tra ba lho.

À so ci e da de bra si le i ra, usuá ria de trans por te
aé reo, res ta rá a re du ção de ho rá ri os e de vôos – o
que é na tu ral – e de lo ca li da des ser vi das e ain da o au -
men to dos pre ços das ta ri fas; ao Go ver no, a im pos si-
bi li da de re ce ber os cré di tos tri bu tá ri os e pre vi den ciá-
ri os, num mo men to em que se fala em re for ma da
Pre vi dên cia; aos aci o nis tas da Va rig, 5% de par ti ci pa-
ção na nova em pre sa.

Não está cla ro a quem esse mo de lo de fu são das 
duas ma i o res em pre sas da avi a ção co mer ci al bra si le i-
ra vai be ne fi ci ar ou a que in te res ses vai aten der.

Se gun do a Asso ci a ção de Pi lo tos da Va rig, o
Pla no de Re es tru tu ra ção Ampla, ela bo ra do por as-
ses so ria con tra ta da pe los tra ba lha do res da em pre sa,
se quer foi con si de ra do.

De acor do com esse pla no, com os R$675 mi -
lhões que se ri am gas tos com a de mis são dos fun ci o-
ná ri os da Va rig, so ma dos à par ti ci pa ção de um in ves-
ti dor, já as se gu ra do, e re cur sos dos pró pri os tra ba lha-
do res, a re cu pe ra ção da em pre sa se ria pos sí vel, evi -
tan do-se o ca lo te no Go ver no e a de mis são dos fun ci-
o ná ri os.

Di an te des ses ques ti o na men tos, está mar ca da
para hoje, exa ta men te nes te ho rá rio, às 18 ho ras, no
sa lão no bre da Assem bléia Le gis la ti va do Rio Gran de
do Sul, um ato pú bli co para a cri a ção da “Fren te Ga ú-
cha em De fe sa da Va rig e dos Di re i tos dos Tra ba lha-
do res”. O ato está sen do pro mo vi do pela União das
Asso ci a ções de Clas se dos fun ci o ná ri os da Va rig e
das suas co li ga das Rio Sul e Nor des te e in se re-se no
pro ces so de re cu pe ra ção das em pre sas e do se tor
aé reo bra si le i ro.

A Fren te cons ti tui-se de uma am pla ali an ça das
ins tân ci as de re pre sen ta ção po lí ti ca rio-gran den-
se-do-sul, Ban ca da ga ú cha no Con gres so Na ci o nal
(De pu ta dos Fe de ra is e Se na do res), De pu ta dos Esta -
du a is, Ve re a do res e o Go ver no do Esta do do Rio
Gran de do Sul, além das en ti da des de clas se pa tro-
na is e de tra ba lha do res.

Com o peso des sa re pre sen ta ção, a Fren te en -
ca mi nha rá so li ci ta ção de au diên cia ao Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va para que re ce ba uma co mis-
são de re pre sen tan tes de tra ba lha do res da Va rig e de 
po lí ti cos ga ú chos para dis cu tir e vi a bi li zar a aná li se
de uma pro pos ta que con tri bua para a so lu ção des sa
cri se.

A pre o cu pa ção, Sr. Pre si den te, é le gí ti ma tan to
no que diz res pe i to à re cu pe ra ção da Va rig quan to à
imi nên cia de sua fu são com a TAM, que não res pon-
de rá nem ao in te res se da TAM e nem da Va rig e que
dará à nova com pa nhia, aí sim, o con tro le de 75% do
mer ca do aé reo bra si le i ro.

Está em jogo a sor te da pri me i ra em pre sa de
trans por te aé reo do Bra sil, a ma i or da Amé ri ca La ti na.
Uni da à Rio Sul e à Nor des te, a Va rig mo bi li za 115
aviões para ofe re cer a ma i or e a mais di ver si fi ca da
rede de li nhas aé re as de todo o País. Em con jun to
com as ou tras duas com pa nhi as, ope ra a mais com -
ple ta rede de li nha do més ti ca, ser vin do a 110 ci da-
des. Para o ex te ri or, voa di a ri a men te para 27 des ti-
nos, em 18 pa í ses e qua tro con ti nen tes. A par tir de
seu in gres so na Star Alli an ce, a ma i or ali an ça de com -
pa nhi as aé re as do mun do, pas sou a ofe re cer ain da
ma i o res fa ci li da des para seu pas sa ge i ros, que ago ra
po dem al can çar com ra pi dez e con for to qual quer par-
te do glo bo ter res tre.

Ao lon go de mais de 75 anos de exis tên cia, a
Va rig trans por tou, Srªs e Srs. Se na do res, mais de 210 
mi lhões de pas sa ge i ros, voou mais de sete mi lhões
de ho ras, re a li zou mais de 2,5 mi lhões vôos e seus
aviões de ram cer ca de 115 mil vol tas ao re dor do
mun do, ao re dor da Ter ra.

Todo esse pa tri mô nio está em jogo. A fu são Va -
rig com a Tam, pra ti ca men te, com a eli mi na ção da
em pre sa ga ú cha, po de rá pro vo car uma per da ir re pa-
rá vel para o se tor. Quem per de rá não será o Rio
Gran de, quem per de rá será o Bra sil. Po de mos es tar
no ca mi nho de uma pe ri go sa si tu a ção de mo no pó lio
da avi a ção co mer ci al bra si le i ra, fun da men tal para di -
ver sos se to res da nos sa eco no mia.

Cabe res sal tar que os pa í ses que op ta ram em
con cen trar esse mer ca do numa úni ca em pre sa não
ob ti ve ram êxi to em man tê-la efi ci en te e ren tá vel. Em
re gi me de mo no pó lio, os re sul ta dos que se apre sen-
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tam são o au men to dos pre ços das pas sa gens, a
subs tan ci al re du ção dos pos tos de tra ba lho e a ne-
ces si da de de no vos apor tes, por par te do Go ver no.

Por tan to, acho que ain da cabe a esta Casa uma
gran de co la bo ra ção a ofe re cer a toda a so ci e da de
bra si le i ra nes se pro ces so de fu são das duas com pa-
nhi as.

Para ter mi nar, en ten do que o Se na do Fe de ral
deve pro mo ver um gran de de ba te, com au diên ci as
pú bli cas, en vol ven do to dos os en tes da fu são: os pre -
si den tes da Va rig, da Tam; as Asso ci a ções Pro fis si o-
na is das duas com pa nhi as; o Ban co Fa tor e a em pre-
sa de con sul to ria que tem um es tu do al ter na ti vo so -
bre a vi a bi li da de da Va rig; a Asso ci a ção Bra si le i ra de
Agên ci as de Vi a gens (Abav); o Pre si den te do BNDES 
e os Mi nis tros da De fe sa, do De sen vol vi men to e da
Pre vi dên cia So ci al, gran de cre do ra da com pa nhia,
para que, jun ta men te com esta Casa, pos sam en con-
trar uma so lu ção de fi ni ti va não ape nas para a Va rig,
mas tam bém para o im por tan te e es tra té gi co se tor da
avi a ção co mer ci al bra si le i ra.

Nes te mo men to, com mu i to or gu lho, cedo um
apar te ao no bre Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Pa u lo
Paim, hoje V. Exª trou xe a de ba te nes te ple ná rio um
as sun to de re le van te im por tân cia. Não ha ve ria por
que in ter rom pê-lo com um apar te, mas sou um apa i-
xo na do pela avi a ção. Sem pre ad mi rei o tra ba lho da -
que les que, por vo ca ção e por von ta de pes so al, fi ze-
ram com que sur gis se a avi a ção co mer ci al bra si le i ra – 
Ru ben Ber ta, Omar Fon ta na e tan tos ou tros de i xa ram
seu nome na his tó ria da avi a ção ci vil bra si le i ra. Acom -
pa nho de per to vá ri os fa tos que le va ram à si tu a ção de 
pra ti ca men te ex ter mí nio da avi a ção co mer ci al bra si-
le i ra, como a po lí ti ca cam bi al, in ter ven ções nas com -
pa nhi as e tan tos ou tros fa to res que, ao lon go des sa
úl ti ma dé ca da, não per mi ti ram que elas so bre vi ves-
sem a ex pen sas pró pri as. Pa gan do todo o ma te ri al,
to das as im por ta ções em dó lar, re ce ben do em re a is,
a di fe ren ça cam bi al, por tan to, fez com que, a cada
ano, o dé bi to fos se au men tan do sem ne nhu ma pos si-
bi li da de de re cu pe ra ção sem a in ter ven ção do Go ver-
no. V. Exª deve ter um si nal di vi no. Hoje, quan do vi nha
de São Pa u lo para cá, vim len do O Glo bo, que con ti-
nha qua se tudo ao que V. Exª se re fe riu em seu pro -
nun ci a men to, in clu si ve o mo vi men to no Rio Gran de
do Sul. O cor po de tra ba lha do res da Va rig é his tó ri co.
Pra ti ca men te plan ta ram a avi a ção, le van do o nome
do nos so País ao ex te ri or, tor nan do o Bra sil for te em
ter mos de avi a ção. A Va rig, Se na dor, che gou a ser a
prefe ri da em vôos in ter na ci o na is, mes mo di an te de
gran des con cor ren tes da Eu ro pa e dos Esta dos Uni -

dos. Todo mun do que ria a Va rig, pelo tra ta men to, pela 
for ma como os ae ro na u tas tra ba lha vam jun to aos cli -
en tes da com pa nhia. Mas com tris te za, ob ser va mos
que foi como um fogo que se apa gou, sem que nin -
guém o ali men tas se. V. Exª tem ra zão. Aqui re a li za-
mos al gu mas au diên ci as pú bli cas. Re cen te men te,
pedi que gra vas sem uma au diên cia, que con tou com
a pre sen ça de to dos aque les que co nhe cem pro fun-
da men te a si tu a ção das com pa nhi as aé re as, para
que eu pu des se ouvi-la com cal ma – te nho co mi go
essa gra va ção. A voz de V. Exª en con tra re fle xos no
Pla nal to, por sua for ça, por seu co nhe ci men to e por
sua li ga ção com o Se nhor Pre si den te; por tan to, cre io
que o seu pro nun ci a men to será ou vi do. Hoje, to mei
co nhe ci men to de que a Va rig irá re ce ber cem mi-
lhões, para ten tar mi ni mi zar a si tu a ção até que ela
seja re sol vi da, e o BNDES in ves ti rá se is cen tos mi-
lhões na nova com pa nhia aé rea, que será cri a da
após a fu são – pa re ce que essa fu são é ir re ver sí vel –,
cujo ter mo foi as si na do hoje. A Vasp con ti nua ope ran-
do, e a Trans bra sil, lu tan do por sua re a bi li ta ção. Cum -
pri men to V. Exª na es pe ran ça de po der ser so li dá rio
nes sa luta li de ra da por V. Exª nes ta Casa.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Agra de-
ço o apar te de V. Exª. Tam bém gos ta ria de sa li en tar o
ocor ri do na au diên cia com o Pre si den te da Va rig, que
está en ca mi nhan do a fu são, de quem ouvi: “A fu são
não re sol ve. Da qui a seis, sa i bam os se nho res, te re-
mos ou tro pro ble ma, por que a avi a ção co mer ci al, de
fato, en trou numa li nha de caos”. Ouvi essa de cla ra-
ção do Pre si den te da Va rig no ga bi ne te da Li de ran ça
do Go ver no, na pre sen ça de 25 Srs. Se na do res. Fi -
quei mais pre o cu pa do, por que cons ta tei que a so lu-
ção está sen do pa li a ti va.

Antes que o meu tem po se es go te e eu não pos -
sa con ce der apar tes, ouço o no bre Se na dor Edi son
Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) - Se na dor Pa u-
lo Paim, no mun do mo der no não exis ti ria ci vi li za ção
sem ener gia elé tri ca, sem a te le fo nia, sem sis te ma de 
dis tri bu i ção de água ade qua do, e eu in clu i ria tam bém
a avi a ção ci vil. A avi a ção ci vil é igual men te im por tan te
para a so ci e da de no mun do mo der no, mas te nho a
sen sa ção de que es ta mos ne gli gen ci an do esse se tor.
V. Exª teve a co ra gem de tra zer o pro ble ma ao ple ná-
rio do Se na do. Pou cas ve zes um pro ble ma des sa
mag ni tu de foi tra ta do aqui. Ouço seus elo gi os à Va rig
– aos qua is subs cre vo, as sim como os do Se na dor
Ro meu Tuma –, mas a Vasp é igual men te me re ce do-
ra dos nos sos cu i da dos. Essa em pre sa tem re sis ti do
a to das as di fi cul da des e tem pes ta des e está fun ci o-
nan do. O Go ver no tam bém tem sua par ce la de res-
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pon sa bi li da de, e não me re fi ro ao Go ver no que as su-
miu on tem, mas a Go ver nos an te ri o res, já en tão in clu-
in do o atu al. O que está ocor ren do nes se se tor? As
com pa nhi as têm a re ce ber do Go ver no Fe de ral uma
quan tia subs tan ci al. Re ce bi da essa quan tia, a avi a-
ção es ta ria sal va. Já hou ve uma de ci são ju di ci al em
re la ção à Trans bra sil. A re i vin di ca ção da Va rig, Vasp e 
TAM é ri go ro sa men te se me lhan te. Qu an do a em pre-
sa pri va da deve ao Go ver no, ele co bra im pi e do sa-
men te, apli can do-lhe ju ros, mul tas etc. Qu an do o Go -
ver no deve à ini ci a ti va pri va da, ele não paga e fica por 
isso, daí de ter mi na das di fi cul da des como esta que
hoje está sen do vi vi da pe las com pa nhi as aé re as.
Pela se gun da vez, cum pri men to V. Exª pela ini ci a ti va
e fico ao seu lado nes sa luta pela sal va ção das em -
pre sas bra si le i ras de avi a ção ci vil.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Mu i to
obri ga do. Ape nas gos ta ria de com ple men tar: quan do
fui à Áfri ca do Sul, na épo ca do apart he id, es ta va te -
me ro so e lá fi quei por quin ze dias. O Nel son Man de la
es ta va no cár ce re. V. Exªs não ima gi nam mi nha ale -
gria ao en trar no avião da Va rig para vol tar para casa,
por que lá, na que la épo ca – sa bia-se –, os atos con tra
a co mu ni da de ne gra eram per ma nen tes. Então, te nho
essa sim bo lo gia da Va rig na mi nha men te, que além
de toda a ques tão téc ni ca, eco nô mi ca e so ci al, tam -
bém mexe um pou co com as nos sas emo ções.

Fi quei no Ja pão por um mês. Hou ve um acor do
de ida de De pu ta dos e Se na do res para aque le país.
Um dos in di ca dos, por ser ex-sin di ca lis ta e ope rá rio,
con fes so que no mo men to em que en trei no avião da
Va rig me sen ti como se es ti ves se no Bra sil: che guei
em casa.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – La men to in -
ter rom pê-lo, mas V. Exª fa lou tan to em Va rig e TAM
que o tem po voou. Lem bro a V. Exª que está ins cri to o
no bre Se na dor Ge ral do Mes qui ta, que pa ci en te men-
te es pe ra sua opor tu ni da de.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – E ce deu,
in clu si ve, o lu gar. Eu gos ta ria de ma is de dar um apar -
te aos ou tros Se na do res, mas es tou pre o cu pa do que
eu vá que brar o acor do fir ma do com a Mesa de que a
par tir do mo men to que en cer ra o ho rá rio do ora dor
não é mais per mi ti do o apar te. Mas eu gos ta ria mu i to
de ou vir os ou tros ora do res.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te. Abro mão do tem po do
meu apar te, se é que te nho o di re i to.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Re al men-
te, com a sa be do ria de V. Exª, cre io que já sen si bi li-
zou todo o País, a Re pú bli ca, e to dos nós va mos tra -

ba lhar, V. Exª li de ran do esse pro ces so de for ta le ci-
men to.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Não
que ro des res pe i tar o acor do fir ma do, en tão, da rei um
de po i men to rá pi do: o Se na dor Pe dro Si mon fez um
bri lhan te dis cur so há cer ca de quin ze dias em de fe sa
da Va rig. Na opor tu ni da de, fiz um apar te, de mons-
tran do a mes ma pre o cu pa ção.

Qu e ro re a fir mar que esse mo vi men to em de fe sa
da vi a ção aé rea bra si le i ra é de to dos os De pu ta dos e
Se na do res.

Era isso, obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, do PSB
do Acre. 

Ape sar da im por tân cia enor me da Va rig, é mais
im por tan te o ho mem, que está re pre sen ta do aqui
pelo Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, nos so Se na dor.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re -
vi são do ora dor.) – Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Em dois pro nun ci a men tos an te ri o res – que, por
si nal, tive o pri vi lé gio e a hon ra de pro fe ri-los em ses -
sões pre si di das por V. Exª –, pro cu rei abor dar o pa pel
da re pre sen ta ção po lí ti ca em nos so País e, em se gui-
da, o de sem pe nho do Con gres so na mais re le van te
de suas fun ções, ou seja, a ela bo ra ção le gis la ti va.
Pre ten do con clu ir essa aná li se, re fe rin do-me hoje ao
or de na men to ju rí di co bra si le i ro e ao alhe a men to dos
três Po de res, em re la ção ao de sa fio de ra ci o na li zar,
sim pli fi car, tor nar aces sí vel e con so li dar a vas ta, tu-
mul tuá ria e caó ti ca le gis la ção bra si le i ra.

