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o ato que autoriza a Fundação Cidadania a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de José de Freitas, Estado do Piauí. Senador Mão Santa. 380 

 



Parecer Nº 1.312, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 231, de 2003 (nº 2.118/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Rádio FM Educadora Itaguary Nossa 
Senhora da Conceição, para executar serviço de radiodifusão sonora na cidade de 
Santa Cruz do Arari, Estado do Pará. Senador Luiz Otávio. 384 

 
Parecer Nº 1.313, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 234, de 2003 (nº 2.256/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Rádio FM Educadora Itaguary 
Nossa Senhora da Conceição, para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de São Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará. 
Senador Luiz Otávio. 387 

 
Parecer Nº 1.314, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 237, de 2003 (nº 2.327/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicações (Rádio 
Princesa do Atlântico FM) a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Maracanã, Estado do Pará. Senador Luiz Otávio. 389 

 
Parecer Nº 1.315, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 260, de 2003 (nº 961/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Cultura de Pitangui para 
executar serviço de radio difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Pitangui, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 394 

 
Parecer Nº 1.316, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 269, de 2003 (nº 1.798/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural e Radiodifusão de 
Carvalho de Brito a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Sabará, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 398 

 
Parecer Nº 1317, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 288, de 2003 (nº 1.989/ 2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a ACCAP –Associação Cultural Comunitária de Alto 
Paraná, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Paraná, 
Estado do Paraná. Senador Flávio Arns. 402 

 
Parecer Nº 1.318, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 290, de 2003 (nº 1999/ 2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Filantrópica de Radiodifusão 
Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo.   Senador Garibaldi Alves Filho. 406 

 
Parecer Nº 1.319, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 301, de 2003 (nº 2.269/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga a Fundação Claret a executar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo. Senador Garibaldi 
Alves Filho. 310 

 
Parecer Nº 1.320, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 310, de 2003 (nº 1.748/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Comunicativa FM Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de 
Jussara, Estado de Goiás. Senadora Lúcia Vânia. 413 

 
Parecer Nº 1.321, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 312, de 2003 (nº 1.946/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Rede Brasileira de Rádio e Televisão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Igarapé-Miri, Estado do Pará. Senador Duciomar Costa. 415 

 
Parecer Nº 1.322, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 316, de 2003 (nº 2.247/2002, na Câmara dos Deputados), 



que aprovado ato que outorga permissão à CAM-ARGO Fundação de Rádio e 
Televisão, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Tatuí, Estado de São Paulo. Senador Mão Santa. 417 

 
Parecer Nº 1.323, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 321, de 2003 (nº 1.908/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Portal de Caxias Ltda., para 
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de João 
Lisboa, Estado do Maranhão. Senador Renildo Santana. 420 

 
Parecer Nº 1.324, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 327, de 2003 (nº 2.284/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga à Acrópole Sistema de Radiodifusão Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Rio 
Casca, Estado de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 422 

 
Parecer Nº 1.325, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 332, de 2003 (nº 2.290/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM de Comunicação de Frutal 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 424 

 
Parecer Nº 1.326, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 334, de 2003, (nº 2.296/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio e Tv Centauro Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Campina 
Verde, Estado de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 426 

 
Parecer Nº 1.327, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 335, de 2003 (nº 2.297/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato permissão à Oliveira & Vieira Radiodifusão e Produção Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Brasília de Minas, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 428 

 
Parecer Nº 1.328, de 2002, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 338, de 2003 (nº 2.323/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Ibituruna Ltda, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Governador Valadares, 
Estado de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 430 

 
Parecer Nº 1.329, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 353, de 2003 (nº 2.154/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à fundação Rádio FM Educadora Itaguary 
Nossa Senhora da Conceição para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada cidade de Curralinho, Estado do Pará. Senador Duciomar 
Costa. 432 

 
Parecer Nº 1.330, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 335, de 2003 (nº 2.240/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a Concessão da Rádio Educadora de Campinas Ltda., 
pra explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Campinas, Estado de São Paulo. Senador Papaléo Paes. 436 

 
Parecer Nº 1.331, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 537, de 2003 (nº 2.242/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora Brasileira Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais. Eduardo Azeredo. 438 

 
Parecer Nº 1.332, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 360, de 2003 (nº 1.539/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Nova FM Lençóis Ltda., para 



explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo. Senador Papaléo Paes. 441 

 
Parecer Nº 1.333, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 362, de 2003 (nº 2.299/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Nova Era para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Boa 
Esperança, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 443 

 
Parecer Nº 1.334, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 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. Senadora Lúcia Vânia. 447 

 
Parecer Nº 1.335, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 369, de 2003 (nº 2.268/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova ao ato que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural do 
Noroeste Mineiro para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de João Pinheiro, Estado de minas Gerais. Senador Hélio Costa. 449 

 
Parecer Nº 1.336, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 372, de 2003 (nº 2.354/2002, 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. Senador Edurado Azeredo. 443 

 
Parecer Nº 1.337, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 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 Sócio-Cultural para executar sérvio de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Itajubá, Estado de 
Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 456 

 
Parecer Nº 1.338, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 374, de 2003 (nº 2.380/202, 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. Senador Aelton Freitas. 458 

 
Parecer Nº 1.339, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 398, de 2003 (nº 2.413/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária em Tangará –Um 
Bem a Serviço da Comunidade, a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Tangará, Estado do Rio Grande do Norte. Senador Garibaldi Alves Filho. 460 

 
Parecer Nº 1.340, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 401, de 2003 (nº 1.311/2001, na Câmara dos deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio São José Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Itabuna, Estado da 
Bahia. Senador Almeida Lima. 464 

 
Parecer Nº 1.341, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 402, de 2003 (nº 1.852/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova concessão à Fundação Rainha da Paz, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Brasília, Distrito 
Federal. Senador Eurípedes Camargo. 466 

 
Parecer Nº 1.342, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 404, de 2003 (nº 2.016/6 2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Demócrito Rocha para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará. Senador Reginaldo Duarte. 469 



 
Parecer Nº 1.343 de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 411, de 2003 (nº 2.430/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Pioneira Adrelândia Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Adrelândia, Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 473 

 
Parecer Nº 1.344, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 418, de 2003 (nº 2.522/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Charrua Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média , na Cidade de Uruguaiana, Estado 
do Rio Grande do Sul. Senador Valdir Raupp. 475 

 
Parecer Nº 1.345, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 419, de 2003 (nº 2.523/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Esperança Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul. Senador Valdir Raupp. 477 

 
Parecer Nº 1.346, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 421, de 2003 (nº2.551/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova concessão da Rádio Rio Mar Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. 
Senador Arthur Virgílio. 480 

 
Parecer Nº 1.347, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 423, de 2003 (nº 2.557/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM Iemanjá Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de 
Salvador, Estado da Bahia. Senador Renildo Santana. 483 

 
Parecer Nº 1.348, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 445, de 2003 (nº 2.713/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Emissora Vale do 
Mel Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Irati, Estado do Paraná. Senador Flavio Arns. 485 

 
Parecer Nº 1.349, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 452, de 2003 (nº 2.125/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores 
Agrícolas do Médio Nordeste Goiano a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Alvorada do Norte, Estado de Goiás. Senadora Lúcia 
Vânia. 485 

 
Parecer Nº 1.350, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 453, de 2003 (nº 2.140/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação de Apoio à Comunidade de Lunardeili a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lunardeili, Estado do 
Paraná. Senador Flávio Arns. 482 

 
Parecer Nº 1.351, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 461, de 2003 (nº 2.481/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Ecológica Natureza e Vida  
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Aracaju, Estado de Sergipe. Senador Almeida Lima. 496 

 
Parecer Nº 1.352, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 465, de 2003 (nº 2.252/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Capitólio –MG (CODEC) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Capitólio, Estado de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 499 

 



Parecer Nº 1.353, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 472, de 2003 (nº 2.265/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária de Serviços radiofônicos de Coqueiral 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Coqueiral, Estado de 
Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 503 

 
Parecer Nº 1.354, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 474, de 2003 (nº 2.273/2002, na Câmara dos deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Taquaritinga do Norte a 
Executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taquaritinga do 
Norte,Estado de Pernambuco. Senador Marco Maciel. 507 

 
Parecer Nº 1.355, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 484, de 2003 (nº 2.333/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação São Juliãoense  de Desenvolvimento do 
Desporto, Cultura e Turismo a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
Cidade de São Julião, Estado do Piauí. Senador Mão Santa. 511 

 
Parecer Nº 1.356, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 486, de 2003 (nº 2.340/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Boavistense para  Desenvolvimento 
Cultural Comunitário a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Boa Vista do Ramos, Estado do Amazonas. Senador Arthur Virgílio. 515 

 
Parecer Nº 1.357, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 487, de 2003 (nº 2.349/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente de Chã do Pavão a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vertente do Lério, 
Estado de Pernambuco. Senador Marco Maciel. 519 

 
Parecer Nº 1.358, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 497, de 2003 (nº 2.389/2002, na Câmara dos deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação comunitária para o Desenvolvimento 
da Cultura, Educação e Desporto de Pereiro a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pereiro, Estado do Ceará. Senador Reginaldo Duarte. 523 

 
Parecer Nº 1.359, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 224, de 2003 (nº 976/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores e Amigos do Morro São 
Jorge a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Macaé, Estado 
do Rio De Janeiro. Senador Sérgio Cabral. 527 

 
Parecer Nº 1.360, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 227, de 2003 (nº 2.033/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Fundação Abraham Lincoln –FAL a executar; 
pelo prazo de trens anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 530 

 
Parecer Nº 1.361, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 232, de 2003 (nº 2.132/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Fraternal de Quixadá –AFRAQ, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária  na cidade de Quixadá, Estado do 
Ceará. Senadora Patrícia Saboya Gomes. 534 

 
Parecer Nº 1.362, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 285, de 2003, que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Rádio FM Cristo Redentor Áudio e Vídeo a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itaperuna, Estado do Rio de janeiro. 
Senador Sérgio Cabral. 538 

 
Parecer Nº 1.363, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 292, de 2003 (nº 2.017/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário Vale Tibagi 



a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Telêmaco Borba, 
Estado do Paraná. Senador Osmar Dias. 541 

 
Parecer Nº 1.364, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 393, de 2003 (nº 35/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da TV Oeste do Paraná Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Guarapuava, Estado do 
Paraná. Senador Osmar Dias. 546 

 
Parecer Nº 1.365, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 457, de 2003 (nº 3.204/2003, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Real radiodifusão Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Teresópolis, 
Estado do Rio de Janeiro. Senador Sérgio Cabral. 548 

 
Parecer Nº 1.366, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 468, de 2003 (nº 2.258/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoria a Associação Comunitária Amigos do meio 
Ambiente de Aramina a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Aramina, Estado de São Paulo. Senador Eurípedes Camargo. 550 

 
Parecer Nº 1.367, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 4, de 1999 (nº 722/99 na origem), do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha cópia da Decisão nº 512/99, referente à inspeção realizada no Fundo 
de Garantia do tempo de Serviço. Senador Luiz Otávio. 690 

 
Parecer Nº 1.368, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 219, de 2000 (nº 7.424/2000, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia da decisão nº 876/2000 –TCU (Plenário) referente à 
Auditoria realizada nas obras de modernização do Aeroporto Internacional 
Guararapes, em Recife-PE para subsidiar a Comissão Mista de Planos 
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional no exame da proposta 
orçamentária para o exercício de 2001. Senador Luiz Otávio. 691 

 
Parecer Nº 1.369, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 

Mensagem Nº 179, de 2003 (Nº 417/2003 na Origem), da Presidência da 
República, que solicita autorização para contratação de operação de crédito 
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor total de até US$ 
27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos 
da América), de principal, entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre –RS e o 
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), 
destinada a financiar, parcialmente, o Programa Integrado Zona Norte –Entrada de 
Porto Alegre. Senador Sérgio Cabral. 693 

 
Parecer Nº 1.370, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos , sobre a 

Mensagem Nº 199, de 2003 (nº 490/03, na origem), que “Submete à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Alexandre Schwartsman para a exercer o 
cargo de Diretor do Banco central do Brasil”. Senador Ney Suassuna. 696 

 
PETROBRÁS 
 
Parabeniza a Petrobrás pelos 50 anos de existência, no próximo dia 03 de 

outubro. Senador Valmir Amaral. 743 
 
PIAUÍ 
 
Fala do Estado do Piauí e da Carnaúba, que é uma riqueza na exportação e 

na capacidade de dar trabalho ao povo do Piauí. Aparte ao Senador Heráclito 
Fortes. Mão Santa. 156 

 
POBREZA  
 



Comentários sobre a dramática situação dos estados e municípios pobres do 
país. Senadora Maria do Carmo Alves. 267 

 
Trata da situação dos municípios e estados, em especial Sergipe. Aparte à 

Senadora Maria do Carmo Alves. Senador Almeida  Lima. 267 
 
POLÍTICA EXTERNA 
 
Comentários ao episódio da viagem da Ministra da Assistência e Promoção 

Social, Benedita da Silva, à Argentina. Senador Jefferson Peres. 708 
 
Considerações sobre o pronunciamento do Senador Jefferson Peres. 