Há mais de 30 anos se de bla te ra con tra o ci po al
de leis que en re da o País, tra va o de sen vol vi men to,
in fer ni za a vida dos ci da dãos, gera in se gu ran ça na or -
dem ju rí di ca e tor na in su por tá vel o grau de con fli ti vi-
da de que a so ci e da de tem que en fren tar para fa zer
va ler seus di re i tos. Re cor ro aos da dos de que me uti li-
zei no dis cur so an te ri or, como evi dên cia in con tes tá vel
de que o Po der Le gis la ti vo de mi tiu-se de sua mais re -
le van te ta re fa, a de le gis lar. Du ran te o re gi me mi li tar, o
Exe cu ti vo foi au tor de 72,6% das leis bra si le i ras. Res -
ta u ra da a de mo cra cia, que já foi cha ma da de “de mo-
cra cia dos au to cra tas”, essa si tu a ção só se agra vou.
De 1989 a 2001, fo ram de sua ini ci a ti va, ou seja do Po -
der Exe cu ti vo, 77,21% das nor mas le ga is apro va das
no País. Enquan to teve o mo no pó lio da ela bo ra ção le -
gis la ti va, en tre 1946 e 1963, o Con gres so apro vou a
mé dia de 246 leis ao ano. Sob a atu al Cons ti tu i ção,
essa mé dia ba i xou para 197. Con tan do-se as de ori-
gem nas duas Ca sas do Con gres so e em suas Co mis-
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sões, a pro du ção men sal que era de 54 leis por ano,
en tre 1946 e 1963, ba i xou para pra ti ca men te um ter ço,
ou seja, 17 nor mas a cada ano, a par tir de 1988.

Assi na lei em meu pro nun ci a men to an te ri or que
não jul ga va cru ci al a ques tão da ini ci a ti va. Não mu dei
de opi nião. Uti li zo es ses da dos ape nas para com pro-
var que, no cum pri men to de sua prin ci pal fun ção
cons ti tu ci o nal, o Con gres so está em dé bi to com o
País. Suas de ci sões são sa bi da men te len tas ou ex-
ces si va men te pre cá ri as e, como afir mou Fa ri as Bri to,
o re sul ta do são leis mu i tas de las “ex tem po râ ne as, ex -
tra va gan tes”, como ele as clas si fi cou, quan do não
são con fli ti vas, com ple xas e fe i tas para não se rem
cum pri das nem apli ca das.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Ge ral do Mes qui ta?

O SR. GERALDO MESQUITA JUNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Com o ma i or pra zer, Se na dor Se na-
dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Des cul-
pe-me in ter rom per um pro nun ci a men to tão im por tan-
te quan to o de V. Exª, logo no iní cio. Mas me pa re ce
que a aná li se mu i to sig ni fi ca ti va que V. Exª fez, em bo-
ra eu con si de re, e mu i ta gen te diga, que nem sem pre
mu i tas leis sig ni fi cam um bom tra ba lho do Con gres so.
A di mi nu i ção do nú me ro de leis que V. Exª apre sen ta
pode ser ana li sa da em com pa ra ção com o nú me ro de 
me di das pro vi só ri as apro va das e que vêm au men tan-
do des de a Cons ti tu i ção de 1988. De lá para cá, na
ver da de, quem tem le gis la do nes te País é o Pre si den-
te da Re pú bli ca. E nós so mos me ros au xi li a res dele. E
tem mais, as leis de ini ci a ti va do Con gres so Na ci o nal
são mu i to pou cas como diz V. Exª. As leis de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca tam bém são mu i to pou -
cas. O que há são me di das pro vi só ri as, ba i xa das e re -
pe ti das pelo Pre si den te da Re pú bli ca. Isso en tu lhou e 
mo di fi cou o sis te ma fe de ra ti vo bra si le i ro. Per dão, Se -
na dor.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Se na dor Pe dro Si mon, nes te e em
qual quer ou tro as sun to, é uma hon ra e um pri vi lé gio
con tar com a sua par ti ci pa ção nos nos sos pro nun ci a-
men tos.

Con ti nuo cha man do a aten ção para es sas de fi-
ciên ci as, por que, se an tes con cor dei com o con se lho
de Tá ci to so bre o ex ces so de leis que ca u sa a cor rup-
ção, in vo co hoje o en si na men to de Sê ne ca, para
quem “A lei deve ser bre ve, para que seja lem bra da
pe los inex pe ri en tes”.

Du ran te o re gi me mi li tar, em que os tec no cra tas
se subs ti tu í ram ao Con gres so, jus ti fi ca vam-se aber -
ra ções como a apon ta da pelo Pro fes sor e ex-Mi nis tro
do TSE, Wal ter Cos ta Por to, na Lei nº 4.494, de 1964,
re gu la do ra da lo ca ção de pré di os ur ba nos. Tra ta-se

de uma nor ma de in te res se ge ral de mi lhões de in qui-
li nos, fe liz men te já re vo ga da, na qual po dia-se ler: 

Embo ra de ini ci a ti va do Exe cu ti vo, a lei pas sou
por vá ri as Co mis sões das duas Ca sas do Con gres so
e pelo cri vo do ple ná rio da Câ ma ra e do Se na do, tor -
nan do-se um exem plo clás si co de como não se deve
le gis lar.

Res ta u ra da a de mo cra cia, ví ci os como es ses
não fo ram su pe ra dos, mas ao con trá rio agra va dos.
Leio como exem plo a fór mu la que os mi lhões de se -
gu ra dos da Pre vi dên cia de vem sa ber uti li zar para co -
nhe cer qual o be ne fí cio de que des fru ta rão na apo -
sen ta do ria, o cha ma do “fa tor de pon de ra ção”:

Esse fa tor é re sul ta do da ex pres são arit mé ti ca
igual a 01 me nos ex pec ta ti va de so bre vi da, di vi di do
pela pró pria ex pec ta ti va de so bre vi da, mais o tem po de 
con tri bu i ção, re sul ta do que de ve rá ser adi ci o na do ao
tem po de con tri bu i ção di vi di do pela ex pec ta ti va de so -
bre vi da mais o tem po de con tri bu i ção, re sul ta do esse
que, por sua vez deve ser mul ti pli ca do por A. A ex pec-
ta ti va de so bre vi da, por sua vez, nes ta fór mu la, é a di -
fe ren ça en tre o tem po mé dio de vida do bra si le i ro, de
77 anos, e a ida de na hora da apo sen ta do ria; TC é o
tem po de con tri bu i ção e A a alí quo ta de con tri bu i ção
em nú me ro de ci mal, com pre en den do a alí quo ta do
em pre ga do re co lhi da du ran te o pe río do do cál cu lo de
apo sen ta do ria, mais a do em pre ga dor, de 20%. 

Sr. Pre si den te, como se vê, nada mais sim ples,
mais ób vio e mais aces sí vel a todo e qual quer se gu ra-
do do INSS, que tem de se es for çar para tra du zir isso
tudo e as se gu rar os seus be ne fí ci os.

Tam bém não é pre ci so lem brar que essa pa ra-
fer ná lia de si glas teve, como sem pre, ape nas um ob -
je ti vo: di mi nu ir os pro ven tos dos apo sen ta dos da Pre -
vi dên cia So ci al.

Há exem plos ain da mais gri tan tes. Na se ção I do 
Diá rio Ofi ci al de sex ta-fe i ra, 29 de ja ne i ro de 1999,
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pode-se ler o tex to da Lei nº 9.783, da ta da da vés pe-
ra, que “dis põe so bre a con tri bu i ção para o cus te io da
Pre vi dên cia So ci al dos ser vi do res pú bli cos ati vos e
ina ti vos e dos pen si o nis tas dos três Po de res da União 
e dá ou tras pro vi dên ci as”. O art. 1o fixa essa con tri bu-
i ção em 11% e o art. 6o pres cre ve: “As con tri bu i ções
pre vis tas nes ta lei se rão exi gi das a par tir de 1o de
maio de 1999 e, até tal data, fica man ti da a con tri bu-
i ção de que tra ta a Lei nº 9.630, de 23 de abril de
1998”. E a se guir diz o art. 8o – “Re vo ga-se a Lei nº
9.630, de 23 de abril de 1998”.

Por mu i tas ra zões, Sr. Pre si den te, po de ría mos
cha má-la de Lei de Kaf ka, pois só o imor tal tche co se -
ria ca paz de re sol ver o de sa fio de co brar uma con tri-
bu i ção que de i xou de exis tir, mes mo que a vo ra ci da de
fis cal do Esta do pos sa até ex pli cá-lo.

Estou me re fe rin do à qua li da de e à ra ci o na li da-
de das leis. Ve ja mos a ques tão da quan ti da de, con tra
a qual ad ver tiu Tá ci to, há mais de 2.000 anos. De se -
tem bro de 1946 a de zem bro de 2002, as nor mas le -
ga is so ma vam 13.575 atos, aí in clu í das leis de le ga-
das, de cre tos-leis e as me di das pro vi só ri as con ver ti-
das em lei, até se tem bro de 2001. Tra ta-se de uma
pe que na par te do or de na men to ju rí di co do País, pois
aí não es tão com pu ta dos os de cre tos do Exe cu ti vo,
os de cre tos le gis la ti vos e mais de um mi lhão de nor -
mas de hi e rar quia in fe ri or que têm para os ci da dãos
efe i tos vin cu lan tes. A des pe i to dis so, re cla ma-se sis -
te má ti ca e cons tan te men te da fal ta de leis.

O pro ble ma não é es pe ci fi ca men te bra si le i ro, e
o exem plo dos Esta dos Uni dos, por se tra tar de um
sis te ma pre si den ci a lis ta, tal vez pos sa ser vir de pa-
drão para com pa ra ções. Na dé ca da de 40, to dos os
re gu la men tos e atos nor ma ti vos da que le país ocu pa-
vam cer ca de 2.400 pá gi nas do Fe de ral Re gis ter, o
diá rio ofi ci al ame ri ca no. Trin ta nos de po is, já eram
mais de 20 mil pá gi nas e no co me ço da dé ca da de 90, 
em tor no de 60.000. Um cres ci men to, por tan to, de
2.500%.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor,
peço per mis são para in ter rom pê-lo para pror ro gar a
ses são por quin ze mi nu tos. V. Exª, com a sua sa be do-
ria, uti li za rá cin co mi nu tos; o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
cin co mi nu tos, e, para ter mi nar o pri me i ro pe río do
des ta Le gis la tu ra com mu i to bri lhan tis mo, o nos so Pe -
dro Si mon, por cin co mi nu tos.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Per fe i ta men te, Sr. Pre si den te.

A des pe i to dos nú me ros, os Esta dos Uni dos, a
pri me i ra e a mais po de ro sa eco no mia do mun do, pro -
va vel men te não le vem a pal ma nes sa ma té ria, se
lem brar mos que o re cor de mun di al de pu bli ca ções
em for ma to ta blói de, que per ten cia à edi ção do The
New York Ti mes de 14 de se tem bro de 1987, cons -
tan te do Gu i ness Book, foi que bra do pelo Diá rio Ofi -

ci al da União de nos so País, em sua edi ção de 19 de
de zem bro de 1997. São nada me nos de 2.112 pá gi-
nas de atos ofi ci a is. É pre ci so es cla re cer que, em
peso, o nos so Diá rio ain da ul tra pas sa em 140 gra-
mas por exem plar o jor nal nova-ior qui no, an tes re cor-
dis ta nes sa ma té ria!

O as pec to da quan ti da de das leis se con fron ta
com o de sua ra ci o na li da de. Ao Con gres so Na ci o nal
não se pe dem mais, e sim me lho res leis. A des pe i to
de as pro du zir mos sem ces sar, em sua ma i o ria, de
du vi do sa uti li da de, so mos com ra zão acu sa dos ao
mes mo tem po de mo ro si da de e de ina pe tên cia na ta -
re fa de ela bo ra ção le gis la ti va. Não vou in vo car o
exem plo do Có di go Ci vil, que, mes mo trans gre din do
em sua tra mi ta ção os man da men tos cons ti tu ci o na is,
já nas ceu ve lho, ob so le to e, em mu i tos ca sos, ul tra-
pas sa do. Sua pró pria con ve niên cia foi pos ta em dú vi-
da du ran te a dis cus são, ain da que se deva res sal var o 
me ri tó rio es for ço dos vá ri os re la to res nes ta e na ou tra
Casa do Con gres so Na ci o nal, aos qua is ren do mi-
nhas ho me na gens. Pre fi ro uti li zar a Lei nº 4.595/64,
que cri ou o Ban co Cen tral e o pre via como ins ti tu i ção
do ta da de au to no mia e di re ção com man da to de seis
anos. No ano se guin te, sem que a lei fos se al te ra da,
os man da tos tor na ram-se le tra mor ta, e a au to no mia
é ain da hoje as sun to em dis cus são. No Go ver no Ge i-
sel, os di re to res tor na ram-se de mis sí ve is ad nu tum,
e, a par tir de 1985, seus car gos trans for ma ram-se em 
pos tos de alta ro ta ti vi da de. A des pe i to de tudo, a lei
se gue em vi gor, e o mer ca do fi nan ce i ro con ti nua a re -
cla mar a atu a li za ção de seu tex to.

Que re mé di os ca be ria apon tar, para cor ri gir
esse ci po al de leis inin te li gí ve is para a ma i o ria es ma-
ga do ra dos bra si le i ros e em gran de par te des ne ces-
sá ri as ao País, além de in cen ti vo ime mo ri al à cor rup-
ção? O an tí do to su ge ri do, re pe ti do, in ter mi ten te men-
te lem bra do, mas nun ca ten ta do, tem mais de três dé -
ca das. Tra ta-se do de sa fio de con so li dar, ra ci o na li zar,
sim pli fi car e tor nar ac ces sí vel a to dos o con jun to de
atos que con for mam o or de na men to ju rí di co na ci o nal.
Sua pri me i ra ten ta ti va se deve ao ex-De pu ta do Hen ri-
que Tur ner, de São Pa u lo, que, em pro nun ci a men to
de 16 de se tem bro de 1970, por ele de no mi na do de
“re for ma le gis la ti va para a re for ma do Le gis la ti vo”,
apre sen tou pro je to de lei com ple men tar dis pon do so -
bre “o pro ces so le gis la ti vo, as nor mas téc ni cas para
nu me ra ção, al te ra ção, re da ção e con tro le das leis”,
além de pres cre ver sua con so li da ção sis te má ti ca. A
pro pos ta foi ar qui va da sob o pre tex to de que a ma té-
ria não po de ria ser ob je to de lei com ple men tar, por
não es tar pre vis ta no tex to cons ti tu ci o nal en tão em vi -
gor. Uma sim ples emen da su pres si va da pa la vra
“com ple men tar” sa na ria a ale ga da in cons ti tu ci o na li-
da de. A Cons ti tu i ção de 88 aco lheu a idéia qua se vin -
te anos mais tar de, no pa rá gra fo úni co do art. 59, só
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re gu la men ta do após dez anos pela Lei Com ple men-
tar n° 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998. La men ta vel men-
te, al gu mas de suas mais re le van tes dis po si ções fo-
ram ve ta das pelo Pre si den te da Re pú bli ca. Em 2001,
nova Lei Com ple men tar, a de n° 107, al te rou a an te ri-
or; e con ti nu a mos na mes ma si tu a ção em que nos en -
con trá va mos an tes de uma nova cons ti tu i ção e das
leis com ple men ta res. A úl ti ma de las su priu uma la cu-
na fa tal do tex to an te ri or, ao de ter mi nar que “a apre ci-
a ção dos pro je tos de con so li da ção pelo Po der Le gis-
la ti vo será fe i to na for ma do Re gi men to Inter no de
cada uma de suas Ca sas, em pro ce di men to sim pli fi-
ca do, vi san do a dar ce le ri da de aos tra ba lhos”.

De po is da cons ti tu i ção, fo ram ne ces sá ri os mais
de dez anos para que a Câ ma ra to mas se a pri me i ra
ini ci a ti va a res pe i to, ao apro var a Re so lu ção nº 33, de
28 de ja ne i ro de 1999, acres cen tan do ao Re gi men to
Inter no mais um ca pí tu lo des ti na do à tra mi ta ção dos
pro je tos de con so li da ção. Infe liz men te, fo ram eles
sub me ti dos ao mes mo rito dos pro je tos de lei or di ná-
ria. O re sul ta do prá ti co des ta me di da foi con ti nu ar mos
na mes ma si tu a ção em que nos en con trá va mos em
1970. Se a Câ ma ra to mou pelo me nos essa pro vi dên-
cia, até hoje inó cua, o Se na do man te ve o que pa re ce
já ser um tra di ci o nal imo bi lis mo. Nada en con trei na úl -
ti ma edi ção do Re gi men to Inter no e su po nho não es -
tar o as sun to nem na agen da, nem no rol de pre o cu-
pa ções des ta Casa, o que é de plo rá vel.

O Exe cu ti vo to mou vá ri as pro vi dên ci as, por ini -
ci a ti va do en tão sub che fe para as sun tos ju rí di cos da
Casa Ci vil e atu al Mi nis tro do STF, Dr. Gil mar Men des.
De sig nou em cada mi nis té rio os res pon sá ve is por
pro por as con so li da ções, se gun do as res pec ti vas atri -
bu i ções le ga is e man te ve pro ve i to so en ten di men to
com o Pro da sen, que de sen vol veu o pro gra ma, per -
mi tin do in di car, ao mes mo tem po, não só o tex to de -
po is de con so li da do, mas tam bém os dis po si ti vos que 
lhe de ram ori gem, es sen ci al para que se com pa re se
hou ve ou não al te ra ção de subs tân cia. A so lu ção ado -
ta da não foi, a meu ver, a me lhor nem a mais ade qua-
da, em face da enor me mo bi li da de que tem ca rac te ri-
za do a or ga ni za ção ad mi nis tra ti va do Go ver no Fe de-
ral, com su ces si vas fu sões, ex tin ções e cri a ção de ór -
gãos, ao sa bor das con ve niên ci as oca si o na is de cada 
ad mi nis tra ção. Mais apro pri a do ju ri di ca men te e mais
re co men dá vel tec ni ca men te se ria agru par o or de na-
men to ju rí di co por áre as de in te res se da so ci e da de e
não do Esta do. Re co nhe ço, con tu do, que essa é uma
de ci são di fí cil de ado tar, em ra zão da acen tu a da es ta-
to la tria que in fe liz men te mar ca a cul tu ra po lí ti ca do
nos so País.

Ain da as sim, Sr. Pre si den te, o Exe cu ti vo ca mi-
nhou mais que o Po der a que per ten ce mos. Duas pro -

pos tas fo ram sub me ti das à Câ ma ra, em 1999. A pri -
me i ra, re pre sen ta da pelo Pro je to de Lei nº 1.493 e, a
se gun da, pelo Pro je to nº 1.494. Ao apa gar das lu zes
do úl ti mo Go ver no, mais dois pro je tos fo ram en ca mi-
nha dos àque la Casa do Con gres so, os de n°s 7.078 e 
7.475, am bos de 2002. Os dois pri me i ros in te res sam
à bu ro cra cia do Esta do e nada têm a ver com as pre o-
cu pa ções dos ci da dãos. Um con so li da a le gis la ção
re fe ren te ao re gi me ju rí di co dos fun ci o ná ri os do ser vi-
ço ex te ri or e per mi ti ria re vo gar 32 leis or di ná ri as. O
se gun do tra ta dos prin cí pi os e di re tri zes para o sis te-
ma na ci o nal de vi a ção, e re vo ga ria mais 36 leis. Dos
dois se guin tes de 2002, um efe ti va men te diz res pe i to
aos di re i tos dos tra ba lha do res, ao con so li dar a le gis-
la ção que dis ci pli na os pla nos de be ne fí ci os e cus te io
da Pre vi dên cia So ci al e so bre a or ga ni za ção da se gu-
ri da de so ci al – ma té ria hoje dis per sa em 61 leis. O ou -
tro con so li da a le gis la ção do es por te, e dele re sul ta-
ria, se apro va do, a re vo ga ção de ape nas 03 leis. To-
dos dor mem no ber ço es plên di do dos in son dá ve is
des ca mi nhos da Câ ma ra.

Re la ti va men te às pro pos tas re vo ca tó ri as de leis 
de ca í das ou em de su so, es tão pen den tes de de ci são
da Câ ma ra 10 ou tros pro je tos do Exe cu ti vo. Dois en vi-
a dos em 2000, 07 sub me ti dos em 2001 e 01 em 2002. 
Por mu i to pou co que te nha fe i to o Exe cu ti vo, foi mais,
mu i to mais do que fez o Con gres so, cuja con tri bu i ção
é igual a zero. Como pre ten der, Sr. Pre si den te, que a
opi nião pú bli ca do nos so País te nha apre ço, es ti ma
ou con si de ra ção pela ins ti tu i ção a que per ten ce mos?
É cho can te o con tras te com que aqui são tra ta dos, de
um lado os in te res ses do Esta do, do Go ver no e dos
Par la men ta res e, do ou tro, os que di zem res pe i to aos
ci da dãos e à ma i o ria do povo bra si le i ro.

As crí ti cas que faço são de cor rên cia na tu ral de
nos so imo bi lis mo e re sul tam de da dos in con tras tá ve-
is, quan do se ana li sa o pa pel do Con gres so e sua
con tri bu i ção ao de sen vol vi men to na ci o nal, à es ta bi li-
da de da or dem ju rí di ca e à pro mo ção e de fe sa dos in -
te res ses dos ci da dãos. Ou nos apro xi ma mos da que-
les que te mos o de ver cons ti tu ci o nal de re pre sen tar,
ou va mos con ti nu ar es ti mu lan do a des cren ça, a des -
con fi an ça e o de sa pre ço pela ins ti tu i ção a que per ten-
ce mos. As con clu sões não são mi nhas, ape nas re fli to
o pen sa men to dos que se de bru çam so bre nos so de -
sem pe nho e dos que, ao lon go dos anos, per ten cen-
do ou não ao Par la men to, se pre o cu pa ram com seu
des ti no e com seu pa pel na evo lu ção his tó ri ca do país 
e na con so li da ção da de mo cra cia.

A Cons ti tu i ção e o Re gi men to dão às co mis sões
téc ni cas das duas Ca sas do Con gres so po der ter mi-
na ti vo em re la ção a uma sé rie de pro po si ções. A con -
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so li da ção e a re vo ga ção das leis que com põem o or -
de na men to ju rí di co do país de ve ri am es tar obri ga to ri-
a men te en tre elas. Afi nal de con tas, não se tra ta de
ino var, al te rar nem mo di fi car de ci sões do Con gres so
ou de cre tos leis do Exe cu ti vo. Na ges tão do ex-Mi nis-
tro e atu al De pu ta do Ibra im Abi-Ackel no Mi nis té rio da 
Jus ti ça, du ran te o Go ver no do Ge ne ral Fi gue i re do,
em cum pri men to ao De cre to nº 85.022, de 11 de
agos to de 1980, foi cons ti tu í da co mis são es pe ci al
para pro mo ver a com pi la ção das leis, pas so ini ci al
para a sua con so li da ção. Em cin co anos fo ram pu bli-
ca das, se gun do é de meu co nhe ci men to, 17 com pi la-
ções. O es for ço, como já se tor nou pra xe no Bra sil, se
per deu e nem se quer teve con ti nu i da de. Esta mos
hoje nes sa ma té ria como há exa ta men te 33 anos!

A con so li da ção só será exe qüí vel se vol tar mos
à idéia ini ci al do pro je to Tur ner, man dan do ado tar
duas clas ses dis tin tas de atos le ga is do or de na men to
ju rí di co bra si le i ro. A pri me i ra re la ti va às leis de con te-
ú do nor ma ti vo e de ca rá ter ge ral, que de vem ser nu -
me ra das se qüen ci al men te e anu al men te con so li da-
das. A se gun da re fe ren te às de efe i tos con cre tos, de
in te res se res tri to e de vi gên cia tem po rá ria, que dis-
pen sam con so li da ção e pres cin dem de nu me ra ção
se qüen ci al, já que po dem ser iden ti fi ca das pelo as -
sun to de sua des ti na ção, ou, em úl ti ma aná li se, ca te-
go ri za das em ou tra sé rie, como já ocor re em ou tros
pa í ses. Além des sas mu dan ças, de vem ser con vi da-
dos a par ti ci par des se es for ço es pe ci a lis tas que su -
per vi si o nem os pro je tos de con so li da ção an tes de
apro va dos pelo Con gres so e con vo ca das as fa cul da-
des de Di re i to exis ten tes no país que dis po nham de
re cur sos hu ma nos e ma te ri a is ade qua dos a esse mo -
nu men tal de sa fio.

No ano de 2002, fo ram apro va das 236 leis pelo
Con gres so. Nada me nos de 44,5% de las re fe rem-se
à ma té ria or ça men tá ria, qua se to das de aber tu ra de
cré di tos es pe ci a is. Qu a se 15% são de al te ra ção, mu -
dan ça e nova re da ção de leis exis ten tes. Mais 14% di -
zem res pe i to à cri a ção de car gos, re mu ne ra ção, gra ti-
fi ca ções e de ci sões re fe ren tes a qua dros de pes so al.
Pou co me nos, 13,5%, são ma té ria fis cal e tri bu tá ria,
en quan to 10,5% são ho me na gens. Ape nas cin co, a
ín fi ma pro por ção de 2%, di zem res pe i to ao in te res se
dos ci da dãos. São elas: a que ins ti tui a Car te i ra Na ci-
o nal de Sa ú de da Mu lher (10.516), a que cria o Pro -
gra ma Bol sa-Ren da nos mu ni cí pi os em es ta do de ca -
la mi da de pú bli ca (10.458), a que dis põe so bre a Lín -
gua Bra si le i ra de Si na is (10.436), a que es ten de a li -
cen ça ma ter ni da de à mãe ado ti va (10.421) e a que
ins ti tui o Có di go Ci vil (10.406).

Não se pre ten de que o Con gres so, como ad ver-
tiu Pru den te de Mo ra is Neto, ci ta do por Gil ber to Frey -
re, seja fá bri ca “que deva re co men dar-se pelo nú me-

ro de pro je tos que ela bo re ou pela ra pi dez com que as 
pro du za”. Ao con trá rio, con clu ía ele, “às ve zes a ma i-
or vir tu de de um par la men to está pre ci sa men te no
nú me ro de pro je tos que eli mi na ou que de pu ra, que
cor ri ge ou que subs ti tu iu, de po is de es tu do tan to
quan to pos sí vel mi nu ci o so dos as sun tos”. O que se
pre co ni za é que o Par la men to sim pli fi que a vida dos
ci da dãos, e con sis ta e con so li de a le gis la ção que pro -
du za e apro va, para que não me re ça o jul ga men to
que, em 1903, fez do Se na do dos Esta dos Uni dos, o
ca pe lão ofi ci al da que la Casa. Inda ga do se re za va pe -
los se na do res, res pon deu. –“Não, eu olho para os se -
na do res e rezo pelo país”.

Como in te gran te des ta Casa, Sr. Pre si den te,
não que ro esse des ti no para o Par la men to do meu
País.

Peço a gen ti le za de trans cre ver nos Ana is da
Casa a ta be la ane xa que dis pen so re la tar.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR GERALDO MESQUITA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

ANEXO
Tipologia das Leis Sancionadas em 2002

Assun tos Qu an ti da de %
Ma té ria or ça men tá ria, cré di-
tos es pe ci a is 105 44,5
Alte ra ção e nova re da ção de
ou tras leis 35 14,9
Cri a ção de car gos, sa lá ri os e
gra ti fi ca ções 34 14,4

Ma té ria fis cal e tri bu tá ria 32 13,5
Ho me na gens, ins ti tu i ção de
dias es pe ci a is, etc 25 10,6
Leis de in te res se ge ral da po -
pu la ção 5 2,1

TOTAL 236 100,0

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – 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 Jo nas Pi nhe i ro,
do PFL de Mato Gros so, para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

S. Ex.ª dis põe de cin co mi nu to, nos ter mos do
art. 14, in ci so VII, do Re gi men to Inter no.

O SR. JONAS PINHEIRO  (PFL – MT. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, pri me i ro, que ro pa ra be ni zar V. Ex.ª por
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es tar con clu in do com bri lhan tis mo esse pe río do le gis-
la ti vo como Pre si den te des ta ses são.

Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, peço
ago ra a pa la vra para co mu ni car a po si ção ma ni fes ta-
da pelo se tor em pre sa ri al so bre a pro pos ta do Go ver-
no Fe de ral apre sen ta da no Pro je to de Re for ma Tri bu-
tá ria, a cha ma da PEC 41, en ca mi nha da ao Con gres-
so Na ci o nal.

Essa po si ção está ex pres sa em do cu men to fir -
ma do pelo Pre si den te da Con fe de ra ção da Agri cul tu-
ra e Pe cuá ria do Bra sil – CNA e pe los re pre sen tan tes
das 27 Fe de ra ções de Agri cul tu ra dos Esta dos bra si-
le i ros e do Dis tri to Fe de ral.

Nes se ma ni fes to, os sig na tá ri os en ten dem que,
ape sar dos es for ços do Go ver no Fe de ral, a pro pos ta
da re for ma tri bu tá ria é in su fi ci en te, in duz ao au men to
da car ga tri bu tá ria no País, o que é fa tor im pe di ti vo
para o re tor no do cres ci men to, do in cen ti vo à pro du-
ção, do in ves ti men to e da com pe ti ti vi da de dos pro du-
tos bra si le i ros.

Os sig na tá ri os des se ma ni fes to apói am a uni fi-
ca ção das 27 le gis la ções es ta du a is do ICMS e a cri a-
ção das cin co alí quo tas na ci o na is, mas re gis tram a
pre o cu pa ção de que, no en qua dra men to das no vas
alí quo tas, ocor ra au men to da car ga tri bu tá ria e que,
na nova sis te má ti ca para as tran sa ções in te res ta du a-
is, ve nham a ser cri a dos com pli ca do res para os con -
tri bu in tes.

De fen dem eles a eli mi na ção da co mu ta ti vi da de
da apli ca ção do im pos to como prin cí pio bá si co e não
como re gra de ex ce ção e ma ni fes tam-se con tra a per -
pe tu a ção da CPMF sem pos si bi li da de de com pen sa-
ção com ou tros tri bu tos fe de ra is. Além des ses pon tos,
pre o cu pam-se com a pos si bi li da de de se de fi nir po-
de res ao Con faz que pos sam fra gi li zar os di re i tos dos
con tri bu in tes e ele var as in cer te zas ju rí di cas.

Ou tro pon to im por tan te re gis tra do na que le ma ni-
fes to re fe re-se à pro gres si vi da de das alí quo tas, para
que não ve nham a sig ni fi car mais car ga tri bu tá ria.

Por ou tro lado, re gis tram que não há ga ran tia de
que trans fe rir a con tri bu i ção pa tro nal ao INSS da fo -
lha de pa ga men to para o fa tu ra men to se faça sem au -
men to da car ga tri bu tá ria, prin ci pal men te nos seg-
men tos pro du ti vos que uti li zam de for ma mais in ten si-
va o ca pi tal.

Em re su mo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, o se tor em pre sa ri al de se ja que se es ta be le ça um
con sis ten te pro gra ma de re du ção da car ga tri bu tá ria,
de sim pli fi ca ção das re gras do ICMS e de eli mi na ção
dos tri bu tos cu mu la ti vos, que in ci dem em cas ca ta ao
lon go da ca de ia pro du ti va. A imu ni da de tri bu tá ria nas

ex por ta ções bra si le i ras, a tri bu ta ção dos pro du tos im -
por ta dos em igual da de com os pro du tos na ci o na is, a
de so ne ra ção dos in ves ti men tos em má qui nas e equi -
pa men tos e um sis te ma tri bu tá rio que ga ran ta a de fe-
sa dos con tri bu in tes e con so li de os li mi tes cons ti tu ci-
o na is ao po der de tri bu tar tam bém fa zem par te do
ma ni fes to.

Assim, os sig na tá ri os des se ma ni fes to re gis-
tram o apo io à re for ma tri bu tá ria, des de que seja ori -
en ta da para a com pe ti ti vi da de e fa vo re ça o cres ci-
men to, a re du ção gra da ti va da ele va da car ga tri bu tá-
ria, a sim pli fi ca ção do sis te ma tri bu tá rio na ci o nal e a
iso no mia tri bu tá ria.

E é im por tan te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, que nós Par la men ta res, res pon sá ve is pela
apro va ção des sas me di das, es te ja mos aten tos aos
re cla mos des se im por tan te seg men to da nos sa eco -
no mia.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do e, mais uma vez,
pa ra béns por es tar en cer ran do sob a sua pre si dên cia
essa nova fase do Po der Le gis la ti vo, do Se na do Fe -
de ral.

Pa ra béns.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce de-

mos a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, do PMDB do
Rio Gran de do Sul.

Quis Deus que vi vês se mos aqui a ver da de bí bli-
ca de que “os úl ti mos se rão os pri me i ros”. O Se na dor
Pe dro Si mon será o úl ti mo a usar da pa la vra nes te se -
mes tre que fin da des ta le gis la tu ra, hoje, se gun da-fe i-
ra, dia 30 de ju nho de 2003. S. Exª sim bo li za a gran -
de za de 180 anos des te Par la men to: sim bo li za José
Bo ni fá cio, Jo a quim Na bu co, Ruy Bar bo sa, Jus ce li no
Ku bits chek e to dos nós que en gran de ce mos o Se na-
do da Re pú bli ca.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – 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, hon ra é ver este
Se na do che gar ao fi nal da pri me i ra par te de seus tra -
ba lhos com V. Exª pre si din do a Casa. Acho que nin -
guém se ria me lhor do que V. Exª, que vem ten do uma
atu a ção que emo ci o na pela pu re za, pelo sen ti men to
d’alma. Qu an do V. Exª fa lou, ain da hoje, co men tan do
a vi si ta que fez ao Hos pi tal Ge tú lio Var gas, na sua ter -
ra, pa re cia es tar fe chan do os olhos e ven do os fa tos
lhe vi nham à men te. O povo que as sis te à nos sa TV
Se na do en ten de isso.

Sou um dos ad mi ra do res de V. Exª, Se na dor
Mão San ta, exa ta men te pela pu re za, pela se ri e da de,
pela im por tân cia da sua atu a ção. E sin to-me fe liz que
nós dois – V. Exª na Pre si dên cia e eu na tri bu na – es -
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te ja mos a en cer rar os tra ba lhos do pri me i ro se mes tre
que, para nós, fo ram bons. Ti ve mos re ve la ções ex-
cep ci o na is de va lo res, prin ci pal men te aqui no Se na-
do, onde hou ve uma re no va ção im pres si o nan te. Nun -
ca, na his tó ria do Se na do, hou ve uma re no va ção tão
in ten sa quan to a que acon te ceu des ta vez.

A res pe i to dos pri me i ros seis me ses do Go ver no
Lula, não po de mos fa zer um re la to com ple to. No en -
tan to, po de mos fa zer um voto de pro fun da me di ta ção
e até de pro fun do de se jo de que dê cer to.

A pri me i ra ra zão que me trou xe à tri bu na, hoje, é 
exa ta men te esta: exa ta men te nes te mo men to, está
to man do pos se, como Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli-
ca, na Pre si dên cia da Re pú bli ca, o Sr. Cláu dio Le mos
Fon tel les. Não fui por que en ten di que al guém de ve ria
ocu par a tri bu na para fa lar a res pe i to.

Cláu dio Le mos Fon tel les, apro va do por esta
Casa, será o novo Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca. S.
Exª subs ti tu i rá uma pes soa so bre quem há mu i tas in -
ter ro ga ções, em bo ra seja um ho mem de bem, um ho -
mem sé rio, mas to dos nós es pe ra mos um com por ta-
men to di fe ren te para Cláu dio Fon tel les.

Cláu dio Fon tel les é um fran cis ca no, é um pro-
fes so fran cis ca no es tu dan do te o lo gia, apa i xo na do
pelo Di re i to, pelo Di re i to Cri mi nal, um ho mem de uma
in te gri da de, de uma dig ni da de, de uma pu re za, de
uma se ri e da de, de um co nhe ci men to ju rí di co to tal e
ab so lu to. Re pa rem que hoje está as su min do a Pro cu-
ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca Cláu dio Fon tel les.