Senador Arthur Virgílio. 708 
 
Participação do Brasil no Mercado Internacional. Senador Ney Suassuna. 726 
 
POLÍTICA SOCIAL 
 
Aprovação na Comissão de Educação do Senado Federal do Projeto de Lei 

de autoria de S.Exª, que inclui o leite na merenda escolar e do Projeto de Lei que 
cria bolsas de estudo a estudantes carentes. Senador Hélio Costa. 157 

 
Assinatura do documento, pelo Presidente Lula e os 27 Governadores, que 

trata da Erradicação da pobreza e promoção da dignidade de todos. Aparte ao 
Senador Hélio Costa. Senador Edurado Suplicy. 743 

 
POPULAÇÃO 
 
Faz comentários a respeito do poder aquisitivo da população brasileira. 

Senador Álvaro Dias. 639. 
 
PRESIDÊNCIA 
 
Viagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos. 

Senador José AGHRIPINO. 655 
 
Comentários ao artigo da colunista Dora Kramer, do Jornal do Brasil, que 

questiona  a viagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Cuba. Senador 
Demóstenes Torres. 700 

 
Considerações sobre a viagem do Presidente Lula a Cuba senador Hélio 

Costa. 701 
 
Viagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Cuba. Senadora Ideli 

Salvatti. 740 
 
Viagem do Presidente Lula à ONU, ao México e à Cuba. Aparte à Senadora 

Ideli Salvatti. Senador Eduardo Suplicy. 741 
 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
Intenção de apresentar emenda ao texto da Reforma da Previdência para 

assegurar um sistema especial de inclusão social na Previdência Social de pessoas 
de baixa renda. Senador Pedro Simon. 666 

 
PROGRAMA ESPACIAL 
 
Considerações sobre o Programa Espacial Brasileiro. Senador Papaléo Paes. 745  
 
PROGRAMAS DE RENDA 



 
A importância da reunião do Presidente da República com os Governadores 

de Estado, a fim de discutir a unificação dos programas de transferência de renda 
do governo. Senador Eduardo Suplicy. 662 

 
PROFISSÃO 
 
Referências à defesa da tese de Doutorado  do Senador Tião Viana , hoje na 

Universidade de Brasília sobre Medicina Tropical. Senador Eduardo Suplicy. 662 
 
Comentários a respeito da defesa da tese de Doutorado do Senador Tião 

Viana. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. Senador Pedro Simon. 662 
 
Fala da conclusão do doutorado do Senador Tião Viana na área de 

Medicina. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. Senador João capiberibe. 664 
 
Faz comentários a respeito da vida profissional e doutorado do Senador 

Tião Viana. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. Senador Antonio Carlos 
Magalhães. 664 

 
PROFISSÕES 
 
Defesa da regulamentação das profissões de mestre-de-obras e encarregado. 

Senador Eurípedes Camargo. 566 
 
PROJETO DE LEI 
 
Defesa do Projeto de Lei, de autoria do ex-Senador Freitas Neto, que cria o 

fundo de apoio à carnaúba. Senador Heráclito Fortes. 155 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 402, de 2003, que insere o inciso VII, no art. 

105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que estabelece o Código de 
Trânsito Brasileiro, para regulamentar a utilização de dispositivo luminoso de 
segurança para veículos de aluguel, destinados ao transporte individual de 
passageiros. Senador Gerson Camata. 010 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 403, de 2003, que altera os §§ 3º e 4º do art. 155 

do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940-Código Penal, para tipificar o 
furto de energia e sinais. Senador Aelton Freitas. 011 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 404, de 2003-Complementar, que fixa a taxa  de 

juros real em 12%  a.a para as operações de crédito, de qualquer natureza, 
formalizadas ou repactuadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro 
Nacional, qualquer que seja o instrumento de crédito utilizado. Senador Magno 
Malta. 012 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 405, de 2003, que altera a Lei nº 8.171, de 17 de 

janeiro de 1991, que dispõe sobre política agrícola. Senador Ney Suassuna. 016 
 
Projeto de Lei do Senado Nº 406, de 2003, que dispõe sobre a dedução, para 

fins do imposto de renda das pessoas jurídicas, de despesas com salários e encargos 
sociais de empregados, em caso de contratação de pessoas submetidas a 
transplantes renais e de pacientes portadores de insuficiência renal crônica. Senador 
Sérgio Zambiasi. 215 

 
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 



Defesa de Proposta de Emenda à Constituição apresentada pelo Senador 
Sérgio Zambiasi, que altera a legislação sobre a criação e desmembramento de 
municípios.   Senador Mão Santa. 149 

 
Comenta, em relação à PEC nº 13, que as Assembléias Legislativas criaram 

municípios sem condições e agora não se pode permitir que se criem municípios 
assim, desmesuradamente. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Garibaldi Alves 
Filho. 151 

 
Leitura da Proposta de Emenda à Constituição Nº 74, de 2003 (Nº 41/03, na 

Câmara  dos Deputados) (de iniciativa do Presidente da República), que altera o 
Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. Senador Heráclito Fortes. 224 

 
Proposta de Emenda à Constituição Nº 75, de 2003, que altera o inciso XIII 

do art. 7º da Constituição  Federal, para reduzir a jornada de trabalho semanal. 
Senador Paulo Pai. 715 

 
RECEITA FEDERAL 
 
Análise de levantamento realizado pela Receita Federal sobre concessão de 

incentivos fiscais em todo o País. Senador Antonio Carlos Valadares. 177 
 
REFORMAS 
 
Faz comentários a respeito das reformas. Senador Álvaro Dias. 639 
 
Faz críticas à votação e discussão das Reformas. Aparte ao Senador Pedro 

Simon. Senador Antonio Carlos Magalhaães. 668 
 
:  Aplauso à determinação do Governo de implantar as reformas necessárias, 

mediante grande esforço de negociação e articulação política. Providências tomadas 
para a promoção de uma terceira reforma, a reforma trabalhista sindical. Senador 
Valmir Amaral. 685 

 
REFORMA AGRÁRIA 
 
Elogios ao Plano Nacional de Reforma Agrária lançado pelo Governo 

Federal. Senador Aelton Freitas. 153 
 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
 
Faz comentários a respeito da Reforma Previdenciária e sua votação. Senador 

Aloízio Mercadante. 051 
 
Faz comentários a respeito da Reforma Previdenciária e sua votação. Senador 

Renan Calheiros. 052 
 
Acredita na sinceridade e boa-fé do Presidente da Casa em relação à Ordem 

do dia, no que diz respeito à Reforma Previdenciária. Senador Álvaro Dias. 052 
 
Trata da votação da proposta de Reforma da Previdência. Senador José 

Agripino. 056 
 
Mostra-se a favor do adiamento da Ordem do dia, por cauda do estado de 

saúde da Senadora Roseana Sarney. Senadora Heloísa Helena. 056 
 
Análise crítica sobre o Projeto de Reforma da Previdência. Senador Álvaro 

Dias. 199 
 



Indignação com a atitude do Presidente da Comissão de Constituição, de 
Justiça e Cidadania, que negou o uso da palavra na reunião de ontem, que discutia a 
Reforma da Previdência. Senador Almeida Lima. 271 

 
Faz críticas negativas à Reforma da Previdência, principalmente no que se 

refere aos medicamentos. Aparte ao Senador Almeida Lima.  Senador Mão Santa. 275 
 
Faz comentários a respeito da quebra do regimento da Casa e da Reforma da 

Previdência que é uma grande farsa, uma fraude política, uma farsa intelectual. 
Aparte ao Senador Almeida Lima. Senadora Heloísa helena. 275 

 
Comenta a quebra do regimento interno da Casa em relação à votação da 

Reforma da Previdência. Aparte ao Senador Almeida Lima. Senador Arthur 
Virgílio. 276 

 
Solidariza-se com o Senador Almeida Lima com o episódio ocorrido, um 

gesto de truculência da maioria para impedir o uso livre da palavra na votação da 
Reforma da Previdência. Aparte ao Senador Almeida Lima. Senador Tasso 
Jereissati. 277 

 
Faz comentários a respeito da Reforma da Previdência. Senador Augusto 

Botelho. 361 
 
Críticas à Reforma Previdenciária do governo Luiz Inácio Lula da Silva. 

Senador Arthur Virgílio. 585 
 
Análise de Emendas a serem apresentadas à Reforma da Previdência. 

Senador João Capiberibe. 659 
 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
 
Faz considerações a respeito da Reforma Tributária. Senador José Jorge. 173 
 
Faz comentários a respeito da Reforma Tributária e seus impostos. Aparte ao 

Senador José Jorge. Senador Roberto Saturnino. 175 
 
Faz comentários a respeito da Reforma Tributária e do  impedimento de dar 

seu voto em separado. Aparte ao Senador Efraim Moraes. Senador José Jorge. 208 
 
Comentários a respeito do voto em separado no que diz respeito à Reforma 

Tributária. Aparte ao Senador Efraim Moraes. Senador Mão Santa. 208 
 
Preocupação com as mudanças ocorridas no texto original da reforma 

tributária. Senador Hélio Costa. 213 
 
Fala que a reforma tributária que chegou ao Senado, deve atender ao 

princípio federativo, principalmente ao fortalecimento dos Estados e Municípios 
brasileiros. Aparte à Senadora Maria do Carmo Alves. Senador Ramez Tebet. 270 

 
Comenta que a Reforma Tributária a ser votada, fará com que a renda per 

capita do nordestino fique reduzida a um sexto da do Estado de São Paulo. Senador 
Mão Santa. 270 

 
Importância da Reforma Tributária. Senador Aloízio Mercadante. 367 
 
Pontos negativos da Reforma Tributária. Senador Arthur Virgílio. 589 
 
Comentários sobre a proposta de Reforma Tributária. Senadora Maria do 

Carmo Alves. 710 
 



Encontro do Presidente com os Governadores e comentários a respeito da 
Reforma Tributária. Aparte à Senadora Maria do Carmo Alves. Senador Álvaro 
dias. 711 

 
Considerações sobre a proposta de Reforma Tributária. Senador Almeida 

Lima. 738 
 
REGIÃO NORTE 
 
Abertura do 3º AMAZONTECH, exposição de Ciência e Tecnologia da 

região norte. Senador Romero Jucá. 593 
 
REGISTRO 
 
Registro de absolvição da nigeriana Amina Lawal condenada à morte por 

adultério. Senador Arthur Virgílio. 589 
 
REQUERIMENTO 
 
Requerimento Nº 862, de 2003, que requer que sejam solicitadas informações 

ao Ministro de Estado da Fazenda quanto a arrecadação de todos os tributos e 
contribuições federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, contendo 
dados sobre o percentual total da arrecadação anual em cada Estado da federação 
em relação aos demais estados, no período de 1983 a 2003, bem assim quanto as 
transferências constitucionais para os estados, no  mesmo período relativo a todos 
os fundos, discriminando o total de cada ano, em valor nominal ao que foi 
transferido para cada estado, em especificação da moeda corrente. Senador Marcelo 
Crivella. 144 

 
Requerimento Nº 863, de 2003, que requer a retirada do 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 da poupança. Senador Paulo Octávio. 144 

 
Requerimento Nº 864, de 2003, que requer voto de censura e repúdio ao 

golpe militar na República de São Tomé e Príncipe. Senador Edurado Suplicy. 145 
 
Requerimento Nº 865, de 2003, que requer, nos termos regimentais, seja 

apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar de falecimento do Professor 
Jerônimo Geraldo de Queiroz, apresentando Condolências à Universidade Federal 
de Goiás e à família. Senador Papaléo Paes. 197 

 
Requerimento Nº 866, de 2003, que requer que tenham tramitação em 

conjunto o PLS 124, de 2002, o PLS 22, de 2003, o PLS 65, de 2003, e o PLS 319, 
de 2003, com o PLS 122, de 1999, e apensados por regularem a mesma matéria. 
Senadora Patrícia Saboya. 223 

 
Requerimento Nº 867, de 2003, que requer informações, à Ministra da 

Assistência Social, acerca da viagem particular que fez à Argentina, com dinheiro 
público, com autorização do Presidente da República. Senador Arthur Virgílio. 224 

 
Requerimento Nº 868, de 2003, referente ao ofício Nº 0476/2003 –CPMI, que 

trata da exploração sexual. Senadora Patrícia Saboya. 224 
 

Requerimento Nº 869, de 2003, que requer voto de aplauso ao Tribunal de 
Recursos Islâmicos de Katsina e ao Governo da Nigéria , por intermédio da 
embaixada em Brasília, pela sentença que anulou a condenação de Amina Lawal à 
morte por apedrejamento. Senador Arthur Virgílio. 597 

 
Requerimento Nº 870, de 2003, que requer homenagens de pesar de 

falecimento do ex-Prefeito de Carmolândia/TO, Sr. Severino Góis Holanda, 
ocorrido no dia 27 do corrente. Senador Eduardo Siqueira Campos. 628 