Ama nhã, ini ci am os tra ba lhos, nes ta Casa, da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, que vai tra tar do
caso do Ban co do Pa ra ná, aque las con tas CC-5, dra -
má ti cas, que há anos e anos vêm vin do, vêm vin do...
A IstoÉ Di nhe i ro faz uma pu bli ca ção tre men da, em
dez pá gi nas, na edi ção da úl ti ma quin ta-fe i ra.

Vi ve re mos uma nova ex pe riên cia, por que a Pro -
cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca é quem pode de sig nar,
acom pa nhar, fis ca li zar, e te re mos uma ex pe riên cia
nova, por que as con clu sões des sa CPI, te nho cer te-
za, po de rão ser ar qui va das pelo Pro cu ra dor, po de rão
ser de nun ci a das pelo Pro cu ra dor-Ge ral, mas não fi -
ca rão em sua ga ve ta, que era o des ti no de, pra ti ca-
men te, to das as con clu sões das Co mis sões Par la-
men ta res de Inqué ri to do Con gres so Na ci o nal: Câ-
ma ra, Se na do ou Co mis sões Mis tas.

Sou mu i to atá vi co, mas vejo a co in ci dên cia dos fa -
tos que es tão ocor ren do. Olhem o que acon te ceu com
essa Co mis são. Ela fez o Se na do pa gar ve xa me. A Se -
na do ra de San ta Ca ta ri na co lheu as as si na tu ras, e seu
Par ti do não a de i xou apre sen tá-las. S. Exª teve que re -
co lhê-las. O Se na dor do PSDB co lheu-as no va men te.

Tam bém lhe pe di ram para não apre sen tar. E o que
acon te ce? A Câ ma ra dos De pu ta dos cria a Co mis são.
Enquan to isso, o Se na do, os Lí de res e o Pre si den te ha -
vi am re u ni do a Mesa e de ci di do re ti rar as as si na tu ras
dos Se na do res e ar qui var a CPI, con fi an do no que fa ria
o Go ver no Fe de ral, a Po lí cia e a Pro cu ra do ria. Eis que
nos dá uma li ção o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, que, sur pre en den do a to dos, re ce be as as si na tu-
ras e ins ta la a Co mis são. Insta la da a Co mis são, os Lí -
de res ti ve ram a gran de za – e que ro cum pri men tar os Lí -
de res dos Par ti dos e o Pre si den te do Se na do Fe de ral –
de en ten der que não po de ria o Se na do ar qui var e a Câ -
ma ra fa zer, e es ta mos hoje com a Co mis são Mis ta, que
co me ça os tra ba lhos ama nhã, no dia se guin te ao que o
Dr. Cláu dio Fon tel les as su me a Pro cu ra do ria-Ge ral da
Re pú bli ca. Impor tan te essa co in ci dên cia e im por tan tes
os tra ba lhos des sa Co mis são.

Sr. Pre si den te, eu es ta va numa Co mis são – lá
se vão sete, oito anos – quan do um Pro cu ra dor de
Foz do Igua çu me man dou um dos siê com as con tas,
com os nú me ros do que es ta va acon te cen do e di zen-
do que ele es ta va sen do ame a ça do de mor te, que ti -
nha le va do um tiro e que ti nha medo que lhe rou bas-
sem aque les do cu men tos. E, con fi an do em mim,
man da va al guém, di re ta men te, vir ao meu ga bi ne te
en tre gá-los a mim. Re ce bi-os e, di an te das câ me ras
de te le vi são do Se na do, de po is de mu i to me di tar so -
bre o que fa zer, ten tei cri ar uma Co mis são Par la men-
tar de Inqué ri to para já, na que la épo ca, tra tar es pe ci fi-
ca men te da que la ma té ria. Não con se guin do, en tre-
guei o dos siê nas mãos do Pre si den te da Co mis são,
que o pas sou ao Pro cu ra dor-Ge ral. E, até hoje, Sr.
Pre si den te, lá se vão não sei quan tos anos, essa ma -
té ria está an dan do, pu lan do de ga lho em ga lho, sem
nun ca nin guém ter to ma do co nhe ci men to dela. Ago -
ra, te nho a con vic ção de que ela sa i rá.Será mu i to im -
por tan te e até in te res san te que, en quan to a Câ ma ra
es ta rá na luta pe las duas Re for mas Tri bu tá ria e Pre vi-
den ciá ria, nós es ta re mos nes se tra ba lho.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Pe dro Si mon, eu in ter rom pe ria para en cer rar, de
acor do com o Re gi men to, mas pror ro ga rei por mais
cin co mi nu tos, na cer te za de que V.Exª tem uma in te-
li gên cia igual a de Cris to, que fez o Pai Nos so em me -
nos de um mi nu to, igual a de Abra ham Lin coln, que
fez um dis cur so em me nos de três mi nu tos e igual a
de Wins ton Chur chill, que dis se, no seu mais cé le bre
dis cur so, que du rou dois mi nu tos, aos es tu dan tes:
“Não de sa ni mem, não de sa ni mem, não de sa ni mem
nun ca mes mo”.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de-
ço emo ci o na do a gen ti le za de V. Exª, Sr. Pre si den te,
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mas eu ape nas que ria di zer que re pi to o dis cur so que
o Se na dor Pa u lo Paim fez des ta tri bu na; S. Exª fa lou
tam bém em meu nome. É cla ro que te mos uma ad mi-
ra ção es pe ci al por toda a avi a ção bra si le i ra e que re-
mos sal vá-la, mas a Va rig so freu mu i tas in jus ti ças
des de Col lor de Mel lo. A Ingla ter ra só tem uma em-
pre sa de avi a ção in ter na ci o nal; a Fran ça só tem uma
em pre sa de avi a ção in ter na ci o nal; e a Ale ma nha só
têm uma em pre sa de avi a ção in ter na ci o nal. Cada
em pre sa aé rea dos gran des cen tros do mun do só tem 
uma em pre sa que faz o ser vi ço in ter na ci o nal. O Bra sil
ti nha a Va rig. O Sr. Col lor de Mel lo abriu o mer ca do
aé reo para que to das as em pre sas es tran ge i ras en -
tras sem aqui. A par tir daí co me çou o tra ba lho dra má-
ti co da Va rig: per se gui ções, in jus ti ças e er ros.

Eu não con si de ro jus to fa zer um acor do em que
a Va rig en tre com 5% de uma nova em pre sa, Sr. Pre -
si den te. Di zem que o Go ver no tem mu i ta sim pa tia
pela ou tra em pre sa, por que ela era li ga da ao PT – o
que é nor mal. Mas não é mo ti vo su fi ci en te para não
dar à Va rig o tra ta men to que ela me re ce em um mo -
men to como esse.

Ade ma is, des pe ço-me, Sr. Pre si den te, jun to
com V. Exª, dos nos sos te les pec ta do res e dos nos sos
bra vos Se na do res. Até ama nhã, por que ama nhã re a-
brem-se os tra ba lhos e es ta re mos nós aqui na ses são
ex tra or di ná ria. E que Deus seja pró di go co nos co, dis -
tri bu in do-nos fa vo res para que te nha mos com pe tên-
cia para de sem pe nhar o nos so pa pel!

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a

mesa, pro je tos de lei do Se na do que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 260, DE 2003

Alte ra art. 13 da Lei nº 8.620, de 5 de 
ja ne i ro de 1993, para re gu lar a so li da ri e-
da de de só ci os mi no ri tá ri os re la ti va men-
te a dé bi tos jun to à Se gu ri da de So ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 8.620, de 5 de ja ne i ro

de 1993, pas sa a vi go rar acres ci do do § 2º, re nu me-
ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co, com a se guin te re -
da ção:

Art. 13....................................................
..............................................................
§ 2º O só cio mi no ri tá rio de so ci e da de

por co tas de res pon sa bi li da de li mi ta da, sem
fun ção de ge rên cia, di re ção ou re pre sen ta-

ção, goza do be ne fí cio de or dem em re la ção
aos só ci os ma jo ri tá ri os e sua res pon sa bi li-
da de é li mi ta da à pro por ção do ca pi tal subs -
cri to. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O dis po si ti vo cuja al te ra ção é pro pos ta au men-
tou o ri gor no es ta be le ci men to da so li da ri e da de dos
só ci os de so ci e da des por co tas de res pon sa bi li da de
li mi ta da e dos aci o nis tas con tro la do res, em re la ção
às dí vi das da em pre sa para com a se gu ri da de so ci al,
avan çan do, mes mo, em re la ção ao Có di go Tri bu tá rio
Na ci o nal (CTN).

Com efe i to, o CTN dis pôs, no art. 134, VII, que
a so li da ri e da de tri bu tá ria al can ça os só ci os das so -
ci e da des de pes so as, ape nas na sua dis so lu ção,
re la ti va men te aos dé bi tos de cor ren tes de atos em
que in ter vi e rem ou de omis sões de que fo rem res -
pon sá ve is.

O art. 135, do mes mo CTN, ins ti tui a res pon sa-
bi li da de pes so al em di ver sas hi pó te ses. Os só ci os
das so ci e da des de pes so as são al can ça dos por esse
dis po si ti vo quan to aos cré di tos tri bu tá ri os cor res pon-
den tes a obri ga ções re sul tan tes de atos pra ti ca dos
com ex ces so de po de res ou in fra ção de lei, con tra to
so ci al ou es ta tu tos.

Ve ri fi ca-se, por tan to, que tan to a so li da ri e da de
quan to a res pon sa bi li za ção pes so al são de fi ni das de
for ma pre ci sa e bas tan te res tri ti va. Essas de fi ni ções
do CTN são ob ser va das na le gis la ção dos tri bu tos
ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

O dis po si ti vo que se quer ago ra al te rar diz res -
pe i to ape nas às con tri bu i ções ar re ca da das para a
Pre vi dên cia So ci al. Ele am pli ou so bre ma ne i ra o con -
ce i to de so li da ri e da de, al can çan do os só ci os das so -
ci e da des de res pon sa bi li da de li mi ta da, que, se gun do
a dou tri na, não são so ci e da des de pes so as, mas de
ca pi tal.

Ve ri fi ca-se, atu al men te, si tu a ção cons tran ge do-
ra em vá ri os Esta dos: sé ci os ma jo ri tá ri os, mu i tas ve -
zes agin do de má-fé, aban do nam as em pre sas e se
mu dam para ou tra lo ca li da de. Os só ci os mi no ri tá ri os,
que con ti nu am re si din do na mes ma ci da de, são ci ta-
dos para pa gar in te gral men te a dí vi da da em pre sa
jun to ao INSS.

A pro po si ção que ora se co lo ca em dis cus são
virá apro xi mar a nor ma tri bu tá rio/pre vi den ciá ria do
que dis põem o Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal e o Di re i to
Co mer ci al, quan to à ir res pon sa bi li da de do só cio de
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pes soa ju rí di ca por co tas de res pon sa bi li da de li mi ta-
da. Pro põe-se um mo de lo con ci li a tó rio: o só cio mi no-
ri tá rio res pon de rá pela dí vi da ape nas na pro por ção
de seu ca pi tal na em pre sa e, de qual quer for ma, terá
o be ne fi cio de or dem, de ven do ser cha ma dos pri me i-
ro os só ci os ma jo ri tá ri os.

Sala das Ses sões, 30 de ju nho de 2003. -
Arthur Vir gí lio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.620, DE 5 DE JANEIRO DE 1993

Alte ra as Leis nºs 8.212 e 8.213, de
24 de ju lho de 1991, e dá ou tras pro vi-
dên ci as

....................................................................................
Art. 13. O ti tu lar da fir ma in di vi du al e os só ci os

das em pre sas por co tas de res pon sa bi li da de li mi ta da
res pon dem so li da ri a men te, com seus bens pes so a is,
pe los dé bi tos jun to à Se gu ri da de So ci al.

Pa rá gra fo úni co. Os aci o nis tas con tro la do res, os 
ad mi nis tra do res, os ge ren tes e os di re to res res pon-
dem so li da ri a men te e sub si di a ri a men te, com seus
bens pes so a is, quan to ao ina dim ple men to das obri -
ga ções para com a Se gu ri da de So ci al, por dolo ou
cul pa.
....................................................................................

(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 261, DE 2003

Alte ra a Lei nº 10.438 de 26-4-2002,
que tra ta da ex pan são da ofer ta da ener-
gia elé tri ca emer gen ci al, re com po si ção
ta ri fá ria ex tra or di ná ria, cria o Pro gra ma
de Incen ti vos às Fon tes Alter na ti vas de
Ener gia Elé tri ca (PROINFA) a Con ta de
De sen vol vi men to Ener gé ti co (CDE) e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ar ti go 3º da Lei nº 10.438/2002, pas sa

a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 3º ..................................................
I – ..........................................................
d) aten di dos os re qui si tos téc ni cos e

de re gu la ri da de fis cal cons tan tes do edi tal,
a con tra ta ção das ins ta la ções de que tra ta
este in ci so ..............

e) no caso de exis ti rem ins ta la ções
com LI e LP em nú me ro ma i or do que a dis -
po ni bi li da de de con tra ta ção pela Ele tro brás,
te rão pri o ri da de na con tra ta ção aque las que 
pos su í rem as li cen ças am bi en ta is mais an ti-
gas, a con tar do ato au to ri za ti vo, como pro -
du tor in de pen den te de ener gia elé tri ca, emi -
ti do pela ANEEL.

f) para as ins ta la ções cu jas li cen ças
am bi en ta is te nham sido re no va das en tre a
data da au to ri za ção da ANEEL e a re a li za-
ção da cha ma da pú bli ca, para efe i to de apli -
ca ção do cri té rio de fi ni do na alí nea e, será
con si de ra da a data da pri me i ra con ces são
da LP ou da LI.

g) será ad mi ti da a par ti ci pa ção ............

§ 2º Po de rá o Po der Exe cu ti vo au to ri zar a Ele -
tro brás a re a li zar con tra ta ções com pro du to res in de-
pen den tes que não aten dam os re qui si tos do § 1º,
des de que o to tal con tra ta do não ul tra pas se 50%
(cin qüen ta por cen to) da pro gra ma ção anu al e que,
des sas con tra ta ções não re sul te pre te ri ção de ofer -
tas de pro du to res in de pen den tes au tô no mos, que
es te jam em idên ti cas con di ções de ha bi li ta ção,
quan to aos cri té ri os de fi ni dos no in ci so I , alí ne as d,
e, f e g.

§ 3º A con tra ta ção com um mes mo gru po par ti-
ci pan te do pro ces so, in clu í dos, em con jun to, aque les
ca rac te ri za dos como par tes re la ci o na das so ci e ta ri a-
men te, ou com só cio con tro la dor co mum, não po de rá
ex ce der a 30% (trin ta por cen to) da pro gra ma ção
anu al de de ter mi na da fon te.

Jus ti fi ca ção

A for ça dos ven tos em nos so Bra sil deve ser vir
para im pul si o nar nos sa eco no mia. Falo so bre a ener -
gia eó li ca, cu jas ca rac te rís ti cas e pe cu li a ri da des am -
bi en ta is, co nhe ci das mun di al men te, jus ti fi cam a sua
im plan ta ção em nos so País. Essa fon te de ener gia al -
ter na ti va, que che ga a re pre sen tar até 12% da ma triz
ener gé ti ca de al guns pa í ses eu ro pe us, pode, prin ci-
pal men te no nor des te bra si le i ro, ser fon te de em pre-
go, ren da e in fra-es tru tu ra para em ba sar o cres ci men-
to da re gião. O po ten ci al eó li co bra si le i ro, se gun do o
Atlas do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia/Ele tro-
brás-2001, é de 143.470 me ga watts, sen do 75.050
me ga watts, ou mais da me ta de no nor des te. No meu
es ta do, o Rio Gran de do Nor te, es ti ma-se em 25.000
me ga watts, po ten ci al equi va len te ao do vi zi nho Ce a-
rá. Estas duas uni da des da Fe de ra ção re pre sen tam,
pra ti ca men te, 70% do po ten ci al eó li co da re gião.
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Até oito de maio de 2003, a ANEEL pos su ía, em
seus re gis tros, pro je tos au to ri za dos, que so mam, no
Bra sil, 6.186 me ga watts, no nor des te 4.475 me ga-
watts, equi va len tes a 72 % do to tal apro va do para o
Bra sil.

É in con ce bí vel que o Pro gra ma de Incen ti vo a
Fon tes de Ener gia Elé tri ca - PROINFA, fi que es tag na-
do aguar dan do a de fi ni ção do va lor eco nô mi co, pon to
fun da men tal, para vi a bi li zar os pro je tos.

É ina ce i tá vel, igual men te, a dis cri mi na ção im-
pos ta aos in ves ti do res, clas si fi can do-os em duas ca -
te go ri as. Os de pri me i ra, que são os pro du to res in de-
pen den tes de ener gia au tô no ma – PIEA, e os de se -
gun da, que são os pro du to res in de pen den tes de
ener gia – PIE. A es drú xu la pri o ri da de pre vis ta pelo
pro ces so de “cha ma da pú bli ca”, a ser exe cu ta da atra -
vés do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, pre ci sa de cor -
re ções.

Não exis te jus ti fi ca ti va téc ni ca para tra ta men to
de si gual, já que a ener gia pro du zi da se ria in cor po ra-
da ao sis te ma elé tri co bra si le i ro, com seus be ne fí ci os
e cus tos ali di lu í dos. Tra tar de for ma iso nô mi ca os in -
ves ti do res é ga ran tir a apli ca ção dos prin cí pi os cons -
ti tu ci o na is vi gen tes.

Se Go ver no Fe de ral apro var a con tra ta ção dos
pro je tos já ela bo ra dos, so men te no Rio Gran de do
Nor te os in ves ti men tos po de rão che gar a U$2 bi lhões
de dó la res, que per mi ti rão que se im plan tem 2.007
me ga watts. Du ran te a cons tru ção dos par ques eó li-
cos, se rão ge ra dos 4.300 em pre gos di re tos e 8.600
in di re tos. Ain da como exem plo, res sal to que ao lon go
dos vin te e cin co anos da ope ra ção, se rão man ti dos
3.000 em pre gos di re tos e 6.000 in di re tos.