 
Requerimento Nº 871, de 2003, que solicita homenagens de pesar de 

falecimento do ex-Prefeito do município Jaru/RO, Sr Sidney Rodrigues Guerra. 
Senador Valdir Raupp. 669 

 
Requerimento Nº 872, de 2003, que solicita mensagens de pesar pelo 

falecimento do empresário Pedro Conde. Senador José Sarney. 683 
 
Requerimento Nº 873, de 2003, que solicita o voto de aplauso ao jovem atleta 

brasileiro Alfredo Marchetti, fenômeno das piscinas aos 09 anos de idade e invicto 
em 66 torneios, pela conquista do troféu de melhor atleta mundial de Natação , na 
sua categoria, disputado recentemente no Aquatic  Center de Nova Iorque, bem 
como por exemplar postura de brasilidade. Senador Leonel Pavan. 697 

 
Requerimento Nº 874, de 2003, que requer que o Projeto de Lei do Senado nº 

270/03, volte a tramitar independentemente. Senador Arthur Virgílio. 713 
 
Requerimento Nº 875, de 2003, que solicita que seja inserido em ata voto de 

pesar pelo falecimento do Professor e ex-Reitor da Universidade  Federal de Goiás 
(UFG), Jerônimo Geraldo de Queiroz e apresentação de condolências à família. 
Senadora Lúcia Vânia. 714 

 
Requerimento Nº 876, de 2003,solicita que sejam requeridas ao Ministro do 

Desenvolvimento Agrário as informações que menciona.   Senador Leonel Pavan. 714 
 
Requerimento Nº 877, de 2003, solicitando ao Ministro de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão as informações que menciona. Senador Leonel 
Pavan. 715 

 
Requerimento Nº 878, de 2003, que solicita inserção em ata de voto de pesar 

pelo falecimento do Sr. Jakson de Barros Villa, Insigne cidadão Roraimense.  
Senador Mozarildo Cavalcanti. 743 

 
Comenta como houve o adiamento do Requerimento, referente ao Projeto 

Primeiro Emprego, por 24 horas, solicita que sejam discutidas todas as PECs. 
Senador Arthur Virgílio. 146 

 
Trata do requerimento que adia a votação do Projeto Primeiro Emprego por 

24 horas e de duas Medidas Provisórias encaminhadas pela Câmara dos deputados. 
Senador Aloízio Mercadante. 057 

 
Encaminhamento de votação do requerimento nº 870, de 2003, que requer 

homenagens de pesar de falecimento do ex-Prefeito de Carmolândia/TO, Sr. 
Severino Góis Holanda, ocorrido no dia 27 do corrente. Senador Eduardo Siqueira 
Campos. 630 

 
Encaminhamento de votação do requerimento nº 871, de 2003, que solicita 

homenagens de pesar de falecimento do ex-Prefeito do município Jaru/RO, Sr 
Sidney Rodrigues Guerra. Senador Valdir Raupp. 679 

 
RODOVIA 
 
Faz comentários a respeito da situação das estradas brasileiras e da luta para 

manter a valorização do Poder que deve criar leis boas e justas. Aparte ao Senador 
Álvaro Dias. Senador Mão Santa. 584 

 
Situação das estradas brasileiras. Aparte ao Senador Valdir Raupp. Senadro 

Alberto silva. 735 
 
Situação das estradas brasileiras e providências a serem tomadas.  Aparte ao 

Senador Valdir Raupp. Senador César Borges. 736 
 



Propõe uma Câmara de gestão constituída por representantes , construtores de 
estradas, Ministro da Fazenda, do Planejamento e dos Transportes.  Aparte ao 
Senador Valdir Raupp. Senador Alberto Silva. 736 

 
Análise da reportagem da jornalista Cecília Aires, publicada no jornal O 

Popular, de Goiânia, sob título “Dinheiro Curto para Goiás”, que aborda a situação 
caótica em que se encontram as rodovias federais que cortam o estado. Senadora 
Lúcia Vânia. 749 

 
RONDÔNIA  
 
Comentário a respeito de greve em Rondônia. Aparte ao Senador Valdir 

Raupp. Senador Leonel Pavan. 031 
 
SAÚDE 
 
Necessidade de um controle maior sobre a incidência da infecção hospitalar 

no País. Senador Papaléo Paes. 201 
 
Faz comentários a respeito da infecção hospitalar e da entrega de 

medicamentos vencidos no tratamento de Aids e doenças sexualmente 
transmissíveis. Aparte ao Senador Papaléo Paes. Senador João Capiberibe. 202 

 
Faz comentários a respeito da infecção hospitalar e diz que os recursos 

destinados à saúde estão sendo utilizados para outras finalidades. Aparte ao  
 
Apelo, ao Sr. Ministro da Saúde, Humberto Costa, para que leve em 

consideração a qualidade e excelência da Rede Sarah de hospitais. Senador 
Eduardo Suplicy. 283 

 
Elogios à rede Sarah de hospitais e alerta para a situação do Hospital Sara 

Kubitschek. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador Heráclito 
Fortes. 283 

 
Sugere uma formação de uma comissão de Senadores para falar com o 

Ministro da Saúde a respeito da rede Sarah de hospitais e dar os depoimentos 
ouvidos na Casa. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador Garibaldi 
Alves Filho. 284 

 
Comenta os serviços prestados pela rede Sarah de Hospitais e diz que o Sarah 

não pode sofrer nenhum corte orçamentário pois isso pode prejudicar o povo 
brasileiro. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador César Borges . 284 

 
Apelo ao Governo para que reveja orçamento em relação ao Sarah 

Kubitschek e perceba que um país como o Brasil tem que melhorar o atendimento 
de base e preservar seus centros de excelência. Aparte ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães. Senador Arthur Virgílio. 284 

 
Comenta a Construção do Hospital Sarah, que é um ponto de referência e 

uma inovação na Medicina na área de recuperação, em Salvador. Aparte ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador Rodolpho Tourinho. 285 

 
Comenta o enorme serviço prestado, pela Rede Sarah, ao Brasil. Aparte ao 

Senador Antonio Carlos Magalhães. Senadora Lúcia Vânia. 286 
 
Comentários sobre os programas de saúde e outros executados durante a 

gestão do ex-Governador Tasso Jereissati no Ceará.   Senador Arthur Virgílio. 589 
 
Comenta que o Senador Tião Viana é Doutor, especialista em doenças 

infecciosas parasitárias. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. Senador Mão Santa. 663 
 
SENADO FEDERAL 



 
Manifesta sua opinião a respeito da Casa, do presidente da Casa e das 

votações que lá acontecem. Senador Arthur Virgílio. 046 
 
SERVIDOR PÚBLICO 
 
Diminuição de renda dos Municípios e Estados, e recursos destinados ao 

pagamento dos funcionários destes estados e municípios, em especial os da região 
nordeste. Aparte ao Senador Ney Suassuna. SENADOR Efraim Moraes. 726 

 
SOLIDARIEDADE 
 
Congratulações ao tribunal Islâmico Nigeriano que revogou a condenação à 

morte de Amina Laval. Senador Eduardo Suplicy. 286 
 
SUPREMO TIBUNAL FEDERAL 
 
Preocupação de S.Exª com a intenção do Presidente Lula de mudar o perfil 

do Supremo Tribunal Federal. SenadorEfraim Moraes. 206 
 
TECNOLOGIA 
 
Enaltecimento do papel da Agência  Nacional de Petróleo, que destina parte 

dos royalties taxados na produção petrolífera brasileira ao apoio à pesquisa 
científica e ao desenvolvimento tecnológico nacional. Senador Romero Jucá. 167 

 
Apoio à medida governamental que criou a Rede Brasil de Tecnologia. 

Senador Valmir Amaral. 356 
 
TELEVISÃO 
 
Reflexões sobre o caso que envolve o incidente provocado pelo jornalista 

Antonio Augusto Liberato, Gugu Liberato , apresentador do SBT, em reportagem 
apresentado em seu programa Domingo Legal. Senador Edurado Siqueira Campos. 032 

 
Tece comentários a respeito do programa Domingo Legal e seu apresentador 

Gugu Liberato. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. Senador Romeu 
Tuma. 034 

 
Comenta os meios usados pela TV em busca de audiência. Aparte ao Senador 

Eduardo Siqueira Campos. Senador Álvaro Dias. 035 
 
Fala da responsabilidade que o comunicador deve ter com a sociedade. 

Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. Senador Hélio Costa. 035 
 
Fala do modo como estão sendo utilizadas as concessões públicas que 

pertencem ao povo, das cenas de sexo, da indecência e do episódio do apresentador 
Augusto Liberato em busca de ibope. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira 
Campos. Senador Magno Malta. 036 

 
Considerações sobre o pronunciamento do Senador Eduardo Siqueira 

Campos. Senador Osmar Dias. 036 
 
Referências à polêmica da entrevista exibida no programa do apresentador 

Gugu Liberato. Senador José Josrge. 037 
 
Análise do Incidente que envolveu o apresentador Augusto Liberato. Senador 

Marcelo Crivella. 040 
 
Comenta o fato de Sílvio Santos ter emprestado sua casa para o Teletom, uma 

obra social justa e bonita, e diz que não é justo que ele seja punido pelo episódio 



ocorrido no Programa Domingo Legal. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 
Senador Magno Malta. 043 

 
Espera que seja aplicada a punição cabível a Gugu Liberato , apresentador do 

Programa Domingo Legal, pela matéria forjada,  apresentada no programa de TV. 
Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador Jefferson Peres. 043 

 
Cumprimenta o Senador Marcelo Crivella pela iniciativa de defesa que faz do 

SBT e a Silvio Santos por tudo quanto significa para o povo brasileiro. Senador 
Édison Lobão. 044 

 
Cumprimenta o Senador Marcelo Crivella pelo pronunciamento que resgata a 

imagem de Sílvio Santos, no que diz respeito à matéria forjada pelo apresentador 
Augusto Liberato, em sua emissora. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador 
Paulo Octávio. 044 

 
Comenta a crise das empresas de televisão no país e defende o trabalho de 

Sílvio Santos, em especial pelo programa Teletom no SBT. Aparte ao Senador 
Marcelo Crivella. Senador Ney Suassuna. 044 

 
Defende o apresentador Augusto Liberato e diz que tirar o programa 

Domingo Legal do ar é injusto, porque assim também estariam punindo Sílvio 
Santos. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador Renan Calheiros. 045 

 
Defende o SBT, uma instituição equilibrada que presta serviços ao País e diz 

que, atingindo o apresentador Augusto Liberato, estarão também atingindo Sílvio 
Santos. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador José Agripino. 046 

 
TRABALHADOR RURAL 
 
Importância do trabalhador rural. Aparte ao Senador Pedro Simon. Senador 

Mão Santa. 668 
 
TRANSCRIÇÃO 
 
Transcrição do Artigo do Jornalista Clóvis Rossi, da Folha de S.Paulo , 

intitulado “Nasceu, presidente”, sobre os nove meses do Governo Lula. Senador 
Antero Paes de Barros. 748 

 
TRANSGÊNICOS 
 
Comunicação da assinatura, pelo Vice-Presidente José Alencar, da Medida 

Provisória que versa sobre a questão dos transgênicos. Senador Paulo Paim. 160 
 
Apreensão sobre a liberação oficial da produção de mais uma safra de soja 

transgênica em solo brasileiro. Senadora Fátima Cleide. 164 
 
Liberação pelo Governo do cultivo dos transgênicos no País. Senador João 

capiberibe. 200 
 
Continuidade do cultivo da soja transgênica no Rio Grande do Sul. Senador 

Sibá Machado. 204 
 
Necessidade de uma maior discussão sobre a questão dos transgênicos. 

Senador Efraim Moraes. 206 
 
Considerações sobre a liberação da soja transgênica e suas conseqüências 

para o Estado de Santa Catarina. Senadora Ideli Salvatti. 212 
 
Realização hoje de ato de solidariedade à Ministra do Meio Ambiente, 

Marina Silva, pela sua atuação com relação aos produtos transgênicos. Senador 
Edurado Suplicy. 566 



 
Faz comentários a respeito do esporte, dos transgênicos e critica o PT por 

falar em transgênicos.  Aparte ao Senador Álvaro Dias. Senador Mão Santa. 640 
 
Apela ao Governo para que o Ministério da Agricultura revogue a 

autorização do plantio comercial de variedade transgênicas de soja da empresa 
americana Monsanto.    Senador José Genuíno. 644 

 
Aspectos da comercialização da soja transgênica no Brasil. Senador Geraldo 

Mesquita Júnior. 679 
 
Importância da Ministra do meio Ambiente Marina Silva no que diz respeito 

à produção de soja transgênica no Brasil. Aparte ao Senador Geraldo Mesquita 
Júnior. Senador Eduardo Suplicy. 681 

 
Preocupação com os Organismos Geneticamente Modificados – OGM. 

Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. Senador João Capiberibe. 682 
 
Produção transgênica de soja e exportação e convoca o Senador Ney 

Suassuna para formar uma nova barreira de um novo produto para exportar, como o 
farelo de soja e biodiesel. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador Alberto Silva. 729 

 
TRANSPORTES 
 
Comentários a respeito da carta de Salvador, que trata da questão de 

transportes urbanos nas grandes cidades. Senador César Borges. 197  
 
Criação da Frente Parlamentar em defesa do transporte público. Senador 

Eduardo Azeredo. 211 
 
Necessidade de recuperação urgente da malha rodoviária brasileira. Crise do 

transporte urbano no Brasil. Senador Ramez Tebet. 557 
 
Investimentos que permitam a maior racionalidade e barateamento dos 

transportes públicos no Brasil. Aparte ao Senador Ramez Tebet. Senador Eduardo 
Suplicy. 560 

 
TRIBUTO 
 
Carga Tributária no Governo Fernando Henrique Cardoso. Senadora Ideli 

Salvatti. 740 
 
UNIVERSISDADES 
 
Crise nas universidades brasileiras. Senador Garibaldi Alves Filho. 264 
 
Fala da importância do resgate da universidade do Governo brasileiro, que 

vem sendo destroçada  desde o Governo Collor de Mello. Aparte ao Senador 
Garibaldi Alves Filho. Senador José Maranhão. 265 

 
Discute o sucateamento das universidades públicas no Brasil. Aparte ao 

Senador Garibaldi Alves Filho. Senador Augusto Botelho. 266 
 
Fala da reforma que precisa ser feita nas universidades e concorda com o fato 

de que a educação precisa de investimentos, mas também de reformulação de todo 
seu processo. Aparte ao Senador Garibaldi Alves Filho. Senador Ney Suassuna. 266 

 
VIAGEM 
 
Importância da visita do Presidente Lula a Cuba. Senador Eduardo Suplicy. 556 
 



Críticas à Ministra de Estado e ao Governador do Paraná por terem feitos 
viagens particulares com dinheiro público. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador 
álvaro Dias. 590 

 
Viagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Cuba. Senador Amir 

Lando. 658 
 



Ata da 128ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 24 de setembro 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, Ro meu Tuma e Mão San ta

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA–
DORES:

Ael ton Fre i tas – 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 – 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 Si que i ra Cam pos – Edu-
ar do Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go –
Fá ti ma Cle i de – 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 – Ide li Sal vat ti –
Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – João Ba tis ta
Mot ta – 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 – Ma gui to Vi le la – Mão San ta –
Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el – Ma ria do Car mo
Alves – 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 – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du -
ar te – Re nan Ca lhe i ros – 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 –
Sibá Ma cha do – Tas so Je re is sa ti – Te o tô nio Vi le la Fi -
lho – Tião Vi a na – Val dir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 76 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.

So bre a mesa, ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 113, de 2003-CN (nº 488/2003, na ori gem),
que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal o re la tó rio de
Ava li a ção de Re ce i tas e Des pe sas, re fe ren te ao quar-
to bi mes tre de 2003.

PARECERES

PARECER Nº 1.303, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 144, de 2003, 
de au to ria do Se na dor Del cí dio Ama ral,
que al te ra as gra des cur ri cu la res dos
cur sos su pe ri o res do País, in clu in do uma 
dis ci pli na obri ga tó ria que in cen ti ve os
es tu dan tes a de sen vol ve rem o seu pró-
prio em pre en di men to eco nô mi co.

Re la tor: Se na dor Sér gio Gu er ra

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do (PLS) nº 144, de
2003, da ini ci a ti va do Se na dor Del cí dio Ama ral,
de ter mi na que os cur rí cu los dos cur sos de ní vel
su pe ri or con te rão, de for ma obri ga tó ria uma dis ci-
pli na na qual se rão dis cu ti dos e apre sen ta dos te -
mas que in cen ti vem os es tu dan tes a de sen vol ve-
rem o seu pró prio em pre en di men to eco nô mi co e
em pre sa ri al.

Ain da de acor do com a pro po si ção, a car ga ho -
rá ria da dis ci pli na deve ser de quin ze ho ras-aula.

Não fo ram apre sen ta das emen das à ini ci a ti-
va.

O PLS foi dis tri bu í do ape nas para esta Co mis-
são de Edu ca ção, que tem de ci são ter mi na ti va so bre
a ma té ria.
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II – Aná li se

Indu bi ta vel men te, é jus ta a pre o cu pa ção do au -
tor da ini ci a ti va quan to à im por tân cia do es pí ri to em -
pre sa ri al para o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al
do País. No en tan to, sua pro pos ta não pode ser aco -
lhi da, pois pa de ce dos ví ci os de in cons ti tu ci o na li da de
e in ju ri di ci da de, além de ser im pró pria, em ter mos pe -
da gó gi cos.

De iní cio, cum pre in di car que o pro je to fere o
prin cí pio da au to no mia di dá ti co-pe da gó gi ca, ins cri to
no art. 207 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Além dis so, é di fí-
cil ad mi tir que a pro pos ta se en qua dre nos li mi tes
cons ti tu ci o na is con fe ri dos à União de le gis lar, para
todo o País, ape nas no es ta be le ci men to de di re tri zes
e ba ses da edu ca ção (art. 22, XXIV).

Além dis so, as dis ci pli nas es co la res não são
fi xa das por lei. A ex pres são, por si nal, nem cons ta
da Lei nº 9.394, de 1996, a Lei de Di re tri zes e Ba -
ses da Edu ca ção (LDB), que ad mi te tão-so men te a
pre vi são de al guns com po nen tes cur ri cu la res ele -
men ta res para o en si no fun da men tal e o en si no
mé dio.

Na edu ca ção su pe ri or, alvo da pro pos ta em
exa me, a LDB men ci o na a exis tên cia de di re tri zes
ge ra is para os cur rí cu los dos cur sos e pro gra mas
de gra du a ção, que são fi xa dos, de qual quer modo,
no caso das uni ver si da des, por elas mes mas (art.
53, I). Tais di re tri zes, con for me o art. 9º, § 2º, e, da
Lei nº 4.024, de 1961, com re da ção dada pela Lei nº 
9.131, de 1995, são de fi ni dos pelo Con se lho Na ci o-
nal de Edu ca ção, a par tir de pro pos tas apre sen ta-
das pelo Mi nis té rio da Edu ca ção. Por tan to, tra-
ta-se de de fi ni ções to ma das por ins tân ci as téc ni-
cas, a par tir de de le ga ção con fe ri da pelo pró prio
Po der Le gis la ti vo, com san ção do Pre si den te da
Re pú bli ca.

Na ver da de, é pre ci so con vir que o es tí mu lo ao 
em pre en di men to eco nô mi co e em pre sa ri al não
con diz com sig ni fi ca ti va par ce la dos cur sos su pe ri-
o res. Na ver da de, nem mes mo po de ria cons ti tu ir
ob je ti vo ge ral da edu ca ção su pe ri or. O es pí ri to ci en-
tí fi co e o pen sa men to re fle xi vo, que de vem cons ti tu-
ir ob je ti vos es sen ci a is da edu ca ção su pe ri or, são
im bu í dos da crí ti ca à ins tru men ta li za ção do co nhe-
ci men to e são par ti cu lar men te ca ros às Hu ma ni da-
des.

Ora, o es tí mu lo ao es pí ri to de ini ci a ti va, que
pa re ce cons ti tu ir a mo ti va ção do pro je to em apre ço
– vide o re cur so à me tá fo ra do en si no da pes ca –
cons ti tui um dos fun da men tos de todo o pro ces so
edu ca ti vo, des de a edu ca ção in fan til até a pós-gra -
du a ção, como os edu ca do res bem o sa bem. Se os
re sul ta dos não são os es pe ra dos, suas ca u sas re -
pou sam em um com ple xo con jun to de fe nô me nos –
so bre os qua is os pró pri os ci en tis tas so ci a is têm
opi niões di ver gen tes –, que en vol vem não ape nas a
es co la, mas tam bém os fun da men tos re li gi o sos,
po lí ti cos, so ci a is e eco nô mi cos de nos sa so ci e da-
de, para não fa lar nos me an dros mu i tas ve zes im pe-
ne trá ve is da psi co lo gia hu ma na.

Por ou tro lado, para quem opta por bus car o
meio aca dê mi co com vis tas ao su ces so em pre sa ri al,
as pró pri as ins ti tu i ções de en si no su pe ri or não de i-
xam tam bém de ofe re cer opor tu ni da des, por meio de
cur sos es pe cí fi cos, ge ral men te vin cu la dos à área de
ad mi nis tra ção de em pre sas, mar ke ting e pu bli ci da de.
Além de cur sos de gra du a ção com ple tos, os es tu dan-
tes in te res sa dos, mes mo de ou tros cur sos, têm à sua
dis po si ção a pos si bi li da de de ma trí cu la em: 1º) dis ci-
pli nas iso la das – como cré di tos op ta ti vos; 2º) cur sos
se qüen ci a is (ino va ção da LDB); 3º) cur sos de ex ten-
são.

Não fal tam, ain da, para pes so as com essa dis -
po si ção, os cur sos li vres, as pa les tras e os se mi ná ri os
de ce le bri da des do ramo, bem como uma in fi ni da de
de li vros e en de re ços na Inter net que ver sam tan to
so bre os as pec tos mais clás si cos no as sun to quan to
acer ca das úl ti mas no vi da des.

Por tan to, ape sar das no bres e sin ce ras in ten-
ções de seu au tor, a pro po si ção é in cons ti tu ci o nal, in -
ju rí di ca e ina de qua da, no mé ri to edu ca ci o nal.

III – Voto

Em vis ta dos ar gu men tos ex pos tos, o voto é
pela re je i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 144, de
2003.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Sér gio Gu er ra, Re la tor – 
Fla vio Arns – Ide li Sal vat ti – Eu rí pi des Ca mar go
– Pa pa léo Paes – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i-
tas – He lio Cos ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Val dir
Ra upp – Ser gio Ca bral – José Jor ge – Mar co Ma -
ci el – Re nil do San ta na – Le o nel Pa van – Edu ar do
Aze re do – Alme i da Lima
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

so bre:
....................................................................................

XXIV – di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o-
nal;
....................................................................................

Art. 207. As uni ver si da des go zam de au to no mia
di dá ti co-ci en tí fi ca, ad mi nis tra ti va e de ges tão fi nan ce-
i ra e pa tri mo ni al, e obe de ce rão ao prin ci pio de in dis-
so ci a bi li da de en tre en si no, pes qui sa e ex ten são.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 11, de 30-4-96:

“§ 1º É fa cul ta do às uni ver si da des ad mi tir pro -
fes so res, téc ni cos e ci en tis tas es tran ge i ros, na for ma
da lei.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 11, de 30-4-96:

“§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se às ins ti tu-
i ções de pes qui sa ci en ti fi ca e tec no ló gi ca.”
....................................................................................

LEI Nº 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961

Fixa as Di re tri zes e Ba ses da Edu ca-
ção Na ci o nal.

....................................................................................
Art. 9º As Câ ma ras emi ti rão pa re ce res e de ci di-

rão, pri va ti va e au to no ma men te, os as sun tos a elas
per ti nen tes, ca ben do, quan do for o caso, re cur so ao
Con se lho Ple no.

(Re da ção dada ao ca put, §§ e alí ne as pela Lei
nº 9.131, de 24-11-95)
....................................................................................

§ 2º São atri bu i ções da Câ ma ra de Edu ca ção
Su pe ri or:
....................................................................................

c) de li be rar so bre as di re tri zes cur ri cu la res pro -
pos tas pelo Mi nis té rio da Edu ca ção e do Des por to,
para os cur sos de gra du a ção;
....................................................................................

LEI Nº 9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 4.024,
de 20 de de zem bro de 1961, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

....................................................................................
Art. 53. No exer cí cio de sua au to no mia, são as -

se gu ra das às uni ver si da des, sem pre ju í zo de ou tras,
as se guin tes atri bu i ções:

I – cri ar, or ga ni zar e ex tin guir, em sua sede, cur -
sos e pro gra mas de edu ca ção su pe ri or pre vis tos nes -
ta Lei, obe de cen do às nor mas ge ra is da União e,
quan do for o caso, do res pec ti vo sis te ma de en si no;
....................................................................................

PARECER Nº 1.304, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 212, de 2003, 
de au to ria do Se na dor Flá vio Arns, que
ins ti tui a data de 16 de no vem bro como o 
Dia Na ci o nal dos Osto mi za dos.

Re la tor: Se na dor Mão San ta

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 212, de 2003, de
au to ria do Se na dor Flá vio Arns, ins ti tui a data de 16
de no vem bro como o “Dia Na ci o nal dos Osto mi za-
dos”, ten do sido apre sen ta do em Ple ná rio no dia 28
de maio de 2003.