Qu e ro, nes ta opor tu ni da de, so li ci tar o apo io de
Vos sas Exce lên ci as à apro va ção, des sa sin ge la pro -
po si ção, que ob je ti va aper fe i ço ar a ci ta da lei..

Sala das Ses sões, 30 de ju nho de 2003. – Ga ri-
bal di Alves Fi lho.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

Dis põe so bre a ex pan são da ofer ta
de ener gia elé tri ca emer gen ci al, re com-
po si ção ta ri fá ria ex tra or di ná ria, cria o
Pro gra ma de in cen ti vo às Fon tes Alter na-
ti vas de Ener gia Elé tri ca (PROINFA), a
Con ta de De sen vol vi men to Ener gé ti co
(CDE), dis põe so bre a uni ver sa li za ção do 
ser vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca, dá
nova re da ção às Leis nº 9.427, de 26 de
de zem bro de 1996, nº 9.648, de 27 de

maio de 1998, nº 3.890-A, de 25 de abril
de 1961, nº 5.655, de 20 de maio de 1971,
nº 5.899, de 5 de ju lho de 1973, nº 9.991,
de 24 de ju lho de 2000, 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. 3º Fica ins ti tu í do o Pro gra ma de Incen ti vo
às Fon tes Alter na ti vas de Ener gia Elé tri ca –
PROINFA, com o ob je ti vo de au men tar a par ti ci pa-
ção da ener gia elé tri ca pro du zi da por em pre en di-
men tos de Pro du to res Inde pen den tes Au tô no mos,
con ce bi dos com base em fon tes eó li ca, pe que nas
cen tra is hi dre lé tri cas e bi o mas sa, no Sis te ma Elé-
tri co Inter li ga do Na ci o nal, me di an te os se guin tes
pro ce di men tos: (Re gu la men to)

I – na pri me i ra eta pa do pro gra ma:
a) os con tra tos se rão ce le bra dos pela Cen tra is

Elé tri cas Bra si le i ras S.A. – ELETROBRÁS em até 24
(vin te e qua tro) me ses da pu bli ca ção des ta lei, para a
im plan ta ção de 3.300MW de ca pa ci da de, em ins ta la-
ções de pro du ção com iní cio de fun ci o na men to pre-
vis to para até 30 de de zem bro de 2006, as se gu ran do
a com pra da ener gia a ser pro du zi da no pra zo de 15
(quin ze) anos, a par tir da data de en tra da em ope ra-
ção de fi ni da no con tra to, ob ser van do o va lor piso de fi-
ni do na alí nea b;

b) con tra ta ção a que se re fe re a alí nea a de ve rá
ser dis tri bu í da igual men te, em ter mos de ca pa ci da de
ins ta la da, por cada uma das fon tes par ti ci pan tes do
pro gra ma e a aqui si ção da ener gia será fe i ta pelo va -
lor eco nô mi co cor res pon den te à tec no lo gia es pe cí fi-
ca de cada fon te, va lor este a ser de fi ni do pelo Po der
Exe cu ti vo, mas ten do como piso 80% (oi ten ta por
cen to) da ta ri fa mé dia na ci o nal de for ne ci men to ao
con su mi dor fi nal;

c) o va lor pago pela ener gia elé tri ca ad qui ri da
se gun do a alí nea b e os cus tos ad mi nis tra ti vos in cor-
ri dos pela Ele tro brás na con tra ta ção se rão ra te a dos
en tre to das as clas ses de con su mi do res fi na is aten di-
das pelo Sis te ma Elé tri co Inter li ga do Na ci o nal, pro-
por ci o nal men te ao con su mo in di vi du al ve ri fi ca do;

d) a con tra ta ção das ins ta la ções de que tra ta
este in ci so far-se-á me di an te Cha ma da Pú bli ca para
co nhe ci men to dos in te res sa dos, con si de ran do, no
con jun to de cada fon te es pe cí fi ca, pri me i ra men te as
que já ti ve rem a Li cen ça Ambi en tal de Insta la ção – LI
e pos te ri or men te as que ti ve rem a Li cen ça Pré via
Ambi en tal – LP;
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e) no caso de exis ti rem ins ta la ções com LI e LP
em nú me ro ma i or do que a dis po ni bi li da de de con tra-
ta ção pela Ele tro brás, se rão con tra ta das aque las cu -
jas li cen ças am bi en ta is pos su am me no res pra zos de
va li da de re ma nes cen tes;

f) será ad mi ti da a par ti ci pa ção di re ta de fa bri-
can tes de equi pa men tos de ge ra ção, sua con tro la da,
co li ga da ou con tro la do ra na cons ti tu i ção do Pro du tor
Inde pen den te Au tô no mo, des de que o ín di ce de na ci-
o na li za ção dos equi pa men tos seja de, no mí ni mo,
50% (cin qüen ta por cen to) em va lor.

II – na se gun da eta pa do pro gra ma:
a) atin gi da a meta de 3.300 MW, o de sen vol vi-

men to do Pro gra ma será re a li za do de for ma que as
fon tes eó li ca, pe que nas cen tra is hi dre lé tri cas e bi o-
mas sa aten dam a 10% (dez por cen to) do con su mo
anu al de ener gia elé tri ca no País, ob je ti vo a ser al can-
ça do em até 20 (vin te) anos, aí in cor po ra dos o pra zo
e os re sul ta dos da pri me i ra eta pa;

b) os con tra tos se rão ce le bra dos pela Ele tro-
brás, com pra zo de du ra ção de 15 (quin ze) anos e
pre ço equi va len te ao va lor eco nô mi co cor res pon den-
te a ge ra ção de ener gia com pe ti ti va, de fi ni da como o
cus to mé dio pon de ra do de ge ra ção de no vos apro ve i-
ta men tos hi dráu li cos com po tên cia su pe ri or a 30.000
kW e cen tra is ter me lé tri cas a gás na tu ral, cal cu la do
pelo Po der Exe cu ti vo;

c) a aqui si ção far-se-á me di an te pro gra ma ção
anu al de com pra da ener gia elé tri ca de cada pro du tor,
de for ma que as re fe ri das fon tes aten dam o mí ni mo
de 15% (quin ze por cen to) do in cre men to anu al da
ener gia elé tri ca a ser for ne ci da ao mer ca do con su mi-
dor na ci o nal, com pen san do-se os des vi os ve ri fi ca dos
en tre o pre vis to e re a li za do de cada exer cí cio, no sub -
se qüen te;

d) o pro du tor de ener gia al ter na ti va fará jus a um 
cré di to com ple men tar a ser men sal men te sa tis fe i to
com re cur sos da Con ta de De sen vol vi men to Ener gé-
ti co – CDE, cal cu la do pela di fe ren ça en tre o va lor eco -
nô mi co cor res pon den te à tec no lo gia es pe cí fi ca de
cada fon te, va lor este a ser de fi ni do pelo Po der Exe -
cu ti vo, mas ten do como piso 80% (oi ten ta por cen to)
da ta ri fa mé dia na ci o nal de for ne ci men to ao con su mi-
dor fi nal, e o va lor re ce bi do da Ele tro brás;

e) até o dia 30 de ja ne i ro de cada exer cí cio, os
pro du to res emi ti rão um Cer ti fi ca do de Ener gia Re no-
vá vel – CER, em que cons te, no mí ni mo, a qua li fi ca-
ção ju rí di ca do agen te pro du tor, o tipo da fon te de
ener gia pri má ria uti li za da e a quan ti da de de ener gia
elé tri ca efe ti va men te co mer ci a li za da no exer cí cio an -

te ri or, a ser apre sen ta do à Ane el para fis ca li za ção e
con tro le das me tas anu a is;

f) o Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá os pro ce di-
men tos e a Ele tro brás di li gen ci a rá no sen ti do de que
a sa tis fa ção dos cré di tos com ple men ta res de que tra -
ta a alí nea d não ul tra pas se 30 (trin ta) dias da re qui si-
ção de pa ga men to fe i ta pelo agen te pro du tor;

g) na or de na ção da con tra ta ção, que será pre -
ce di da de Cha ma da Pú bli ca para co nhe ci men to dos
in te res sa dos, a Ele tro brás apli ca rá os cri té ri os cons -
tan tes do in ci so I, alí ne as d, e e f, ob ser van do, ain da,
o pra zo mí ni mo de 24 (vin te e qua tro) me ses en tre a
as si na tu ra do con tra to e o iní cio de fun ci o na men to
das ins ta la ções;

h) a con tra ta ção de ve rá ser dis tri bu í da igual-
men te, em ter mos de ca pa ci da de ins ta la da, por cada
uma das fon tes par ti ci pan tes do Pro gra ma, po den do
o Po der Exe cu ti vo, a cada 5 (cin co) anos de im plan ta-
ção des sa Se gun da Eta pa, trans fe rir para as ou tras
fon tes o sal do de ca pa ci da de de qual quer uma de las,
não con tra ta da por mo ti vo de fal ta de ofer ta dos agen -
tes in te res sa dos;

i) o va lor pago pela ener gia elé tri ca ad qui ri da e
os cus tos ad mi nis tra ti vos in cor ri dos pela Ele tro brás
na con tra ta ção se rão ra te a dos en tre to das as clas ses
de con su mi do res fi na is aten di dos pelo Sis te ma Elé tri-
co Inter li ga do Na ci o nal, pro por ci o nal men te ao con su-
mo ve ri fi ca do.

§ 1º Pro du tor Inde pen den te Au tô no mo é aque le
cuja so ci e da de não é con tro la da ou co li ga da de con -
ces si o ná ria de ge ra ção, trans mis são ou dis tri bu i ção
de ener gia elé tri ca, nem de seus con tro la do res ou de
ou tra so ci e da de con tro la da ou co li ga da com o con tro-
la dor co mum.

§ 2º Po de rá o Po der Exe cu ti vo au to ri zar a Ele -
tro brás a re a li zar con tra ta ções com Pro du to res Inde -
pen den tes que não aten dam os re qui si tos do § lº,
des de que o to tal con tra ta do não ul tra pas se a 25%
(vin te e cin co por cen to) da pro gra ma ção anu al e des -
sas con tra ta ções não re sul te pre te ri ção de ofer ta de
Pro du tor Inde pen den te Au tô no mo, ob ser van do-se,
no caso de ener gia eó li ca, que na pri me i ra eta pa do
Pro gra ma o to tal das con tra ta ções pode al can çar até
50% (cin qüen ta por cen to).

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

(À Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra – de ci são ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Os pro je tos
li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 511, DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do in ci so IV do art. 71 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, com bi na do com o in ci so V do art. 102-A
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro
que seja ins ta do o Tri bu nal de Con tas da União a re a-
li zar au di to ria de na tu re za ope ra ci o nal no Ban co Cen -
tral e na Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca
(ANEEL), com vis tas a:

1. es cla re cer os li mi tes de com pe tên-
cia na fis ca li za ção fi nan ce i ra e con tá bil das
em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ços pú-
bli cos de ener gia elé tri ca, a car go de am bas
as au tar qui as;

2. cir cuns tan ci ar a pro pos ta de so lu-
ções con jun tu ra is e es tru tu ra is que vi sem
a au men tar a efi ciên cia da fis ca li za ção
dos ser vi ços de ele tri ci da de pelo po der
pú bli co, com o in tu i to de di mi nu ir a as si-
me tria de in for ma çôes den tro da pró pria
ad mi nis tra ção.

Jus ti fi ca ção

Em res pos ta ao Re que ri men to de Infor ma-
ções nº 66, de 2003, de mi nha au to ria, so bre re-
mes sas para o ex te ri or, trans fe rên cia de re cur sos
en tre em pre sas co li ga das e to ma da de em prés ti-
mos en vol ven do em pre sas con ces si o ná ri as do
Gru po Rede, a Ane el in for mou não ter com pe tên cia
para fis ca li zar as re mes sas de re cur sos ao ex te ri or
pe las con ces si o ná ri as. Essa com pe tên cia é do
Ban co Cen tral, e tais in for ma ções es tão pro te gi das
pelo si gi lo ban cá rio.

Ora, essa seg men ta ção de com pe tên ci as de
fis ca li za ção e a ve da ção le gal de trans fe rên cia de
in for ma ções en tre en ti da des do Po der Exe cu ti vo,
trans fe rên cia essa cru ci al para o exer cí cio de suas
fun ções pre cí pu as, con tra ri am o prin cí pio da efi-
ciên cia, ele men to ba si lar da Admi nis tra ção Pú bli ca,
e pe re ni za do no ar ti go 37 da Car ta Mag na. É im-
pen sá vel que o Po der Pú bli co, no exer cí cio de seu
po der de po lí cia, im po nha a si pró prio li mi ta ções in -

com pa tí ve is com o ade qua do exer cí cio de suas com -
pe tên ci as.

No se gun do se mes tre de 2002, o Jor nal do
Bra sil pu bli cou ma té ria aler tan do para a se guin te
in co e rên cia: no mo men to em que as em pre sas do
se tor elé tri co ple i te a vam com pen sa ções ta ri fá ri as e
não-ta ri fá ri as para re com por os seus flu xos de ca i-
xa, o Ban co Cen tral in for ma va que o se tor elé tri co
foi o cam peão de re mes sas de di vi sas para o ex te ri-
or. Do pon to de vis ta do Ban co Cen tral, são cer ta-
men te re mes sas re gu la res. Mas do pon to de vis ta
da con ces são, po dem ser re mes sas re gu la res ou
não. Só a Ane el te ria con di ções téc ni cas para ava li-
ar essa re gu la ri da de. Mas, es tra nha men te, a agên -
cia re gu la do ra não pode ter aces so a es sas in for-
ma ções, pro te gi das que es tão pelo si gi lo ban cá rio.
Ca sos como os da Rede Cel pa, ou da Ele tro pa u lo,
po dem não ter um ade qua do es cla re ci men to em ra -
zão de li mi ta ções na co mu ni ca ção en tre en ti da des
com vo ca ção fis ca li za do ra.

Não se pode con ce ber que a Ane el não pos sa
ter aces so a in for ma ções cru ci a is para se de ter mi-
nar a le ga li da de de atos de ges tão que fo ram co lo-
ca das ge ne ri ca men te sob sus pe i ta pela im pren sa.
Por essa ra zão, é im por tan te que o Egré gio Tri bu nal
faça um di ag nós ti co so bre a efi ciên cia ope ra ci o nal
do pro ces so de fis ca li za ção das em pre sas con ces-
si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de ele tri ci da de, par ti-
cu lar men te no to can te ao aces so da Ane el a in for-
ma ções cuja ob ten ção é da com pe tên cia do Ban co
Cen tral.

Sala das Ses sões, 30 de ju nho de 2003. – Ana
Jú lia Ca re pa.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – O re que ri-
men to lido será apre ci a do opor tu na men te.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 512, DE 2003

Re quer Voto de  Apla u so pelo trans -
cur so do 92º  ani ver sá rio da fun da ção da
Assem bléia de Deus.

Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men-
to Inter no,  ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig na do
nos ana is do Se na do, Voto de Apla u so pelo trans -
cur so do 92º  de fun da ção da Assem bléia de Deus,
igre ja pre sen te hoje em todo o País, como ins ti tu i-
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ção re li gi o sa pre e mi nen te e que con gre ga mi lha res
de fi e is.

Re que i ro mais que o voto de apla u so seja co -
mu ni ca do ao Pre si den te da Assem ble ia de Deus, o
Pas tor e De pu ta do Jo nat has Câ ma ra, bem como ao
Pas tor Sa mu el Câ ma ra, Pre si den te da Rede Boa
Nova, li ga da àque la ins ti tu i ção re li gi o sa, e ain da ao
De pu ta do Fe de ral Fi las de Câ ma ra e aos De pu ta dos
Esta du a is do Ama zo nas, Fran cis co Sou za e Wan der-
lei Dal las.

Jus ti fi ca ção

 A ho me na gem que ora for mu lo jus ti fi ca-se pelo
sig ni fi ca do da Assem bléia de Deus, no ter ri tó rio bra si-
le i ro, em mis são vi vi fi ca do ra, exer cen do ação e van-
ge li za do ra e aben ço a do ra, de pro fun da fé cris tã.

Sala das Ses sôes, 30 de ju nho de 2003. -
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Nos ter mos
do art. 222, § 1º, do Re gi men to Inter no, o re que ri men-
to será des pa cha do à Co mis são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Os Srs. Se -
na do res Le o nel Pa van e Ro me ro Jucá en vi a ram dis -
cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do
art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, é bom, é mu i to bom, para to dos, e prin ci-
pal men te para o Go ver no, uma vis ta-d’olhos nas co lu-
nas de car tas dos le i to res que os jor na is pu bli cam di -
a ri a men te. Ali, numa le i tu ra sis te má ti ca, va mos en-
con trar o que pen sam os bra si le i ros. E, so bre tu do, do
que re cla mam.

Leio uma des sas co lu nas e vejo os as sun tos
que mais in qui e tam a po pu la ção. Há crí ti cas para
essa in ven ção de co tas nas va gas de uni ver si da des
para pes so as de cor, há uma in dig na ção ge ral di an te
da in ci dên cia, já alar man te, dos re mé di os que ma-
tam, de re mé di os fal si fi ca dos e ven di dos li vre men te
no País in te i ro. E a fis ca li za ção do Go ver no?

Leio, tam bém, crí ti cas às re i vin di ca ções dos ju í-
zes, que que rem um re gi me di fe ren ci a do de pre vi dên-
cia so ci al e, ain da, mu i tas crí ti cas ao pá li do cor te de
meio por cen to na taxa bá si ca de ju ros.

No Cor re io Bra zi li en se, edi ção do dia 19 úl ti-
mo, uma crí ti ca à pos tu ra do Pre si den te Lula, mas
não em pa la vras. Vem em for ma de char ge de Ká cio,
para con de nar as es ti lin ga das com que o Che fe do
Go ver no pro cu ra atin gir o ex-Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Se o Go ver no Lula se de ti ves se na le i tu ra das
Car tas de Le i tor, quem sabe as co i sas vi es sem a mu -
dar um pou co. O pou co que se pede é que o Go ver no,
que já está com ple tan do meio ano, co me ce de fato a
mos trar a que veio.