Foi en vi a do à Co mis são de Edu ca ção, para de -
ci são ter mi na ti va, nos ter mos do art. 49, I, com bi na do
com o art. 102, II, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

O art. 1º do PLS em tela ins ti tui a data de 16 de
no vem bro como o “Dia Na ci o nal dos Osto mi za dos”,
sob a jus ti fi ca ti va de que, em 1985, nes se dia, foi fun -
da da a So ci e da de Bra si le i ra dos Osto mi za dos.

O art. 2º da pro po si ção de ter mi na que a lei em
que o pro je to se trans for mar en tra rá em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

A pro pos ta não re ce beu emen das.

II – Aná li se

Não há re pa ros a se rem fe i tos à pro po si ção no
que con cer ne à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re -
gi men ta li da de da ma té ria.

Qu an to ao mé ri to, é ine gá vel a per ti nên cia da
pro pos ta, pois a ins ti tu i ção de da tas de cons ci en ti za-
ção como essa pro pi cia uma re fle xão so bre as di fi cul-
da des en fren ta das pe las pes so as os to mi za das, para
sua re in te gra ção so ci al e pro fis si o nal, e uma per cep-
ção me lhor so bre a luta de las pelo di re i to a uma qua li-
da de de vida sa tis fa tó ria após suas ci rur gi as e pela
bus ca de au xí lio ma te ri al para a ma nu ten ção de suas
os to mi as.

28796 Quinta-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL4     



Pa re ce-nos ple na men te jus ti fi ca da a es co lha da 
data es ta be le ci da na pro pos ta em tela, pois re gis tra a
con cre ti za ção do es for ço das pes so as por ta do ras de
os to mi as para, uni das, lu tar por seus di re i tos.

A cri a ção do “Dia Na ci o nal dos Osto mi za dos”
será uma ex ce len te oca sião para o Mi nis té rio da Sa ú-
de es cla re cer a po pu la ção so bre os ti pos de cân cer
que le vam à ne ces si da de da re a li za ção de os to mi as – 
os de có lon e reto. Ambos fi gu ram en tre as cin co pri -
me i ras ca u sas de mor te por cân cer, no Bra sil, ten-
do-se ob ser va do, se gun do es ta tís ti cas di vul ga das
pelo Insti tu to Na ci o nal do Cân cer (INCA), um au men-
to con sis ten te de suas ta xas de mor ta li da de ao lon go
das úl ti mas dé ca das. A di vul ga ção dos ris cos pro vo-
ca dos por uma di e ta ali men tar po bre em ve ge ta is e fi -
bras pode cons ci en ti zar a so ci e da de para a ne ces si-

da de de ado ção de há bi tos nu tri ci o na is que pro pi ci em
uma vida sa u dá vel.

Fi cam, as sim, ca rac te ri za das a re le vân cia, a pro -
pri e da de e a opor tu ni da de do PLS nº 212, de 2003, e,
por tan to, nos sa po si ção é fa vo rá vel à pro po si ção.

III – Voto

Em ra zão do aci ma ex pos to, opi na mos pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 212, de
2003.

Sala da Co mis são, 10 de Se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Mão San ta, Re la tor –
Eu rí pi des Ca mar go – Du ci o mar Cos ta – He lio
Cos ta – Ma gui to Vi le la – Ga ri bal di Alves Fi lho –
Ser gio Ca bral – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha
– Mar co Ma ci el – Re nil do San ta na – Ser gio Gu er-
ra – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima .
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PARECER Nº 1.305, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 225 de 2003,
de au to ria do Se na dor Alo í zio Mer ca dan-
te, que nor ma ti za a dis po ni bi li za ção de
do cu men tos em lín gua es tran ge i ra nos
sí ti os e por ta is da Rede Mun di al de Com -
pu ta do res – Inter net man ti dos pe las ad-
mi nis tra ções pú bli cas di re tas, au tár qui-
cas e fun da ci o na is da União.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, em de ci-
são ter mi na ti va, o Pro je to de Lei do Se na do nº 225,
de 2003, que “nor ma ti za a dis po ni bi li za ção de do cu-
men tos em lín gua es tran ge i ra nos sí ti os e por ta is da
Rede Mun di al de Com pu ta do res – Inter net man ti dos
pe las ad mi nis tra ções pú bli cas di re tas, au tár qui cas e
fun da ci o na is da União”.

O ob je ti vo do pre sen te pro je to de lei, de au to ria
do no bre Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, é evi tar que
do cu men tos di vul ga dos pe los ór gãos da União, na
Inter net, es te jam ape nas em lín gua es tran ge i ra, o
que di fi cul ta o aces so a tais con te ú dos pela po pu la-
ção que não te nha aces so a es sas lín guas.

Assim se ex pres sa o au tor, em sua jus ti fi ca ção:

É de se já vel que seja fa ci li ta do o aces-
so de es tran ge i ros às in for ma ções e aná li-
ses dis po ni bi li za das nes ses sí ti os. No en-
tan to, não é ra zoá vel, como acon te ce hoje,
que os ci da dãos e con tri bu in tes bra si le i ros
não pos sam ter o mes mo aces so, já que es -
ses do cu men tos, com fre qüên cia, es tão dis -
po ní ve is ape nas em sua ver são em lín gua
es tran ge i ra.

O pre sen te pro je to de lei es te ve à dis po si ção
dos se nho res se na do res, nes ta co mis são, não ten do
re ce bi do emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

A pro pos ta em aná li se traz me nor teor nor ma ti-
vo no âm bi to da in for má ti ca do que na que le que se re -
fe re à or ga ni za ção da pro du ção e di vul ga ção dos do -
cu men tos dos ór gãos go ver na men ta is. De fato, as sis-
te ra zão ao au tor ao cons ta tar que, in flu en ci a dos pelo
ca rá ter in ter na ci o nal da rede mun di al de com pu ta do-
res, mu i tos fun ci o ná ri os dos di ver sos ór gãos da ad mi-
nis tra ção pú bli ca já con ce bem seus tra ba lhos em lín -
gua es tran ge i ra. Esque cem-se de que seu pú bli co pri -

o ri tá rio é o bra si le i ro. A esse res pe i to, a ilus tra ção as
dá com um caso con cre to: “O Ban co Cen tral do Bra sil,
por exem plo, apre sen ta mu i tos es tu dos, in clu si ve ela -
bo ra dos por seus fun ci o ná ri os, ape nas em lín gua in -
gle sa”.

Por ou tro lado, não pa re ce o au tor que rer de ses-
ti mu lar o aces so de es tran ge i ros aos do cu men tos
pro du zi dos por tais ór gãos ofi ci a is. Diz, a esse res pe i-
to, ser “de se já vel que seja fa ci li ta do o aces so de es -
tran ge i ros às in for ma ções e aná li ses dis po ni bi li za das
nes ses sí ti os.” O que não de se ja é que tais do cu men-
tos es te jam ex clu si va men te em lín gua es tran ge i ra.

Ao con cor dar com a ini ci a ti va em co men to, per -
gun ta-se da ra zão de tal me di da res trin gir-se ao âm -
bi to da ad mi nis tra ção di re ta (en ten di da, res tri ti va-
men te como Po der Exe cu ti vo) e em ní vel fe de ral.
Enten de este re la tor que não en con tra ela óbi ce – ao
con trá rio, se ria em tudo sa lu tar –, a es ten der-se aos
de ma is ór gãos e en ti da des pú bli cos.

Por ou tro lado, não se ima gi na que uma uni ver-
si da de ou cen tro de pes qui sa deva obri gar-se a tra du-
zir to das as te ses e ar ti gos que ve nha a pro du zir ou,
cap ta dos alhu res, di vul gar. Enten de-se que haja mu i-
tos do cu men tos, re sul tan tes de te ses e dis ser ta ções,
pro du zi das no âm bi to das ati vi da des de tais ór gãos,
ou im por ta das de ou tro si tio, que não me re ce ri am tal
obri ga to ri e da de.

Des sa for ma, op tou-se por res trin gir a obri ga to-
ri e da de da ver são em por tu guês aos do cu men tos ins -
ti tu ci o na is, re fe ren tes àque le or ga nis mo pu bli ca dor.
Se ri am, em suma, aque les tex tos e do cu men tos que
todo bra si le i ro tem di re i to de ler em sua pró pria lín-
gua.

Ao po si ci o nar-se fa vo ra vel men te ao pro je to co -
men ta do, por tan to, ocu pa-se este re la tor de ofe re-
cer-lhe subs ti tu ti vo que lhe am plie o al can ce, ao tem -
po em que o ajus ta aos di ta mes da Lei Com ple men tar
nº 95, de 26 de fe ve re i ro 1998 (com as al te ra ções pro -
mo vi das pela Lei Com ple men tar nº 107, de 26 de abril 
de 2001), adi ci o nan do-lhe um art. 1º des cri ti vo.

III – Voto

Di an te das con si de ra ções apre sen ta das, o voto
é pela apro va ção do pre sen te Pro je to de Lei do Se na-
do, na for ma do se guin te

EMENDA Nº 1-CE

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 225 (SUBSTITUTIVO), DE 2003

Nor ma ti za a di vul ga ção de do cu-
men tos ins ti tu ci o na is, pro du zi dos em lín -
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gua es tran ge i ra, nos sí ti os e por ta is da
Rede Mun di al de Com pu ta do res (Inter-
net) man ti dos por ór gãos e en ti da des pú -
bli cos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei nor ma ti za a di vul ga ção de do cu-

men tos ins ti tu ci o na is, pro du zi dos em lín gua es tran-
ge i ra, em sí ti os e por ta is da Rede Mun di al de Com pu-
ta do res (Inter net) man ti dos por ór gãos e en ti da des
pú bli cos.

Art. 2º Os ór gãos e en ti da des da União, es ta dos,
Mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral, ao di vul ga rem seus

do cu men tos ins ti tu ci o na is em lín gua es tran ge i ra, em
seus sí ti os e por ta is da Rede Mun di al de Com pu ta do-
res (in ter net), fa-lo-ão tam bém em lín gua por tu gue sa.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor no ven ta dias após
a data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Osmar Dias, Pre si den te
– Edu ar do Aze re do, Re la tor – Flá vio Arns – Eu rí-
pe des Ca mar go – João Ca pi be ri be – Pa pa léo
Paes – Du ci o mar Cos ta – Val dir Ra upp – Ger son
Ca ma ta – Edi son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro – José
Jor ge – Mar co Ma ci el – Re nil do San ta na – Sér gio
Gu er ra – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Ma -
za ril do Ca val can ti.

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  25 28799    7ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



TEXTO FINAL

EMENDA Nº 1-CE (SUBS TI TU TI VO) AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225 DE 2003

Nor ma ti za a di vul ga ção de do cu-
men tos ins ti tu ci o na is, pro du zi dos em lín -
gua es tran ge i ra, nos sí ti os e por ta is da
Rede Mun di al de Com pu ta do res (Inter-
net) man ti dos por ór gãos e en ti da des pú -
bli cos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei nor ma ti za a di vul ga ção de do cu-

men tos ins ti tu ci o na is, pro du zi dos em lín gua es tran-
ge i ra, em sí ti os e por ta is da Rede Mun di al de Com pu-
ta do res (Inter net) man ti dos por ór gãos e en ti da des
pú bli cos.

Art. 2º Os ór gãos e en ti da des da União, es ta dos,
mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral, ao di vul ga rem seus
do cu men tos ins ti tu ci o na is em lín gua es tran ge i ra, em
seus sí ti os e por ta is da Rede Mun di al de Com pu ta do-
res (Inter net), fá-lo-ão tam bém em lín gua por tu gue sa.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor no ven ta dias após
a data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Edu ar do
Aze re do, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 107,
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998.

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

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, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

Of. Nº CE/66/2003.

Bra sí lia, 10 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,

Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-
são, de li be rou em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re -
a li za da no dia de hoje, pela apro va ção do Pro je to de
Lei do Se na do nº 212 de 2003, de au to ria de Sua
Exce lên cia o Se nhor Se na dor Flá vio Arns que, “Insti -
tui a data de 16 de no vem bro, como o ‘Dia Na ci o nal
dos Osto mi za dos’”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Osmar Dias, Pre si-
den te da Co mis são de Edu ca ção.

Of. Nº CE/67/2003

Bra sí lia, 10 de se tem bro de 2003.

Se nhor Pre si den te,

Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-
são, de li be rou em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re -
a li za da no dia de hoje, pela re je i ção do Pro je to de Lei
do Se na do nº 144 de 2003, de au to ria de Sua Exce -
lên cia o Se nhor Se na dor Del cí dio Ama ral que, “Alte ra
as gra des cur ri cu la res dos cur sos su pe ri o res do país,
in clu in do uma dis ci pli na obri ga tó ria que in cen ti ve os
es tu dan tes a de sen vol ve rem o seu pró prio em pre en-
di men to eco nô mi co”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Osmar Dias, Pre si-
den te da Co mis são de Edu ca ção.

Of. n.º. CE/68/2003

Bra sí lia, 10 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a
Vos sa Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em
tur no su ple men tar, na re u nião re a li za da no dia de
hoje, subs ti tu ti vo, de au to ria de Sua Exce lên cia o
Se nhor Se na dor Edu ar do Aze re do ao Pro je to de Lei 
do Se na do n.º 225 de 2003, de Sua Exce lên cia o
Se nhor Se na dor Alo i zio Mer ca dan te que, “Nor ma ti-
za a dis po ni bi li za ção de do cu men tos em lín gua es -
tran ge i ra nos sí ti os e por ta is da Rede Mun di al de
Com pu ta do res – Inter net man ti dos pe las ad mi nis-
tra ções pú bli cas di re tas, au tár qui cas e fun da ci o na-
is da União”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Osmar Dias, Pre si-
den te da Co mis são de Edu ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os ofí ci os li dos vão à pu bli ca ção.

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 a
in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si-
ção da Casa, para que os Pro je tos de Lei do Se na-
do nºs 144, 212 e 225, de 2003, se jam apre ci a dos
pelo Ple ná rio.

 O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

OF.PSDB/I/ Nº 1.399/2003

Bra sí lia, 24 se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,

Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Ma no el
Sal vi a no para in te grar, como mem bro su plen te, a Co -
mis são Mis ta de Pla nos, de Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Rom mel
Fe i jó.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.

OF. PSDB /Nº 1.384/2003

Bra sí lia, 23 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,

Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Ro nal-
do Di mas e Ma no el Sal vi a no, como mem bros ti tu la-
res, e os De pu ta dos Vit tó rio Me di o li e Pa u lo Fe i jó,
como mem bros su plen tes, para in te gra rem a Co mis-
são Mis ta des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº
130, de 2003, que “dis põe so bre a au to ri za ção para
des con to de pres ta ções em fo lha de pa ga men to, e dá
ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos mem bros
an te ri or men te in di ca dos.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra
Cam pos) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta-
das.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 1.193/2003– PR/PE/COJUR/SOCRIM

Re ci fe, 18 de se tem bro de 2003

A Sua Exce lên cia, o Se nhor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Pra ça dos Três Po de res
70165-900
Bra sí lia/DF

Se nhor Pre si den te,
A par de cum pri men tá-lo, co mu ni co a V. Exª que

o Pro ce di men to Admi nis tra ti vo Cri mi nal aci ma epi gra-
fa do, ins ta u ra do nes ta Pro cu ra do ria da Re pú bli ca,
me di an te Ofí cio PGR/GAB/Nº 316, de 31-3-2003, ex -
pe di do pela Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca, no qual 
cons ta có pia de par te do exem plar do Su ple men to ao
nº 18 do Diá rio do Se na do Fe de ral, re fe ren te à pu bli-
ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2003-CN, apre sen-
tan do como con clu são dos tra ba lhos re a li za dos pela
Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to, cri a da no
Con gres so Na ci o nal para apu rar, em todo o País, o
ele va do cres ci men to de rou bo de car gas trans por ta-
das pe las em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro-
viá ri os e aqua viá ri os, foi re me ti do ao Mi nis té rio Pú bli-
co do Esta do de Per nam bu co, con for me des pa cho
em ane xo.

No en se jo, apre sen to pro tes tos de es ti ma e con -
si de ra ção. – Mar cos Au ré lio.

DESPACHO

REF. PAC Nº 1.26.000.000800/2003-10

À SOCRIM

Tra ta-se de Pro ce di men to Admi nis tra ti vo Cri mi-
nal ins ta u ra do em vir tu de do ofí cio PGR/GAB/Nº
316, ex pe di do pela Pro cu ra do ria Ge rar da Re pú bli-
ca, no qual cons ta có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 18 do Diá rio do Se na do Fe de ral,
re fe ren te à pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são dos tra ba-
lhos re a li za dos pela Co mis são Par la men tar Mis ta de 
Inqué ri to, cri a da no Con gres so Na ci o nal para apu-
rar, em todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo
de car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans-
por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Com pul san do os au tos, de pre en de-se, ini ci al-
men te, que ha via em Per nam bu co es que ma de tro ca
de ca mi nhões rou ba dos por ma de i ra pro ve ni en te do
Pará e de Ron dô nia, cu jos prin ci pa is par ti ci pan tes se -
ri am José Luiz de Qu e i roz, mais co nhe ci do como
Didi, o qual já foi pre so por se en con trar na pos se de
ve í cu lo rou ba do, e Stê nio Fer raz. Tais ne go ci a ções
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eram re a li za das na fa zen da de pro pri e da de de José
Flo ren ti no do Nas ci men to, o Du di nha, si tu a da en tre
Be zer ros e Gra va tá, ci da des des te es ta do.

Vá ri os dos car ros rou ba dos por Didi, tais como
um Mer ce des 708, um Lo gus e um Opa la, fo ram ven -
di dos a Re i nan Be zer ra de Lima, pro pri e tá rio da Ma -
de i re i ra Re i nan, si tu a da em Gra va tá/PE, Didi tam bém
che gou a en tre gar ca mi nhões rou ba dos em Mi nas
Ge ra is e São Pa u lo para a em pre sa Pi a ba Ve í cu los,
si tu a da em Vi tó ria de San to Antão/PE, de pro pri e da-
de de Antô nio Pe re i ra Men des da Sil va.

Cons ta tam bém dos au tos a in for ma ção de que
Val dir Van der lei Go mes, pro pri e tá rio de ar ma zém de
pro du tos ali men tí ci os em Li mo e i ro/PE, se ria gran de
re cep ta dor de car gas rou ba das e já teve sua pri são
pre ven ti va de cre ta da.

Ten do em vis ta, por tan to, tais apu ra ções, a
CPMI in di ci ou Antô nio Pe re i ra Men des da Sil va, José
Flo ren ti no do Nas ci men to e Re i nan Be zer ra de Lima
pelo cri me de re cep ta ção, e José Luiz de Qu e i roz e
Stê nio Fer raz, pelo cri me de rou bo.

Em se tra tan do do cri me pra ti ca do por su per-
mer ca dos, a CPMI tam bém cons ta tou que hou ve
com pra de car gas rou ba das por di ver sas lo jas da
rede Car re four. Na loja de Re ci fe, fo ram en tre gues ao
ge ren te três car gas de car re ta con ten do ce lu la res,
ele tro do més ti cos, cos mé ti cos, en tre ou tros. Ade ma is,
há a in for ma ção de que o pos to de com bus tí ve is si tu-
a do em fren te ao Ae ro por to dos Gu a ra ra pes se ria
cen tro de dis tri bu i ção das car gas rou ba das des ti na-
das ao Car re four.

O ba i xo pre ço co bra do pe los ce lu la res fa bri ca-
dos pela Erics son Te le co mu ni ca ções S/A ser viu de
com pro va ção do cri me de re cep ta ção pra ti ca do pelo
su per mer ca do, cuja úni ca loja nes ta ci da de está lo ca-
li za da no ba ir ro da Tor re. Tra ta va-se de exem pla res do 
lote de 5.860 apa re lhos que ha vi am sido rou ba dos no
tra je to São Pa u lo–Cam pi nas, em 3-5-2000. Em vir tu-
de des ta prá ti ca de li ti va, foi ins ta u ra do em 18-9-2000
o in qué ri to po li ci al nº 32/00.

A aná li se dos au tos dá con ta de que exis te pla u-
si bi li da de nos fa tos no ti ci a dos, mas não exis te qual -
quer ele men to que jus ti fi que a atu a ção des ta Pro cu-
ra do ria da Re pú bli ca, uma vez que os fa tos re la ci o na-
dos ao Esta do de Per nam bu co não es tão in clu í dos
na que les da com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral.

Mal gra do te nha sido cri a da no Con gres so Na ci-
o nal Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to para
apu rar, em todo o País, o rou bo de car gas trans por ta-
das pe las em pre sas de trans por tes, não com pe te à
Jus ti ça Fe de ral pro ces sar e jul gar as in fra ções pe na is

de que ora se cu i da, uma vez que os de li tos não fo ram
pra ti ca dos, nos ter mos do art. 109, IV, da CF, “em de -
tri men to de bens, ser vi ços, ou in te res se da União ou
de suas en ti da des au tár qui cas ir, mas tão-so men te
em pre ju í zo de in te res se de par ti cu lar.

Ex po si tis, le van do-se em con si de ra ção o fato
de que não se tra ta de hi pó te se de com pe tên cia da
Jus ti ça Fe de ral para pro ces sa men to e jul ga men to da
ação pe nal que por ven tu ra ve nha a ser pro pos ta, de -
ter mi no a re mes sa dos au tos ao Mi nis té rio Pú bli co
Esta du al, para ado ção das pro vi dên ci as ca bí ve is.
Dê-se ba i xa na Dis tri bu i ção. Co mu ni ca ções de Pra xe.

Re ci fe, 16 de se tem bro de 2003. – Ra fa el Ri be i-
ro No gue i ra Fi lho, Pro cu ra dor da Re pú bli ca.

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 e será
ane xa do ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 23, de
2000-CN.

O SR. PRESIDENTE  (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – so bre a mesa pro je tos que pas so a ler. 

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 402, DE 2003

Inse re o in ci so VII, no art. 105 da Lei 
nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que
es ta be le ce o Có di go de Trân si to Bra si le i-
ro, para re gu la men tar a uti li za ção de dis -
po si ti vo lu mi no so de se gu ran ça para ve í-
cu los de alu guel, des ti na dos ao trans por-
te in di vi du al de pas sa ge i ros.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de se -

tem bro de 1997, pas sa a vi ger com a in clu são do se -
guin te in ci so:

“Art. 105.. ..............................................
VII – Para os ve í cu los de alu guel, des -

ti na dos ao trans por te in di vi du al de pas sa ge-
i ros, dis po si ti vo lu mi no so de so li ci ta ção de
aju da po li ci al. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

Pe las ca rac te rís ti cas do tra ba lho, con ta to com o
pú bli co em ge ral, cor ri das em iti ne rá ri os di fe ren ci a-
dos, que po dem in clu ir su búr bi os pou co ha bi ta dos ou
lo ca is ar ris ca dos e, ain da, os ho rá ri os no tur nos, a
pro fis são de mo to ris ta de táxi apre sen ta con di ções
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que ex põem es ses pro fis si o na is a si tu a ções re a is de
pe ri go.

Assal tos com agres são fí si ca e mes mo as sas si-
na tos são fa tos cor ren tes no ti ci a dos nos ve í cu los de
co mu ni ca ção em to das as ma i o res uni da des da fe de-
ra ção. Da dos de pes qui sa re a li za da pela Con fe de ra-
ção Na ci o nal do Trans por te (CNT), em 2002, apon-
tam que 58,4% dos ta xis tas en tre vis ta dos acre di tam
ser o item “as sal tos/rou bos” como o prin ci pal pro ble-
ma que afli ge sua ca te go ria.

Des ta for ma, a idéia des ta pro po si ção é obri gar
à ins ta la ção de um in di ca ti vo lu mi no so, a ser co lo ca-
do em lo cal de gran de vi si bi li da de no ve í cu lo, que po -
de rá ser fa cil men te aci o na do por seu con du tor em
caso de si tu a ção sus pe i ta ou de pe ri go real.

Este dis po si ti vo visa cha mar a aten ção para o
ve í cu lo, em si tu a ções de con du zir pas sa ge i ro sus pe i-
to ou na pos sí vel ocor rên cia de as sal to, que as sim,
pode ser so cor ri do ou vi gi a do de modo in ten si vo.

Sala das Ses sões, 24 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Ger son Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

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

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

I – cin to de se gu ran ça, con for me re gu la men ta-
ção es pe ci fi ca do Con tran, com ex ce ção dos ve í cu los
des ti na dos ao trans por te de pas sa ge i ros em per cur-
sos em que seja per mi ti do vi a jar em pé;

II – para os ve í cu los de trans por te e de con du-
ção es co lar, os de trans por te de pas sa ge i ros com
mais de dez lu ga res e os de car ga com peso bru to to -
tal su pe ri or a qua tro mil, qui nhen tos e trin ta e seis qui-
lo gra mas, equi pa men to re gis tra dor ins tan tâ neo inal -
te rá vel de ve lo ci da de e tem po;

III – en cos to de ca be ça, para to dos os ti pos de
ve í cu los au to mo to res, se gun do nor mas es ta be le ci-
das pelo Con tran;

IV – (Ve ta do)
V – dis po si ti vo des ti na do ao con tro le de emis -

são de ga ses po lu en tes e de ru í do, se gun do nor mas
es ta be le ci das pelo Con tran.

VI – para as bi ci cle tas, a cam pa i nha, si na li za ção
no tur na di an te i ra, tra se i ra, la te ral e nos pe da is, e es -
pe lho re tro vi sor do lado es quer do.

§ 1º O Con tran dis ci pli na rá o uso dos equi pa-
men tos obri ga tó ri os dos ve í cu los e de ter mi na rá suas
es pe ci fi ca ções téc ni cas.