Ini ci ar logo as ações e pro gra mas tão pro me ti-
dos e que o povo vem es pe ran do com im pa ciên cia é
um bom ca mi nho. Bem me lhor do que per ma ne cer
ape nas no mar ke ting.

O povo, este mes mo povo que apa re ce em Car -
tas dos Le i to res, pede pres sa. Que tal aten dê-lo ?

O SR ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho à tri bu na des ta Casa para apre-
sen tar uma sín te se das ati vi da des do Ser vi ço Na ci o-
nal de Apren di za gem Ru ral (SENAR), uma ins ti tu i ção
que ope ra nos mol des do SENAI e do SENAC, vin cu-
la da à Con fe de ra ção da Agri cul tu ra e Pe cuá ria do
Bra sil (CNA), e que, a exem plo de suas con gê ne res,
exer ce um re le van te pa pel na for ma ção téc ni ca e pro -
fis si o nal de mão-de-obra ru ral.

Nun ca é de ma is re a fir mar a nos sa re le van te vo -
ca ção agrí co la. Tra ta-se de um se tor que res pon de
por cer ca de um quar to dos em pre gos e da ri que za
pro du zi da em nos so País e que, por tan to, re quer uma 
po lí ti ca de de sen vol vi men to pro fis si o nal que per mi ta
a sua per ma nen te mo der ni za ção, tor nan do-o apto a
par ti ci par do ex tre ma men te com pe ti ti vo mer ca do in -
ter na ci o nal.

O SENAR tem como mis são de sen vol ver ações
de for ma ção pro fis si o nal ru ral e ati vi da des de pro mo-
ção so ci al vol ta das para o ho mem do cam po, con tri-
bu in do para seu efi ci en te exer cí cio pro fis si o nal, para
a me lho ria de sua qua li da de de vida, in te gran do-o à
so ci e da de e ha bi li tan do-o ao ple no exer cí cio da ci da-
da nia.

Em gran des li nhas, o SENAR se de di ca, em ní -
vel na ci o nal, a ela bo rar pro gra mas de tre i na men to no
pró prio em pre go; es ta be le cer e di fun dir me to do lo gi-
as; co or de nar, su per vi si o nar e fis ca li zar a exe cu ção
dos pro gra mas e pro je tos; as ses so rar o Go ver no Fe -
de ral em as sun tos de for ma ção pro fis si o nal ru ral; as -
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sis tir o pe que no pro du tor ru ral, en si nan do no vos mé -
to dos para a exe cu ção de seu tra ba lho; tudo ao en-
con tro do ob je ti vo de es ti mu lar a per ma nên cia do ho -
mem no cam po, des per tan do o seu po ten ci al e in cen-
ti van do-o a pro du zir mais e me lhor.

Em 2002, o con jun to de suas áre as ocu pa ci o na-
is, en tre as qua is so bres sa em te mas como a me ca ni-
za ção agrí co la, a pe cuá ria de gran de por te, as cul tu-
ras pe re nes e semi-pe re nes, o be ne fi ci a men to de
pro du tos de ori gem agro-sil vo-pas to ril, a ir ri ga ção e
dre na gem e o tu ris mo ru ral, en tre ou tros, foi ob je to de
in ten sa ação de tre i na men to, com a re a li za ção de
cur sos para mais de vin te mil tur mas, atin gin do a mar -
ca de 365 mil pes so as tre i na das, em mais de se is cen-
tas mil ho ras-aula.

É re le van te as si na lar a in ten si fi ca ção das ati vi-
da des do SENAR no ano fin do, em que os in di ca do-
res re ve la ram ní ve is su pe ri o res em 17% aos cor res-
pon den tes de 2001, de mons tran do o con ti nu a do e
cres cen te es for ço da ins ti tu i ção na cons tru ção de um
Bra sil ru ral mais com pe ten te e pre pa ra do para en-
fren tar seus no vos de sa fi os tec no ló gi cos, me to do ló gi-
cos e ope ra ci o na is.

Sr. Pre si den te, ao lado de sua ação na for ma-
ção pro fis si o nal ru ral, o SENAR se de di ca, tam bém,
in ten sa men te, à pro mo ção so ci al das co mu ni da des
ru ra is, onde, por meio de tre i na men tos, se mi ná ri os,
tor ne i os e en con tros, as sun tos como edu ca ção, sa -
ú de, nu tri ção, ar te sa na to, or ga ni za ção e ser vi ços
co mu ni tá ri os, cul tu ra, es por te e la zer são apre sen-
ta dos e tra ba lha dos jun to às co mu ni da des ru ra is
em todo o Bra sil, pro mo ven do sua in te gra ção à so -
ci e da de e en fa ti zan do a ple na ci da da nia que deve
es tar tam bém ali pre sen te, em to dos e em cada um
de seus in te gran tes.

Mais de qua tro mil gru pos de ati vi da des de pro -
mo ção so ci al fo ram tra ba lha dos em 2002, atin gin do
mais de 116 mil par ti ci pan tes.

Além des sas ati vi da des, o SENAR se de di ca a
al guns pro je tos es pe ci a is, como o Agri nho, o Se me-
an do, o Sa ú de no Cam po e o das Ca de i as Pro du ti vas
Agro in dus tri a is, to dos des ti na dos ao apri mo ra men to
das ati vi da des ru ra is.

Des ses, me re ce es pe ci al re le vân cia o Agri-
nho, des ti na do às cri an ças do meio ru ral, pro mo-
ven do con cur sos de re da ção e de de se nho, ao lado
do fo men to a ati vi da des pe da gó gi cas di re ci o na das.
Esse pro je to atin giu, em 2002, cer ca de um mi lhão

e se is cen tas mil cri an ças em todo o meio ru ral bra si le-
i ro.

Srs.e Se nho res Se na do res, per mi to-me con clu-
ir, afir man do que de ve mos in cen ti var e pres ti gi ar ins ti-
tu i ções como o SENAR e seus ir mãos da in dús tria e
do co mér cio, que re pre sen tam ini ci a ti vas já con so li-
da das por lon go tem po, e cujo su ces so, ao lado dos
ine gá ve is e ex pres si vos be ne fí ci os pres ta dos às co-
mu ni da des a que de vem aten der, con fir mam, de for -
ma ine quí vo ca, a for ça, a cri a ti vi da de e a pu jan ça de
nos sa so ci e da de.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Lem bro às
Srªs e aos Srs. Se na do res que ama nhã, às 11 ho ras e 
30 mi nu tos, no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
se rão ins ta la dos os tra ba lhos da con vo ca ção ex tra or-
di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Nada mais
ha ven do a tra tar, sob as bên çãos de Deus, a Pre si-
dên cia vai en cer rar os tra ba lhos des ta ses são, se gun-
da-fe i ra, 30 de ju nho de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Está en cer-
ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às19 ho ras e 7
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
 PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

30-6-2003
se gun da-fe i ra

12h30 – Juiz Má rio Alvá res Lobo, Pre si den te do
1º Tri bu nal de Alça da Ci vil do Esta do de São Pa -
u lo, acom pa nha do do Juiz Ma u ri cio Fer re i ra Le i-
te, Vice-Pre si den te, do Juiz Ren zo Le o nar di,
Vice-Pre si den te do 2º Tri bu nal de Alça da, e do
Juiz Ade mir de Car va lho Be ne di to

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral.

16h  – Lan ça men to do Pro gra ma Pri me i ro
Empre go, even to de ini ci a ti va do Mi nis té rio do
Tra ba lho e do Empre go

Sa lão No bre do Pa lá cio do Pla nal to
18h  – Ce ri mô nia de pos se do Se nhor Cláu dio

Le mos Fon te les no car go de Pro cu ra-
dor-Ge ral da Re pú bli ca

Sa lão Les te do Pa lá cio do Pla nal to
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52 ª LEGISLATURA) 

 
BAHIA PFL - Heráclito Fortes 

PFL - Rodolpho Tourinho PMDB -  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães  RIO GRANDE DO NORTE 
PFL -  César Borges PTB -  Fernando Bezerra 
 RIO DE JANEIRO PMDB -  Garibaldi Alves Filho 
PT -  Roberto Saturnino PFL -  José Agripino 
PL -  Marcelo Crivella  SANTA CATARINA 
PMDB -  Sérgio Cabral PFL -  Jorge Bornhausen 
 MARANHÃO PT -  Ideli Salvatti 
PMDB -  João Alberto Souza PSDB -  Leonel Pavan 
PFL -  Edison Lobão  ALAGOAS 
PFL -  Roseana Sarney PT -  Heloísa Helena 
 PARÁ PMDB -  Renan Calheiros 
PMDB -  Luiz Otávio PSDB -  Teotônio Vilela Filho 
PT -  Ana Júlia Carepa  SERGIPE 
PTB -  Duciomar Costa PFL -  Renildo Santana 
 PERNAMBUCO PDT -  Almeida Lima 
PFL -  José Jorge PSB -  Antonio Carlos Valadares 
PFL -  Marco Maciel  AMAZONAS 
PSDB - Sérgio Guerra PMDB -  Gilberto Mestrinho 
 SÃO PAULO PSDB -  Arthur Virgílio 
PT -  Eduardo Suplicy PDT -  Jefferson Peres 
PT -  Aloizio Mercadante  PARANÁ 
PFL -  Romeu Tuma PSDB -  Alvaro Dias 
 MINAS GERAIS PT -  Flávio Arns 
PL -  Aelton Freitas PDT -  Osmar Dias 
PSDB -  Eduardo Azeredo  ACRE 
PMDB -  Hélio Costa PT -  Tião Viana 
 GOIÁS PSB -  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB -  Íris de Araújo PT -  Sibá Machado 
PFL -  Demóstenes Torres  MATO GROSSO DO SUL 
PSDB -  Lúcia Vânia PMDB -  Juvêncio da Fonseca 
 MATO GROSSO PT -  Delcídio Amaral 
PSDB -  Antero Paes de Barros PMDB -  Ramez Tebet 
PFL -  Jonas Pinheiro  DISTRITO FEDERAL 
PT -  Serys Slhessarenko PMDB -  Valmir Amaral 
 RIO GRANDE DO SUL PT -  Eurípedes Camargo 
PMDB -  Pedro Simon PFL -  Paulo Octávio 
PT -  Paulo Paim  TOCANTINS 
PTB -  Sérgio Zambiasi PSDB -  Eduardo Siqueira Campos 
 CEARÁ PFL -  João Ribeiro 
PSDB -  Reginaldo Duarte PFL -  Leomar Quintanilha 
PPS -  Patrícia Saboya Gomes  AMAPÁ 
PSDB -  Tasso Jereissati PMDB -  José Sarney 
 PARAÍBA PSB -  João Capiberibe 
PMDB -  Ney Suassuna PMDB -  Papaléo Paes 
PFL -  Efraim Morais  RONDÔNIA 
PMDB -  José Maranhão PMDB -  Amir Lando 
 ESPÍRITO SANTO PT -  Fátima Cleide 
PPS -  João Batista Motta PMDB -  Valdir Raupp 
PMDB -  Gerson Camata  RORAIMA 
PL -  Magno Malta PPS -  Mozarildo Cavalcanti 
 PIAUÍ PDT -  Augusto Botelho 
PMDB - Alberto Silva PMDB -  Romero Jucá 
 



 

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS) 
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. (vago) 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO 
 

TEMPORÁRIA 
(07 titulares e 07 suplentes) 

 
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL –DF) 

Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB – SC) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aelton Freitas 1. Antonio Carlos Valadares 
Serys Slhessarenko 2. Ideli Salvatti 

PMDB 
Garibaldi Alves Filho 1. Mão Santa 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 

PFL 
Paulo Octavio 1. João Batista Motta (PPS)* 
João Ribeiro 2. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Lúcia Vânia 

*Vaga cedida ao PPS. 
Atualizada em 15.05.2003 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

 
 
 
 
 



 
1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO 

 
TEMPORÁRIA 

(07 titulares e 07 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT – PA) 
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL – BA) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Julia Carepa 1. Delcídio Amaral. 
Aelton Freitas 2. Magno Malta 

PMDB 
Luiz Otávio 1. Hélio Costa 
Sérgio Cabral 2. (vago) 

PFL 
Rodolpho Tourinho 1. Efraim Morais 
João Ribeiro 2. Almeida Lima (PDT)* 

PSDB 
Sérgio Guerra 1.Eduardo Azeredo 

*Vaga cedida pelo PFL 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR 
A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

TEMPORÁRIA 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-AP) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
João Capiberibe 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Juvêncio da Fonseca 2. Hélio Costa 
Íris de Araújo 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. Romero Jucá 
Papaléo Paes* 7. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Leomar Quintanilha 4. Efraim Morais 
Renildo Santana 5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. (vago) 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA) 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1. 
Fátima Cleide 2. 

PMDB 
Amir Lando 1. 
Juvêncio da Fonseca 2. 

PFL 
Roseana Sarney 1. 
PSDB 
Lúcia Vânia 1. 
PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. 

Atualizada em 13.05.2003 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 

2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Sibá Machado 1. 
Aelton Freitas 2. 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. 
Íris de Araújo 2. 

PFL 
Leomar Quintanilha 1. 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. 

PPS 
Álvaro Dias 1. 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

 
2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT) 
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Flávio Arns 1. 
Eurípedes Camargo 2. 

PMDB 
Ney Suassuna 1. 
Garibaldi Alves Filho 2. 

PFL 
Jonas Pinheiro 1. 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. 

 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 
 

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP) 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR) 

Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI) 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Vago 1. 
Vago 2. 

PMDB 
Mão Santa 1. 
Papaléo Paes* 2. 

PFL 
Renildo Santana 1. 

PSDB 
Reginaldo Duarte 1. 

PDT 
Augusto Botelho 1. 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA) 

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Fernando Bezerra 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
(vago) 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Romero Jucá* 
Garibaldi Alves Filho 2. Luiz Otávio 
José Maranhão 3. Ramez Tebet 
Juvêncio da Fonseca 4. João Alberto Souza 
Papaléo Paes 5. Íris de Araújo 
Pedro Simon 6. Sérgio Cabral 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Paulo Octávio 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. Renildo Santana 
José Jorge 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
(vago) 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

* Desfiliou-se do PSDB, passando a integrar a bancada do PMDB em 14.05.2003..  
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 



 

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS “INDICAÇÕES 
APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E 

INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO 
(7 titulares e 7suplentes) 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 
 

Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.  
 
 

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(7 titulares e 7suplentes) 

 
Presidente: Senador Tasso Jereissati 

Vice-Presidente: Pedro Simon 
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres 

TITULARES SUPLENTES 
PMDB 

Pedro Simon 1. João Alberto Souza 
Garibaldi Alves Filho 2. Papaléo Paes 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 

PT 
Serys Slhessarenko 1. Sibá Machado 

PSDB 
Tasso Jereissati 1. Arthur Virgílio Neto 

OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL) 
Magno Malta 1. Fernando Bezerra 

Atualizada em 21.05.03 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 

E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 



4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Fátima Cleide 1. Tião Viana 
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 4. Papaléo Paes* 
Duciomar Costa 5. Sibá Machado 
Aelton Freitas 6. Marcelo Crivella 
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago) 
Heloísa Helena 8. (vago) 

PMDB 
Hélio Costa 1. Mão Santa 
Íris de Araújo 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Juvêncio da Fonseca 
Gerson Camata 4. Luiz Otávio 
Sérgio Cabral 5. Valmir Amaral 
José Maranhão 6. Amir Lando 
(vago) 7. (vago) 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao 
Governo) 

 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão 
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro 
José Jorge 3. José Agripino 
Leomar Quintanilha 4. Marco Maciel 
Renildo Santana 5. Paulo Octavio 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo 
Reginaldo Duarte 3. Teotônio Vilela Filho 
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Peres 
Almeida Lima 2. Álvaro Dias  

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos de 19.2.2003, o PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação. 
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 



 

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes) 

 
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Roberto Saturnino 1. Sibá Machado 
Fátima Cleide 2. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 3. Papaléo Paes* 

PMDB 
Hélio Costa 1. Gerson Camata 
Sérgio Cabral 2. Juvêncio da Fonseca 
Íris de Araújo 3. Luiz Otávio 

PFL 
Roseana Sarney 1 Paulo Octavio 
Demóstenes Torres 2. José Agripino 
Edison Lobão 3. (vago) 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Reginaldo Duarte 

PDT 
Almeida Lima 2. (vago) 

* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 07.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 

PERMANENTE 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 



 

5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
(17 titulares e 9 suplentes) 

 
Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB) 

Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ideli Salvati 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta  

Atualizada em 22.05.2003 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 



 

6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
(19 titulares e 19 suplentes) 

 
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES) 

Vice-Presidente: (aguardando eleição) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1..Serys Slhessarenko 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 
Magno Malta 3. (vago) 
Aelton Freitas 4. (vago) 
Marcelo Crivella 5. (vago) 

PMDB 
Renan Calheiros 1. Gerson Camata 
Ney Suassuna 2. Amir Lando 
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho 
Sérgio Cabral 4. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 5. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Demóstenes Torres 
Efraim Morais 2. Jonas Pìnheiro 
Leomar Quintanilha 3. (vago) 
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Lúcia Vânia 1. (vago) 
(vago) 2. (vago) 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

Atualizada em 22.05.2003 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 

Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E – Mail: mariadul@senado.br . 