§ 2º Ne nhum ve í cu lo po de rá tran si tar com equi -
pa men to ou aces só rio pro i bi do, sen do o in fra tor su je i-
to às pe na li da des e me di das ad mi nis tra ti vas pre vis tas
nes te Có di go.

§ 3º Os fa bri can tes, os im por ta do res, os mon ta-
do res, os en car ro ça do res de ve í cu los e os re ven de-
do res de vem co mer ci a li zar os seus ve í cu los com os
equi pa men tos obri ga tó ri os de fi ni dos nes te ar ti go, e
com os de ma is es ta be le ci dos pelo Con tran.

§ 4º O Con tran es ta be le ce rá o pra zo para o
aten di men to do dis pos to nes te ar ti go.

Art. 106. No caso de fa bri ca ção ar te sa nal ou de
mo di fi ca ção de ve í cu lo ou, ain da, quan do ocor rer
subs ti tu i ção de equi pa men to de se gu ran ça es pe ci fi-
ca do pelo fa bri can te, será exi gi do, para li cen ci a men to
e re gis tro, cer ti fi ca do de se gu ran ça ex pe di do por ins -
ti tu i ção téc ni ca cre den ci a da por ór gão ou en ti da de de 
me tro lo gia le gal, con for me nor ma ela bo ra da pelo
Con tran.
....................................................................................

(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 403, DE 2003

Alte ra os §§ 3º e 4º do art. 155 do
De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro
de 1940 – Có di go Pe nal, para ti pi fi car o
fur to de ener gia e si na is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os §§ 3º e 4º do art. 155 do De cre to-Lei nº 

2.848, de 7 de de zem bro de 1940, pas sam a vi ger
com a se guin te re da ção:

“Art. 155. ...............................................
..............................................................
§ 3º Inci de na mes ma pena quem cap -

ta, uti li za, re pro duz ou des via, in de vi da men-
te, para uso pró prio ou de ou trem, ener gia
ou si nal elé tri co, ele trô ni co, ele tro mag né ti co
ou óp ti co, in clu si ve de ra di o di fu são so no ra
ou de si nal e ima gens, ou qual quer ou tra
for ma de ener gia ou si nal que pos sua va lor
eco nô mi co.

§ 4º........................................................
I – com des tru i ção ou rom pi men to de

obs tá cu lo;
...................................................(NR)”
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Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Di re i to Pe nal pá trio tem en con tra do for tes
obs tá cu los para acom pa nhar e se ade quar às no vas
for mas com que cri mes tra di ci o na is são co me ti dos,
como é o caso do cha ma do “fur to de uso” de cer tos ti -
pos de ener gia ou si na is, que, ape sar de pos su ir as
ca rac te rís ti cas so ci al men te con for ma do ras de um
fur to, as sim não pode ser con si de ra do ju ri di ca men te,
por não exis tir, tec ni ca men te, a sub tra ção de uma co i-
sa alhe ia mó vel, pois esta per ma ne ce em po der de
seu le gí ti mo pro pri e tá rio ou pos su i dor.

Os “fur tos” de ener gia elé tri ca, de fre qüên ci as
de te le fo ne ce lu lar ou de si na is de te le vi são por as -
si na tu ra têm se tor na do cada vez mais co muns na
úl ti ma dé ca da, e a per se cu ção pe nal do Esta do não 
tem sido en ri que ci da e for ta le ci da na mes ma me di-
da, o que, por con se guin te, tem ge ra do per das de
re ce i ta para vá ri as em pre sas, au men tos de ta xas
para os con su mi do res ho nes tos e a usur pa ção dos
di re i tos in te lec tu a is dos au to res, pro du to res e ar tis-
tas.

O Có di go Pe nal é an te ri or à era da re vo lu ção da
tec no lo gia da co mu ni ca ção, ra zão pela qual a so ci e-
da de de man da por sua rá pi da atu a li za ção, para que
pos sam ser in cor po ra das e pu ni das es sas no vas mo -
da li da des de fur to.

Sala das Ses sões, 24 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Ael ton Fre i tas.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

CÓDIGO PENAL

De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem-
bro de 1940, atu a li za do e acom pa nha do
de Le gis la ção Com ple men tar, tam bém
atu a li za da, de Sú mu las e de Índi ces: Sis -
te má ti co e Alfa bé ti co Re mis si vo do Có di-
go Pe nal, Cro no ló gi cos da Le gis la ção e
Alfa bé ti co da Le gis la ção Com ple men tar,
da Lei de Intro du ção, da Lei das Con tra-
ven ções Pe na is e das Sú mu las.

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

CAPÍTULO I
Do Fur to

Fur to
Art. 155. Sub tra ir, para si ou para ou trem, co i sa

alhe ia mó vel:
....................................................................................

§ 3º Equi pa ra-se à co i sa mó vel à ener gia elé tri-
ca ou qual quer ou tra que te nha va lor eco nô mi co.

Fur to qua li fi ca do
§ 4º A pena é de re clu são de 2 (dois) a 8 (oito)

anos, e mul ta, se o cri me é co me ti do:
I – com des tru i ção ou rom pi men to de obs tá cu lo

à sub tra ção da co i sa:
II – com abu so de con fi an ça, ou me di an te fra u-

de, es ca la da ou des tre za:
III – com em pre go de cha ve fal sa:
IV – me di an te con cur so de duas ou mais pes so-

as.
....................................................................................

(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 404, DE 2003-COMPLEMENTAR

Fixa a taxa de ju ros real em 12% a.a. 
para as ope ra ções de cré di to, de qual-
quer na tu re za, for ma li za das ou re pac tu a-
das por ins ti tu i ções in te gran tes do Sis te-
ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, qual quer que
seja o ins tru men to de cré di to uti li za do.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Às ope ra ções de cré di to, re a li za das pe las

ins ti tu i ções in te gran tes do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o-
nal, de qual quer na tu re za, e por in ter mé dio de qua is-
quer ins tru men tos de cré di to, in ci di rá taxa de ju ros
real má xi ma de 12% a.a.

§ 1º Enten de-se, para efe i to des ta lei, como taxa 
de ju ros real o va lor no mi nal con tra tu al men te de fi ni-
do, in clu í das co mis sões e qua is quer ou tras re mu ne-
ra ções di re ta ou in di re ta men te re fe ri das à con ces são
de cré di to, e in ci den te, na pe ri o di ci da de acor da da,
so bre o sal do atu a li za do mo ne ta ri a men te da dí vi da
con tra ta da, de du zi dos os cus tos de cap ta ção, de im -
pos tos e des pe sas ad mi nis tra ti vas e ope ra ci o na is.

§ 2º Na con ces são de cré di to re fe ri da no ca put,
são ve da dos a exi gên cia de sal dos mé di os de de pó si-
tos ou sua su je i ção à ce le bra ção de con tra tos de ou -
tra na tu re za.
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Art. 2º A co bran ça de ju ros aci ma do li mi te de fi-
ni do no art. 1º será con si de ra da como cri me de usu ra,
pu ni do, em to das as suas mo da li da des.

§ 1º As in fra ções ao dis pos to nes ta lei su je i tam
as ins ti tu i ções fi nan ce i ras, seus di re to res, mem bros
de con se lhos ad mi nis tra ti vos, fis ca is e se me lhan tes,
e ge ren tes, no que cou ber, às pe na li da des pre vis tas
no art. 44 da Lei nº 4.595, de 1964, e no art. 4º da Lei
nº 1.521, de 1951, sem pre ju í zo das san ções ad mi-
nis tra ti vas, ci vis e pe na is ca bí ve is.

§ 2º No exer cí cio da fis ca li za ção que lhe com -
pe te, o Ban co Cen tral do Bra sil po de rá exi gir das
ins ti tu i ções fi nan ce i ras do cu men tos, pa péis e li vros
de es cri tu ra ção, con si de ran do-se a ne ga ti va de
aten di men to como em ba ra ço à fis ca li za ção, su je i-
tos às pe na li da des pre vis tas na Lei nº 4.595, de
1964, sem pre ju í zo de ou tras me di das e san ções
ca bí ve is.

§ 3º A es ti pu la ção de ju ros ou lu cros usu rá ri os
será nula, de ven do o juiz ajus tá-los à me di da le gal,
ou, caso já te nha sido cum pri da, or de nar a res ti tu i ção,
em do bro, da quan tia paga em ex ces so aos ju ros le -
ga is, a con tar da data do pa ga men to in de vi do.

Art. 3º A co bran ça de ju ros e de ma is en car gos
de mora não se su je i ta à li mi ta ção de fi ni da nes ta lei.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

As ta xas de ju ros bra si le i ras es tão atu al men te
en tre as mais ele va das do mun do. E isso a des pe i to
da ne ces sá ria e ur gen te re to ma da do de sen vol vi men-
to na ci o nal, que exi ge a ins ta u ra ção de um novo ci clo
de cres ci men to eco nô mi co.

Com pa ra ção en tre os ju ros re a is, ob ti dos pelo
des con to da in fla ção, do Bra sil e de ou tros pa í ses
emer gen tes, evi den cia, nos úl ti mos três anos, que a
taxa real, anu al, nos mer ca dos emer gen tes, fi cou en -
tre 2% e 3%, en quan to, no Bra sil, foi de 10%. E o Bra -
sil, com pa ra do a esse con jun to de pa í ses, que vai da
Índia ao Mé xi co, da Rús sia à Re pú bli ca Tche ca, é
pro va vel men te o que tem as me lho res ca rac te rís ti cas
em vá ri os as pec tos da eco no mia. Com efe i to, cum pre
res sal tar que o País pro ce deu a um enor me aper to
fis cal das con tas pú bli cas e a um ex pres si vo ajus te
ex ter no.

Em ver da de, os ele va dos ju ros têm res trin gi do
os pró pri os em prés ti mos ban cá ri os: os ban cos não
têm con ce di do em prés ti mos em mon tan tes con di zen-
tes e ade qua dos ao fi nan ci a men to do cres ci men to

eco nô mi co. É mais con ve ni en te cen trar a apli ca ção
de seus re cur sos no fi nan ci a men to da dí vi da pú bli ca,
pois os tí tu los pú bli cos pro por ci o nam alta ren ta bi li da-
de e ba i xo ris co. Em con se qüên cia, a par ti ci pa ção da
car te i ra de cré di to mo vi men ta, hoje, um va lor equi va-
len te a cer ca de 24% do PIB, a me nor dos úl ti mos
sete anos, par ce la con si de ra da pou co ex pres si va,
prin ci pal men te quan do com pa ra da a de ou tros pa í-
ses.

Em de cor rên cia da prá ti ca de ju ros ele va dos,
as sis te-se a uma bru tal trans fe rên cia de ren da para o
se tor fi nan ce i ro. Da dos do PIB de 2002 mos tram que
os ban cos fi ca ram com 8,61% de to das as ri que zas,
30% a mais do que os 6,58% de 2001.

Lo gi ca men te, o ajus te per ma nen te das con tas
pú bli cas terá im pac tos po si ti vos so bre as ta xas de ju -
ros e de in ves ti men to da eco no mia. A re du ção da ne -
ces si da de de fi nan ci a men to do se tor pú bli co vi a bi li za-
rá a re du ção do prê mio de ris co dos tí tu los da dí vi da
pú bli ca, per mi tin do a que da da taxa real de ju ros de
lon go pra zo, a ex pan são do mer ca do de cré di to pri va-
do e o au men to da taxa de in ves ti men tos do se tor pri -
va do na eco no mia.

Um novo ci clo de cres ci men to re quer, as sim, a 
su pe ra ção, ain da que gra du al, das atu a is res tri ções
ao de sen vol vi men to na ci o nal, no ta da men te da que-
las que re tar dam os in ves ti men tos nos se to res pro -
du ti vos e o al can ce de me lho res con di ções de cré -
di to.

Con tra ri a men te a es sas ex pec ta ti vas, o que se
as sis te é à con ti nu i da de de uma po lí ti ca de es ta bi li za-
ção que tem na ma nu ten ção da prá ti ca de ele va das
ta xas de ju ros seu ele men to subs tan ti vo, além de
uma ex pres si va taxa de in ter me di a ção fi nan ce i ra, o
de no mi na do spre ad, pra ti ca da pe los ban cos, fa tor
adi ci o nal de con cen tra ção de ren da e de res tri ção ao
cres ci men to eco nô mi co.