 

7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 
(19 titulares e 19 suplentes) 

 
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP) 

Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns 
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide 
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante 
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa 
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas 
Tião Viana (por cessão do PMDB)  

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon 
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp 
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 4. Juvêncio da Fonseca 
Hélio Costa 5. (vago) 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão 
João Ribeiro 2. Renildo Santana 
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho 
Marco Maciel 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati 
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra 

PDT 
Jefferson Péres 1. Álvaro Dias  

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello 

Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 

 
8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 
Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. Ney Suassuna 
José Maranhão 6. Romero Jucá 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Leomar Quintanilha 
Paulo Octavio 4. Renildo Santana 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. (vago) 
Sérgio Guerra 2. Arthur Virgílio 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

Atualizada em 22.05.2003 
 

Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 

 



 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 
Presidente: Senador JUVÊNCIO DA FONSECA 2 
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 
 

PMDB 
Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
Juvêncio da Fonseca MS 1128 1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 
PFL5 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Renildo Santana 4 SE 1306 
PT 1 
Heloísa Helena AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(Vago)8   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 
PSDB5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
(Vago)7   1. Augusto Botelho (PDT) RR 2041 
PTB 1 
(Vago)6   1. Fernando Bezerra (PTB) RN 2461 
PSB 1, PL 1 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4164 1. Marcelo Crivella (PL) RJ 5077 
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em 08.05.2003) 
Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo, constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
2 Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria, constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação 
lida na Sessão do SF dessa data. 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-4552 
sscop@senado.gov.br 

www.senado.gov.br/etica 



CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) 3º Corregedor Substituto 
 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4552 

sscop@senado.gov.br 



PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 
1ª Designação: 16.11.1995 
2ª Designação: 30.06.1999 
3ª Designação: 27.06.2001 
4ª Designação (a ser realizada) 

 
PROCURADORES 

 
Senadores UF Ramal 

PMDB 
   

PFL 
   

PT 
   

PSDB 
   
PDT/PTB/PSB/PL/PPS 
   

Atualizada em 17 de fevereiro de 2003 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-3265 



CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
 

COMPOSIÇÃO 
 

1ª Designação geral: 03.12.2001 
2ª Designação geral: 26.02.2003 

 
 

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko4 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior4 

 
PMDB UF RAMAL 
Senadora Íris de Araújo 1 GO 3148 
PFL 6   
Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 
PT 5   
Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 
PSDB 6   
Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 
PDT   
Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 
PTB 5   
Senador Papaléo Paes 1-5 AP 3253 
PSB 5   
Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 
PL 5   
Senador Magno Malta 1 ES 4164 
PPS   
Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 

 
Atualizada em 7.5.2003 

Notas: 
1 Designados na Sessão do SF de 26.2.2003 
2 Designado na Sessão do SF de 7.3.2003 
3 Designado na Sessão do SF de 11.3.2003 
4 Eleitos, por aclamação, em 12.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho. 
5 Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do 
SF de 1.2.2003.  
6 Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do 
SF de 29.4.2003. 
7 Na Sessão do SF de 7.5.2003, o Senador Papaléo Paes comunicou seu desligamento do PTB e 
filiação ao PMDB. 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-4552 
sscop@senado.gov.br 
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ÍNDICE ONOMÁSTICO 
 
ALBERTO SILVA 
 

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2003, que denomina “Aeroporto de 
Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho” o aeroporto localizado na cidade de Parnaíba, 
Estado do Piauí. 186 

 
ALMEIDA LIMA 
 

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos 
termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a União a conceder indenização a José Pereira. 054 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 52, de 2003, que altera o sistema de 

representação do Poder Legislativo e Executivo no âmbito da federação brasileira, e dá 
outras providências. 096 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 53, de 2003, que altera a forma da federação 

brasileira e dá outras providências. 116 
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de 2003 que altera a redação do art 14 e 

acrescenta parágrafo ao mesmo artigo da Constituição Brasileira que trata do exercício da 
soberania popular. 154 

 
Discute Projeto de Resolução nº 27, de 2000, (Tramitado em conjunto como Projeto 

de Resolução nº 42, de 2001), que estabelece alíquota do Imposto sobre Operações 
Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações interestaduais 
com farinha de trigo, tendo Pareceres sob os nºs 882, de 2003; 576, de 2003; e 577, de 2003. 193 

 
Apóia também a aprovação da PEC nº 40/99, que trata de terrenos da Marinha, 

defendida pelo Senador Heráclito Fortes. Aparte ao Senador Heráclito Fortes. 200 
 

ALOIZIO MERCADANTE  
 

Requerimento nº 490, de 2003, que requer, nos termos regimentais, o adiamento da 
discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 1999, em tramitação conjunta 
com a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 1999, a fim de ser reexaminada pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelos motivos a seguir expostos. 047 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos 

termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a União a conceder indenização a José Pereira. 050 

 
Requerimento nº 492, de 2003, que requer, nos termos regimentais, o adiamento da 

discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 133, de 2001, que “altera o caput do art. 20 da 
Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968 (inclui as empresas, fundações e sociedades civis 
prestadoras de serviços de locação de bens móveis entre as que podem emitir fatura e 
duplicata), a fim de que a  proposição seja examinada pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, pelos motivos a seguir expostos”. 052 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos 

termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a União a conceder indenização a José Pereira. 055 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2003, que denomina “Aeroporto de 

Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho” o aeroporto localizado na cidade de Parnaíba, 
Estado do Piauí. 186 
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Presta esclarecimentos sobre episódio que culminou nas críticas de parlamentares ao 
discurso do Presidente da República. 210 

 
AMIR LANDO  
 

Faz referências ao debate sobre o pronunciamento do Presidente da República a 
respeito dos poderes Legislativo e Judiciário, na CNI. 035 

 
ANA JÚLIA CAREPA 
 

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos 
termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a União a conceder indenização a José Pereira. 042 

 
Requerimento nº 494, que requer, nos termos regimentais,  adiamento da discussão 

do projeto de Lei do Senado nº 52/2002 a fim de ser feita na sessão de 4 de setembro do 
corrente. 059 

 
Requerimento nº 503, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, que o Senado 

Federal solicite informações da Agência Nacional de Energia Elétrica, por intermédio do 
Ministério das Minas e Energia, a respeito da desistência do consórcio formado pelas 
empresas Companhia Vale do Rio Doce, ALCQA, Votorantim, BHP Billiton e Construtora 
Camargo Corrêa da concessão da hidrelétrica de Santa Isabel, localizada nos Estados do 
Pará e Tocantins, orçada em U$ 500 milhões e com previsão de estar concluída entre 2008 
e 2010. 160 

 
Registra negociações para solucionar a pavimentação da BR-163, que liga Cuiabá ao 

Município de Santarém, no Estado do Pará. 270 
 
Aborda questão de conflito de terra indígenas no Pará. 270 
 
Requerimento nº 511, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, que seja instado 

o Tribunal de Contas da União a realizar auditoria de natureza operacional no Banco 
Central e na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 420 

 
ANTERO PAES DE BARROS 
 

Parecer nº 710, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 
14, de 2001 (nº 8.837/2000, na origem), do tribunal de Consta da União, que encaminha 
cópia da Decisão nº 1.040, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, sobre auditoria realizada para verificar a aplicação dos recursos arrecadados 
com as tarifas da infra-estrutura aeroportuária pelo Departamento de Aviação Civil – DAC, 
pela Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo – DEPV, e pela Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura aeroportuária – INFRAERO, em atendimento à representação encaminhada pelos 
Secretários Jáder Barbalho e Carlos Bezerra (TC nº 007.407/2000-5). 267 

 
ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
 

Requerimento nº 488, de 2003, que requer a Vossa Excelência, com base nos termos 
regimentais, a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do ínclito Desembargador 
Antônio Góes, ocorrido sábado, dia 21 de junho, na cidade de Aracaju-SE, para ser enviado à 
família enlutada e ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. 040 

 
ARTHUR VIRGÍLIO 
 

Critica as declarações feitas ontem pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 
respeito do Judiciário e do Congresso Nacional. 027 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos termos 

do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a 
União a conceder indenização a José Pereira. 056 
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Apóia política brasileira para recursos hídricos que deverá ser discutida pela 
Subcomissão Permanente da Amazônia a ser instalada junto à Comissão de Relação 
Exteriores e Defesa Nacional. 076 

 
Pede transcrição de entrevista do Senador  José Agripino Maia publicada na revista 

Brasília em Dia, edição de 21 do corrente. 076 
 
Requerimento nº 504, de 2003, que requer Voto de Aplauso à técnica Brasileira Edna 

Maria Santos Roland, por ter sido indicada pela Organização das Nações Unidas – ONU para 
participar da equipe de monitoramento de políticas de combate ao racismo e discriminação. 176 

 
Critica o Governo Federal por não ter começado a transformar em realizações o que 

vive apregoando. 206 
 
Pede que conste nos Anais da Casa editorial do jornal O Estado de S. Paulo intitulado 

“O erro de quem não pode errar”. 206 
 
Projeto de Lei do Senado nº 260, de 2003, que altera art. 13 da Lei nº 8.620, de 5 de 

janeiro de 1993, para regular a solidariedade de sócios minoritários relativamente a débitos 
junto à Seguridade Social. 416 

 
Requerimento nº 512, de 2003, que requer Voto de Aplauso pelo transcurso do 92º 

aniversário da fundação da Assembléia de Deus. 420 
 
CÉSAR BORGES 
 

Parecer nº 702,de 2003 – PLENÁRIO 051 
 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos termos 

do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a 
União a conceder indenização a José Pereira. 056 

 
Requerimento nº 499, de 2003, que solicita informações ao Ministro de Estado da 

Previdência Social sobre a confecção de livreto contendo propaganda a favor da proposta de 
Reforma da Previdência encaminhada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo. 156 

 
Requerimento nº 500, de 2003, que solicita informações ao Ministro de Estado da 

fazenda sobre a internalização de recursos oriundos do Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD para construção do metrô de Salvador.    157 

 
Projeto de Lei do Senado nº 254, de 2003, que dá nova redação ao art. 3º da Lei nº 

6.194, de 19 de dezembro de 1974, para aumentar os valores de cobertura do Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. 166 

 
DELCIDIO AMARAL 
 

Discute Projeto de Resolução nº 27, de 2000, (Tramitado em conjunto como Projeto 
de Resolução nº 42, de 2001), que estabelece alíquota do Imposto sobre Operações 
Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações interestaduais 
com farinha de trigo, tendo Pareceres sob os nºs 882, de 2003; 576, de 2003; e 577, de 2003. 193 

 
DEMOSTENES TORRES 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, que dá nova redação ao § 4º do 
art. 225 da Constituição Federal, para incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas  
considerados patrimônio nacional. 073 
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DUCIOMAR COSTA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2003, que acrescenta os arts. 3º-B e 5º-A à Lei 
nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre contagem de tempo e cálculo do 
benefício do seguro-desemprego e dá outras providências. 160 

 
EDISON LOBÃO  
 

Trata da importância da aviação civil para o mundo moderno. Aparte ao Senador 
Paulo Paim. 408 

 
EDUARDO AZEREDO 
 

Requerimento nº 510, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, que seja  
oficiado, ao Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa Marins, votos de congratulações 
pela sua eleição, no dia 25 de junho de 2003, como novo Presidente do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, a partir de 25 de agosto de 2003, quando tomará posse. 196 

 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 

Congratulações ao presidente da República pelo anúncio do Programa Primeiro 
Emprego, sugerindo a adoção de programa sociais em Tocantins. 375 

 
EDUARDO SUPLICY 
 

Requerimento nº 487, de 2003 que requer, nos termos regimentais, a inserção em ata 
de voto de homenagem pela passagem do 950 aniversário natalício do Dr. Salvador 
Allende, Presidente Constitucional do Chile, eleito por voto popular em 4 de setembro de 
1970, que se imolou em 11 de setembro de 1973, recusando-se a renunciar quando há 30 
anos ocorreu um golpe militar naquele país irmão. 038 

 
Requerimento nº 496, de 2003, que requer, nos termos regimentais, o adiamento da 

votação da Mensagem nº 76/2003, pela qual o Senhor Presidente da República solicita 
retirada do Projeto de Lei da Câmara nº 4/2003, que autoriza o Instituto Nacional de Seguro 
Social e doar imóvel que especifica á União Brasileira de Escritores, a fim de que seja feita 
na Sessão de 4 de setembro de vindouro. 064 

 
Requerimento nº 497, de 2003, que requer, nos termos regimentais, adiamento da 

discussão por 30 dias da MSF nº 76, de 2003, pela qual o Presidente da República solicita a 
retirada do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2003, que “autoriza o Instituto Nacional do 
Seguro Social doar imóvel que especifica à União Brasileira de Escritores”. 064 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2003, de iniciativa do Presidente da 

República, que concede pensão especial a Luiz Felippe Monteiro Dias. 187 
 
Expressa a sua confiança na gestão do Ministro da Fazenda. 274 
 
Defende a construção do Auditório do Parque do Ibirapuera, em São Paulo/SP. 274 
 
Projeto de Resolução nº 27, de 2003, que restabelece a Resolução nº 8, de 2001, do 

Senado Federal. 383 
 
EFRAIM MORAIS 
 

Faz comentários sobre as palavras do Presidente da República em críticas aos 
poderes Legislativo e Judiciário. 029 

 
EURÍPEDES CAMARGO 
 

Cumprimenta o Senador Garibaldi Alves Filho pelo pronunciamento preocupado 
com a energia do País. Aparte ao senador Garibaldi Alves Filho.  367 
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FERNANDO BEZERRA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 253, de 2003, que dispõe sobre a dedução da base de 
cálculo do Imposto de Renda devido pelas indústrias beneficiadoras de sal, das quantias 
despendidas com a iodação do produto. 165 

 
FLÁVIO ARNS 
 

Critica as barreiras existentes no Senado Federal que impedem o acesso do cidadão 
portador de necessidades especiais a diversas dependências da Casa. 066 

 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Projeto de Lei do Senado nº 261, de 2003, que altera a Lei nº 10.438, de 26-4-2002, 
que trata da expansão de oferta da energia elétrica emergencial, recomposição tarifária 
extraordinária, cria o Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
(PROINFA) e Conta de desenvolvimento (CDE) e dá outras providências. 417 

 
Trata da importância de se incentivar a produção de energia eólica no País. 366 
 
Apresenta projeto de lei que visa acabar com a discriminação existente na 

classificação oficial do governo para os produtos de energia. 366 
 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR 
 

Aborda o papel da representação política em nosso País e o desempenho do 
Congresso na mais relevante de suas funções. 409 

 
HELOÍSA HELENA 
 

Parecer nº 700, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre o Requerimento nº 43, de 2003, solicitando do Senador Roberto Saturnino, que seja 
apresentado voto de solidariedade para com a causa da comutação da pena da nigeriana 
Amina Lawal, condenada à morte por apedrejamento, pelo Tribunal de Funtua, na Nigéria, 
em virtude de ter dado à luz uma criança fora do casamento. 002 

 
HERÁCLITO FORTES 
 

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2003, que denomina “Aeroporto de 
Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho” o aeroporto localizado na cidade de Parnaíba, 
Estado do Piauí. 185 

 
Defende a aprovação da PEC nº 40/99, que trata de terrenos da Marinha. 199 

 
IDELI SALVATTI 
 

Trata da modificação da conjuntura internacional a partir da reconstrução do 
Mercosul. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 025 

 
Trata da interpretação feita das palavras do Presidente da República a respeito dos 

poderes Legislativo e Judiciário, na CNI. 032 
 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2003, de iniciativa do Presidente da 

República, que concede pensão especial a Luiz Felippe Monteiro Dias. 187 
 
Faz balanço dos seis meses do Governo Lula. 371 

 
ÍRIS DE ARÁUJO 
 

Requerimento nº 491, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, que seja 
renovado o adiamento, para o dia 14 de agosto de 2003, da discussão da proposta de 
Emenda à Constituição nº 36, de 1999, de autoria do Senador Maguito Vilela e outros, que 
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“Dispõe sobre a incorporação e a transferência das atribuições dos Tribunais e Conselhos de 
Contas dos Municípios aos Tribunais de Constas dos Estados”. 048 

 
Faz referência ao transcurso do Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, 

instituído pela ONU, enfatizando acontecimento caso de tortura ocorrido no Estado de 
Goiás. 203 

 
Faz apelo ao Governador do Estado de Goiás para a apuração da responsabilidade 

pela prisão, tortura e morte do Sr. Sebastião Divino Alves, ocorrida em uma delegacia de 
polícia daquele Estado. 203 

 
Questiona se o que se vive hoje no País realmente é uma democracia. 294 
 
Faz análise do Governo Lula e considerações ao mesmo. 385 

 
JEFFERSON PERES 
 

Protesta contra o pronunciamento do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 
reunião realizada na Confederação Nacional da Indústria – CNI, onde faz criticas aos 
poderes legislativo e judiciário. 030 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos 

termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a União a conceder indenização a José Pereira. 053 

 
Requerimento nº 498, de 2003, que requer, nos termos regimentais, urgência para o 

Projeto de Lei do Câmara nº 17, de 2003 (nº 6.871/2002, na Casa de origem), que institui o 
ano de 2003 como Ano Nacional Cândido Portinari. 065 

 
JOÃO BATISTA MOTTA 
 

Acrescenta ao pronunciamento do Senador Luiz Otávio a importância da eleição do 
Presidente Lula para o País, tendo em vista a caída do risco Brasil e o aumento da 
credibilidade do País. Aparte ao Senador Luiz Otávio. 293 

 
Saúda a Senadora Íris de Araújo pela sua sensibilidade no trato das causas sociais. 

Aparte à Senadora Íris de Araújo. 296 
 
JOÃO CAPIBERIBE 
 

Requerimento nº 484, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, a realização de 
sessão especial, no dia 11 de setembro de 2003, em homenagem a Salvador Allende, 
Presidente do Chile, morto nessa data, no exercício do cargo. 011 

 
Demonstra seu otimismo com anúncio de recursos para microcrédito na Amazônia. 369 

 
JONAS PINHEIRO 
 

Comunica a posição  manifestada pelo setor empresarial sobre a proposta  do 
Governo Federal apresentada sobre a proposta no Projeto de Reforma Tributária – PEC 41, 
encaminhada ao Congresso Nacional. 413 

 
JOSÉ AGRIPINO 
 

Requerimento nº 483, de 2003, solicitando, nos termos regimentais, a realização de 
uma Sessão Solene, dia 22 de agosto próximo vindouro, com o objetivo de homenagear o 
ex-Senador Dinarte Mariz pelo transcurso dos cem anos de seu nascimento. 010 

 
Faz análise do pronunciamento do Presidente da República a respeito dos poderes 

Legislativo e Judiciário. 031 
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Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos 
termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a União a conceder indenização a José Pereira. 056 

 
Projeto de Lei do Senado nº 257, de 2003, que altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto 

de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao 
monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 
Nacional do Petróleo e dá outras providências. 169 

 
JOSÉ JORGE 
 

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos 
termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a União a conceder indenização a José Pereira. 056 

 
JOSÉ SARNEY 
 

Parecer nº 701, de 2003, da Comissão Diretora, dando redação final da Emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (nº 331, de 2003, na Casa de origem). 045 

 
Parecer nº 705, de 2003 (Da Comissão Diretora) que dá redação final ao Projeto de 

resolução nº 19, de 2003. 178 
 
Parecer nº 706, de 2003 (Da Comissão Diretora) que dá redação final do Projeto de 

Resolução nº 22, de 2003. 179 
 
Parecer nº 77, de 2003 (Da Comissão Diretora), que dá redação final das Emendas 

do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2003 (nº 6.239, de 2002, na Casa de 
origem). 181 

 
Parecer nº 708, de 2003 (Da Comissão Diretora), que dá redação final das Emendas 

do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2003 (nº 6.871, de 2002, na Casa de 
origem). 182 

 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos termos 
do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a 
União a conceder indenização a José Pereira. 053 

 
LEONEL PAVAN 
 

Faz apelo em relação aos portos do Estado de Santa Catarina. Aparte ao Senador Ney 
Suassuna. 017 

 
Cumprimenta o senador Rodolpho Tourinho pelos trabalhos que vêm sendo 

desenvolvidos em todas as áreas no Senado Federal. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 025 
 
Faz explicações sobre fatos que ocorreram na Câmara Federal, na ocasião em que se 

recebeu a Frente Parlamentar da Argentina, da qual fazia parte a Senadora e esposa do 
Presidente Argentino, Nestor Kirchner. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 025 

 
Homenageia o aniversário de 15 anos de fundação do PSDB. 069 
 
Faz comentários a respeito de entrevista do Líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio, 

publicada na revista Brasília em Dia, edição de 17 de maio último. 082 
 
Faz considerações sobre matéria publicada no jornal O Globo, edição de 24 do 

corrente, que reproduz parcialmente reportagem do jornal francês Lê Monde acerca dos 
primeiros meses do governo Lula. 082 

 
Defende a revisão da proibição da pesca com tarrafa. 370 
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Cumprimenta a Senadora pelo seu discurso abordar também a questão da pesca 

brasileira. Aparte à Senadora Ideli Salvatti. Senador Leonel Pavan. 373 
 
Faz comparação do discurso anterior às eleições presidenciais e a prática do Governo 

Lula. 375 
 
Critica a dificuldade para se ter liberação de verbas para as obras nos Estados. Aparte 

ao Senador Mão Santa. 380 
 
Cumprimenta a Senador pelo discurso municipalista. Aparte ao Senador Serys 

Slhessarenko. 400 
Faz referências às colunas de cartas de leitores que os jornais publicas diariamente. 421 

 
LÚCIA VÂNIA 
 

Faz cobranças de uma política de reforma agrária para o País. 092 
 
LUIZ OTAVIO 
 

Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos termos 
do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a 
União a conceder indenização a José Pereira. 043 

 
Manifesta sua estranheza quanto o aumento concebido pela Agência Nacional de 

Telecomunicações – Anatel, ao sistema de telefonia do Brasil. 291 
 
MÃO SANTA 
 

Saúda o Senador Ney Suassuna pelos conteúdos de seus discursos. Aparte ao 
Senador Ney Suassuna. 016 

 
Requerimento nº 485, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, urgência, para o 

PLC nº 14, de 2003, que “Estabelece multa em operações de importação, e dá outras 
providências”. 038 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2003, que denomina “Aeroporto de 

Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho” o aeroporto localizado na cidade de Parnaíba, 
Estado do Piauí. Senador Mão Santa. 186 

 
Parecer nº 711, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, ao Projeto de Lei 

do Senado nº 174, de 2000, de autoria do Senador Luiz Pontes, que altera a Lei nº 9.656, de 
3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 303 

 
Faz apelo para liberação de sessenta mil reais para custeio do Hospital Universitário 

do Piauí. 378 
 
MARCO MACIEL 
 

Parecer nº 699, de 2003, da Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional 
sobre o Requerimento nº 358, de 2003, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando, 
nos termos regimentais, voto de louvor pela canonização de Madre Maria de Mattias, 
fundadora da Congregação das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo. 001 

 
Discute Projeto de Resolução nº 22, de 2003 (Em regime de urgência – art. 336, II 

do Regimento Interno), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar 
operação de crédito externo  com o Banco Internacional para Reconstrução e 
desenvolvimento (BIRD), no valor total equivalente a até US$ 46,000,000.00 (quarenta e 
seis milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, com garantia da 
república Federativa do Brasil. 178 
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Solicita ao Governo Lula a instalação de um reator nuclear de baixa potência na 
Universidade Federal de Pernambuco e a conclusão das obras do Centro Regional de 
Ciências Nucleares – CRCN. 209 

 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 

Requerimento nº 482, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, que seja 
destinado o horário do expediente da sessão do Senado Federal, no dia 20 de agosto, para 
homenagear a maçonaria brasileira pelo Dia do Maçom. 010 

 
NEY SUASSUNA 
 

Aborda a necessidade de se modernizar a Marinha Mercante Brasileira. 014 
 
OSMAR DIAS 
 

Discute Projeto de Resolução nº 27, de 2000, (Tramitado em conjunto como Projeto 
de Resolução nº 42, de 2001), que estabelece alíquota do Imposto sobre Operações 
Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações interestaduais 
com farinha de trigo, tendo Pareceres sob os nºs 882, de 2003; 576, de 2003; e 577, de 2003. 190 

 
Parecer nº 709, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 

216, de 2000 (nº 7.076/2000, na origem), do tribunal de Consta da União, que encaminha 
cópia da Decisão nº 831, de 2000, bem como dos respectivos Relatório de Auditoria e Voto 
que a fundamentam, relacionada com Plano especial de Auditorias em Obras Públicas, 
incluídas no Orçamento Geral da União, do exercício de 1999, que compreendeu a 
verificação de obras de responsabilidade do departamento Nacional de Estradas e Rodagem 
– DNER, referente à duplicação da BR-101/PE, no trecho compreendido entre Prazeres e 
Cabo (TC 007.931/99-9). 266 

 
PAPALÉO PAES 
 

Requerimento nº 486, de 2003, que requer, nos termos regimentais,  retirada, em 
caráter definitivo, do Requerimento nº 456, de 2003. 038 

 
Trata da importância do Instituto do Coração – INCOR, para a saúde pública 

brasileira. 072 
 
PAULO OCTÁVIO 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos 

termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a União a conceder indenização a José Pereira. 055 

 
Requerimento nº 501, de 2003, solicitando, nos termos regimentais, a Vossa 

Excelência que seja encaminhado ao Sr. Ministro de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, pedido de informações. 158 

 
Requerimento nº 502, de 2003, solicitando, nos termos regimentais, a Vossa 

Excelência que seja encaminhado a Sra. Ministra de Estado de Minas e Energia, Dilma 
Vana Roussef, pedido de informações. 159 

 
Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2003, que cria o Programa Nacional de 

Habitação Popular e altera o art. 68 da Lei nº 8.981, de 1995, extinguindo a isenção do 
imposto de renda sobre rendimentos dos depósitos de poupança. 162 

 
Projeto de Lei do Senado nº 255, de 2003, que altera o art. 61 da Lei nº 8.245, de 18 

de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a 
elas pertinentes, com vistas a facilitar a retomada do imóvel pelo locador, nos casos que 
especifica. 167 
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Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2003, que dá nova redação ao inciso I do art. 1º 
da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. 168 

 
PAULO PAIM 
 

Registra a presença na Casa de cerca de cem Procuradores Federais, recentemente 
nomeados pelo Presidente da república. 014 

 
Defende a aprovação, na Câmara dos Deputados, do projeto que concede anistia post 

mortem a João Cândido e aos demais participantes da Revolta da Chibata. 089 
 
Manifesta satisfação quanto à decisão da Suprema Corte dos Estados  Unidos em 

favor da constitucionalidade das ações afirmativas. 089 
 
Cumprimenta o Presidente Lula e o Ministro Jacques Wagner pelo lançamento do 

Programa Primeiro Emprego. 406 
 
Comenta a situação das empresas aéreas nacionais, principalmente, o processo de 

fusão entre Varig e TAM. 406 
 
PEDRO SIMON 
 

Encaminha a votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 2003, que aprova o 
texto de Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai para a Construção de uma Segunda Ponte sobre o Rio 
Jaguarão, nas proximidades das cidades de Jaguarão e Rio Branco, e recuperação da atual 
Ponte Barão de Mauá, celebrado em 21 de novembro de 2000. 189 

 
Discute Projeto de Resolução nº 27, de 2000, (Tramitado em conjunto como Projeto 

de Resolução nº 42, de 2001), que estabelece alíquota do Imposto sobre Operações 
Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações interestaduais 
com farinha de trigo, tendo Pareceres sob os nºs 882, de 2003; 576, de 2003; e 577, de 2003. 191 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Siba Machado quanto a 

importância de se abordar a questão do desflorestamento da Amazônia. Aparte ao Senador 
Siba Machado. 287 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Luiz Otávio quanto o aumento 

dado pela Anatel. Aparte ao Senador Luiz Otávio. 291 
 
Cumprimenta a Senadora Íris de Araújo pelo seu discurso e pela pessoa que é. 

Aparte à Senadora Íris de Araújo. 295 
 
Trata da participação do Brasil na Área de Livre Comércio das Américas – ALCA. 297 
 
Faz comentários a respeito o Governo Lula. 297 
 
Trata da importância de incentivo à indústria carbonífera como produção de energia. 

Aparte ao senador Garibaldi Alves Filho. 368 
 
Descorda do pronunciamento do Senador quanto a significação das leis para o 

trabalho do Congresso Nacional. Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. 410 
 
Comenta posse do novo Procurador-Geral da República Cláudio Fonteles. 421 

 
REGINALDO DUARTE 
 

Requerimento nº 509, de 2003, que requer, nos termos regimentais, o sobrestamento 
do Projeto de Resolução nº 27, de 2000, para que o mesmo seja discutido e votado pelo 
Plenário do Senado Federal, após a discussão e votação da reforma Tributária. 194 
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RENAN CALHEIROS 
 

Fala da necessidade de maior incentivo ao desenvolvimento do turismo no País. 067 
 
Aborda comemoração feita do Dia do Meio Ambiente. 204 
 
Faz considerações sobre o relatório apresentado pela Organização das Nações 

Unidas no 3º Fórum Internacional de Água, apontando sua escassez como o mais 
importante problema a ser enfrentado pelos países no século XXI. 204 

 
Saudações ao Governo pelo lançamento do Programa Primeiro Emprego. 377 

 
ROBERTO SATURNINO 
 

Encaminha a votação o Projeto de Resolução nº 19, de 2003 (Em regime de urgência 
– art. 336, II do regimento Interno), que prorroga o prazo para exercício de autorização 
concedida à Petrobrás Transporte S.A. (Transpetro) pela Resolução nº 34, de 2001, e 
reajusta valores referidos naquela Resolução. 177 

 
Trata do mercado de capitais do Brasil, que vem sendo objeto de um esforço por 

parte do Governo e de Senadores desta Casa, buscando seu desenvolvimento, a fim de 
crescer a poupança interna e o investimento na economia do País. 391 

 
RODOLPHO TOURINHO 
 

Faz relato de sua participação, como secretário-geral, da 21ª reunião plenária da 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, realizada recentemente em Assunção, 
Paraguai. 023 

 
Discute Projeto de Resolução nº 27, de 2000, (Tramitado em conjunto como Projeto 

de Resolução nº 42, de 2001), que estabelece alíquota do Imposto sobre Operações 
Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações interestaduais 
com farinha de trigo, tendo Pareceres sob os nºs 882, de 2003; 576, de 2003; e 577, de 2003. 191 

 
ROMERO JUCÁ 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de 2003, que modifica a Constituição 
Federal, para denominar como desembargadores federais os membros dos Tribunais 
Regionais Federais. 036 

 
Faz considerações sobre a publicação intitulada ‘O Inesc e a agenda brasileira 

2003/2006’, de autoria do Instituto de Estudos Socioeconômicos. 081 
 
Sintetiza as atividades do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, 

vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, exercendo relevante 
papel na formação técnica e profissional de mão-de-obra rural. 421 

 
ROMEU TUMA 

 
Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos 

termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a União a conceder indenização a José Pereira. 043 

 
Parecer nº 703, de 2003 – CRE. 062 
 
Parecer nº 704, de 2003 – CRE. 063 
 
Requerimento nº 495, de 2003, que requer, nos termos regimentais, adiamento por 

28 (vinte e oito) dias, da votação da Mensagem nº 76, de 2003. 064 
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Requerimento nº 505, de 2003, que requer, nos termos regimentais, inversão da 
Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item nº 13 seja submetida a Plenário em 
5º lugar. 176 

Requerimento nº 506, de 2003, que requer, nos termos regimentais, adiamento da 
discussão do PLS nº 247/2000, para reexame da matéria pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania desta Casa. 176 

 
Requerimento nº 508, de 2003, que requer, nos termos regimentais, o sobrestamento 

do estudo dos Projetos de Resolução nºs 27, de 2000, e 42, de 2001, que tramitam em 
conjunto, para aguardar o recebimento, pelo Senado Federal, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 41, de 2003, em tramitação na Câmara dos Deputados, que altera o sistema 
tributário nacional e dá outras providências. 194 

 
Cumprimenta o Senador pelo seu pronunciamento e faz considerações sobre a 

aviação. Aparte ao Paulo Paim. 408 
 

SÉRGIO GUERRA 
 

Faz análise da matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, edição de 15 do 
corrente, que trata do desaquecimento do comércio no Estado de São Paulo.  088 

 
SERYS SLHESSARENKO 
 

Comenta sobre as declarações do Presidente da República, destacando que em 
nenhum momento S. Exa. referiu-se às reformas da Previdência e Tributária. 034 

 
Projeto de Lei do Senado nº 258, de 2003, que altera os arts. 125, 126, 131, II e 132 

do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor 
sobre o seqüestro de bens provenientes de ações criminosas, acrescentando-lhes os arts. 
144-A e 144-B, para introduzir a indisponibilidade dos bens no rol das medidas 
assecuratórias, modificando, ainda, o caput do art. 4º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 
1998. 173 

 
Faz comentários a respeito do Encontro da Frente Parlamentar de Desenvolvimento 

Sustentável e apoio à Agenda 21. 399 
 
Aborda questão de desenvolvimento sustentável com foco nos Estados de Mato 

Grosso e Rondônia. 399 
 
Comenta sobre a luta feminina contra a discriminação que a mulher sobre na 

sociedade. 399 
 
Faz considerações sobre a parada gay ocorrida no Estado de Mato Grosso. 399 
 

SIBÁ MACHADO 
 

Solidariza-se com a causa da pavimentação da BR-163 e faz algumas sugestões. 
Aparte à Senador Ana Júlia Carepa. 273 

 
Solidariza-se com a causa dos índios do Pará e faz algumas sugestões. Aparte à 

Senador Ana Júlia Carepa. 270 
 
Trata do aumento do desmatamento na Amazônia. 285 
 
Faz apelo à Câmara dos Deputados para aprovação do projeto que cria fundo para 

beneficiar unidades da federação que abrigam em seu território áreas de conservação da 
natureza e terras indígenas demarcadas, de autoria da senadora licenciada e Ministra do 
Meio Ambiente, Marina Silva. 285 

 
TIÃO VIANA 
 

Critica as manifestações publicadas na imprensa sobre as declarações do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do Congresso nacional e do Judiciário. 012 
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Discute Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (Em regime de urgência, nos 

termos do §1º do art. 64 da Constituição), de iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a União a conceder indenização a José Pereira. 042 

 
Requerimento nº 489, de 2003, requerendo, nos termos regimentais,  o reexame  pela 

Comissão de Constituição e Justiça da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 1999. 046 
 
Requerimento nº 493, de 2003, que requer, nos termos regimentais,  adiamento da 

discussão do Projeto PLC 97/2002, a fim de que a referida proposição seja reexaminada 
pela Comissão de CCJ. 053 

 
Apóia o pronunciamento do Senador Flávio Arns quanto a dificuldade de acesso às 

dependências do Senado Federal pelo cidadão portador de necessidades especiais. 066 
 
Aborda questão, atendendo a um pedido da Bancada do PT em reunião, do respeito 

ao tempo dos oradores quando do uso da Tribuna. 066 
 
Requerimento nº 507, de 2003, que requer,, nos termos regimentais, o adiamento da 

discussão da proposta de Emenda à Constituição nº 2/99, “que altera a Constituição Federal 
para definir que os vetos presidenciais serão apreciados em reuniões separadas das duas 
Casas do Congresso Nacional”, a fim de que seja feita na Sessão do dia 4 de setembro 
vindouro. 185 

 
Discute Projeto de Resolução nº 27, de 2000, (Tramitado em conjunto como Projeto 

de Resolução nº 42, de 2001), que estabelece alíquota do Imposto sobre Operações 
Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações interestaduais 
com farinha de trigo, tendo Pareceres sob os nºs 882, de 2003; 576, de 2003; e 577, de 2003. 192 

 
VALDIR RAUPP 
 

Manifesta a sua posição contrária ao uso dos recursos do BNDES para investimentos 
em países da América do Sul e da África. 090 

 
Faz comentários sobre o Dia Internacional contra o Abuso de Drogas, instituído pela 

ONU. 207 
 
Aborda a importância do agronegócio para o País. 396 

 
VALMIR AMARAL 
 

Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2003, que acrescenta artigo à Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente - , para dispor sobre o 
funcionamento de casas de jogos em computadores. 037 

 
Projeto de Lei do Senado nº 259, de 2003 que altera o art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, para dispensar de licitação  a transferência de imóveis aos destinatários 
de programas habitacionais. 381 
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