O pró prio Ban co Cen tral não en con tra fun da-
men ta ção para jus ti fi car os al tos ju ros co bra dos e re -
co nhe ce, ex pli ci ta men te, que as ta xas de ju ros bra si-
le i ras es tão atu al men te en tre as mais ele va das do
mun do. E isso se deve, em par te, às con di ções ma -
cro e co nô mi cas que ca rac te ri za ram o pe río do re cen-
te, e que hoje co me ça ram a re ver ter-se. No en tan to,
essa é só par te da ex pli ca ção, pois a di fe ren ça en tre
as ta xas de ju ros bá si cas (de cap ta ção) e as ta xas fi -
na is (cus to ao to ma dor), a qual de no mi na mos de
spre ad, tam bém tem sido ex pres si va, como de mons-
tram as ta xas de ju ros co bra das nos em prés ti mos.
(Ban co Cen tral do Bra sil, Ju ros e Spre ad Ban cá rio no
Bra sil).
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Ain da de acor do com in for ma ções con ti das nes -
se pro je to do Ban co Cen tral do Bra sil, – Ju ros e Spre -
ad Ban cá rio no Bra sil, a úl ti ma es ti ma ti va dis po ní vel
para a de com po si ção do spre ad ban cá rio pre fi xa do
re fe re-se ao mês de agos to de 2002, úl ti mo mês com
in for ma ções com ple tas para to das as va riá ve is. Con -
for me pode ser vis to no Grá fi co 4, es tas es ti ma ti vas
mos tram re du ção da par ti ci pa ção das des pe sas ad -
mi nis tra ti vas, com a par ce la do spre ad pas san do de
0,51% em agos to de 2001 para 0,39% em agos to de
2002, e ele va ção das des pe sas com ina dim plên cia,
que pas sa ram de 0,42% para 0,47% no mes mo pe río-
do. Em de cor rên cia, em agos to de 2002 ob ser va mos
au men to das par ce las do spre ad ex pli ca das pe los im -

pos tos di re tos (0,57% con tra 0,51% em agos to de
2001) e pela mar gem lí qui da dos ban cos (1,11% con -
tra 0,99%). A par ce la do spre ad ex pli ca da pe los im -
pos tos in di re tos (mais FGC) fi cou es tá vel em 0,22%.

Inex pli cá vel, ain da, é a cons ta ta ção da apli ca-
ção de ta xas de ju ros subs tan ti va men te di fe ren ci a das
em di fe ren tes ins tru men tos de con ces são de cré di to.
Se os com po nen tes que for mam a taxa fi nal, cus tos
de cap ta ção, im pos tos, des pe sas ad mi nis tra ti vas,
ina dim plên cia e mar gem de lu cro, são ba si ca men te
os mes mos, res ta acre di tar na na tu re za im per fe i ta do
mer ca do fi nan ce i ro como fa tor que age e con tri bui
para a prá ti ca de ju ros tão dís pa res.

Nes sa pers pec ti va, a taxa de ju ros não é en ten-
di da ape nas pelo juro puro ou bá si co, com pre en di do
como re mu ne ra ção pela re nún cia à li qui dez, mas

abran ge o ele men to de ris co, os cus tos da tran sa ção
e os de re mu ne ra ção do in ter me diá rio. É com en ten-
di men to so bre os com po nen tes de for ma ção das ta -
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xas de ju ros que em ba sa mos a pro pos ta que ora
apre sen ta mos.

A pre sen te pro pos ta in ter pre ta, as sim, ju ros re a-
is como mar gem lí qui da de ga nho das ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras e os ris cos de ina dim plên cia na con ces são
de cré di to, uma vez que, tam bém, fica com pro va da,
de acor do com in for ma ções do Ban co Cen tral do Bra -
sil, a im pos si bi li da de de uma taxa de ju ros real de
12% a.a. co brir to dos os en car gos das ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras, se en ten di da ela como a taxa no mi nal des -
con ta da da in fla ção. Lo gi ca men te, a pro pos ta leva em 
con si de ra ção o ca rá ter abu si vo das ta xas de ju ros
hoje pra ti ca das, que de vem e po dem ser re du zi das,
sem im po si ções ou ta be la men tos que in vi a bi li zem a
in ter me di a ção fi nan ce i ra no País.

Sala das Ses sões, de agos to de 2003. – Se na-
dor Mag no Mal ta.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 1.521, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951

Alte ra dis po si ti vos da le gis la ção vi-
gen te so bre cri mes con tra a eco no mia
po pu lar.

....................................................................................
Art. 4º Cons ti tui cri me da mes ma na tu re za a

usu ra pe cu niá ria ou real, as sim se con si de ran do:
a) co brar ju ros, co mis sões ou des con tos per-

cen tu a is, so bre dí vi das em di nhe i ro su pe ri o res à taxa
per mi ti da por lei; co brar ágio su pe ri or à taxa ofi ci al de
câm bio so bre quan tia per mu ta da por mo e da es tran-
ge i ra; ou, ain da, em pres tar sob pe nhor que seja pri va-
ti vo de ins ti tu i ção ofi ci al de cré di to;

b) ob ter, ou es ti pu lar, em qual quer con tra to,
abu san do da pre men te ne ces si da de, inex pe riên cia
ou le vi an da de de ou tra par te, lu cro pa tri mo ni al que
ex ce da o quin to do va lor cor ren te ou jus to da pres ta-
ção fe i ta ou pro me ti da.

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos, e mul ta, de cin co mil a vin te mil cru ze i ros.

§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re rão os pro cu ra-
do res, man da tá ri os ou me di a do res que in ter vi e rem
na ope ra ção usuá ria, bem como os ces si o ná ri os de
cré di to usu rá rio que, ci en tes de sua na tu re za ilí ci ta, o
fi ze rem va ler em su ces si va trans mis são ou exe cu ção
ju di ci al.

§ 2º São cir cuns tân ci as agra van tes do cri me de
usu ra:

I – ser co me ti do em épo ca de gra ve cri se eco nô-
mi ca;

II – oca si o nar gra ve dano in di vi du al;

III – dis si mu lar-se a na tu re za usu rá ria do con tra-
to;

IV – quan do co me ti do:
a) por mi li tar, fun ci o ná rio pú bli co, mi nis tro de

cul to re li gi o so; por pes soa cuja con di ção eco nô mi-
co-so ci al seja ma ni fes ta men te su pe ri or à da ví ti ma;

b) em de tri men to de ope rá rio ou de agri cul tor;
de me nor de 18 (de zo i to) anos ou de de fi ci en te men -
tal, in ter di ta do ou não.

§ 3º A es ti pu la ção de ju ros ou lu cros usu rá ri os
será nula, de ven do o juiz ajus tá-los à me di da le gal,
ou, caso já te nha sido cum pri da, or de nar a res ti tu i ção
da quan tia paga em ex ces so, com os ju ros le ga is a
con tar da data do pa ga men to in de vi do. (Vide Me di da
Pro vi só ria nº 2.172-32, de 23-8-2001)

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

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dis põe so bre a po lí ti ca e as ins ti tu i-
ções mo ne tá ri as, ban cá ri as e cre di tí ci as,
cria o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 44. As in fra ções aos dis po si ti vos des ta lei

su je i tam as ins ti tu i ções fi nan ce i ras, seus di re to res,
mem bros de con se lhos ad mi nis tra ti vos, fis ca is e se -
me lhan tes, e ge ren tes, às se guin tes pe na li da des,
sem pre ju í zo de ou tras es ta be le ci das na le gis la ção vi -
gen te:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta pe cu niá ria va riá vel;
III – sus pen são do exer cí cio de car gos;
IV – ina bi li ta ção tem po rá ria ou per ma nen te para 

o exer cí cio de car gos de di re ção na ad mi nis tra ção ou
ge rên cia em ins ti tu i ções fi nan ce i ras;

V – cas sa ção da au to ri za ção de fun ci o na men to
das ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas, ex ce to as fe de-
ra is, ou pri va das;

VI – de ten ção, nos ter mos do § 7º des te ar ti go;
VII – re clu são, nos ter mos dos ar ti gos 34 e 38,

des ta lei.
§ 1º A pena de ad ver tên cia será apli ca da pela

inob ser vân cia das dis po si ções cons tan tes da le gis la-
ção em vi gor, res sal va das as san ções nela pre vis tas,
sen do ca bí vel tam bém nos ca sos de for ne ci men to de
in for ma ções ine xa tas, de es cri tu ra ção man ti da em
atra so ou pro ces sa da em de sa cor do com as nor mas
ex pe di das de con for mi da de com o art. 4º, in ci so XII,
des ta lei.
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§ 2º As mul tas se rão apli ca das até 200 (du zen-
tas) ve zes o ma i or sa lá rio mí ni mo vi gen te no País,
sem pre que as ins ti tu i ções fi nan ce i ras, por ne gli gên-
cia ou dolo:

a) ad ver ti das por ir re gu la ri da des que te nham
sido pra ti ca das, de i xa rem de saná-las no pra zo que
lhes for as si na la do pelo Ban co Cen tral da Re pú bli ca
do Bra sil;

b) in frin gi rem as dis po si ções des ta lei re la ti vas
ao ca pi tal, fun dos de re ser va, en ca i xe, re co lhi men tos
com pul só ri os, taxa de fis ca li za ção, ser vi ços e ope ra-
ções, não aten di men to ao dis pos to nos arts. 27 e 33,
in clu si ve as ve da das nos arts. 34 (in ci sos II a V), 35 a
40 des ta lei, e abu sos de con cor rên cia (art. 18, § 2º);

c) opu se rem em ba ra ço à fis ca li za ção do Ban co
Cen tral da Re pú bli ca do Bra sil.

§ 3º As mul tas co mi na das nes te ar ti go se rão pa -
gas me di an te re co lhi men to ao Ban co Cen tral da Re -
pú bli ca do Bra sil, den tro do pra zo de 15 (quin ze) dias,
con ta do do re ce bi men to da res pec ti va no ti fi ca ção,
res sal va do o dis pos to no § 5º des te ar ti go e se rão co -
bra das ju di ci al men te, com o acrés ci mo da mora de
1% (um por cen to) ao mês, con ta da da data da apli ca-
ção da mul ta, quan do não fo rem li qui da das na que le
pra zo.

§ 4º As pe nas re fe ri das nos in ci sos III e IV, des te
ar ti go, se rão apli ca das quan do fo rem ve ri fi ca das in-
fra ções gra ves na con du ção dos in te res ses da ins ti tu-
i ção fi nan ce i ra ou quan do dá re in ci dên cia es pe cí fi ca,
de vi da men te ca rac te ri za da em trans gres sões an te ri-
or men te pu ni das com mul ta.

§ 5º As pe nas re fe ri das nos in ci sos II, III e IV
des te ar ti go se rão apli ca das pelo Ban co Cen tral da
Re pú bli ca do Bra sil, ad mi ti do re cur so, com efe i to sus -
pen si vo, ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, in ter pos to
den tro de 15 dias, con ta dos do re ce bi men to da no ti fi-
ca ção.

§ 6º É ve da da qual quer par ti ci pa ção em mul tas,
as qua is se rão re co lhi das in te gral men te ao Ban co
Cen tral da Re pú bli ca do Bra sil.

§ 7º Qu a is quer pes so as fí si cas ou ju rí di cas que
atu em como ins ti tu i ção fi nan ce i ra, sem es ta rem de vi-
da men te au to ri za das pelo Ban co Cen tral da Re pú bli-
ca do Bra sil, fi cam su je i tas à mul ta re fe ri da nes te ar ti-
go e de ten ção de 1 a 2 anos, fi can do a esta su je i tos,
quan do pes soa ju rí di ca, seus di re to res e ad mi nis tra-
do res.

§ 8º No exer cí cio da fis ca li za ção pre vis ta no art.
10, in ci so VIII, des ta lei, o Ban co Cen tral da Re pú bli ca
do Bra sil po de rá exi gir das ins ti tu i ções fi nan ce i ras ou
das pes so as fí si cas ou ju rí di cas, in clu si ve as re fe ri das

no pa rá gra fo an te ri or, a exi bi ção a fun ci o ná ri os seus,
ex pres sa men te cre den ci a dos, de do cu men tos, pa-
péis e li vros de es cri tu ra ção, con si de ran do-se a ne ga-
ti va de aten di men to como em ba ra ço à fis ca li za ção
su je i to à pena de mul ta, pre vis ta no § 2º des te ar ti go,
sem pre ju í zo de ou tras me di das e san ções ca bí ve is.

§ 9º A pena de cas sa ção, re fe ri da no in ci so V
des te ar ti go, será apli ca da pelo Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal, por pro pos ta do Ban co Cen tral da Re pú bli-
ca do Bra sil, nos ca sos de re in ci dên cia es pe cí fi ca de
in fra ções an te ri or men te pu ni das com as pe nas pre-
vis tas nos in ci sos III e IV des te ar ti go.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos,
ca ben do à úl ti ma de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 405, DE 2003

Alte ra a Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i-
ro de 1991, que dis põe so bre po lí ti ca
agrí co la.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991,

pas sa a vi ger acres ci da do art. 55-A, com a se guin te
re da ção:

“Art. 55-A. O cré di to fun diá rio terá
como ob je ti vo a aqui si ção de áre as ru ra is,
pro du ti vas ou não, com as se guin tes fi na li-
da des:

I – re a gru pa men to de mi ni fún di os em
áre as equi va len tes a pro pri e da de fa mi li ar,
con for me de fi ni da no in ci so II, do art. 4º da
Lei nº 4.504, de 30 de no vem bro de 1964;

II – aqui si ção de pro pri e da des ru ra is
equi va len tes a pro pri e da de fa mi li ar por tra-
ba lha do res ru ra is sem ter ra e de ma is be ne-
fi ciá ri os do pro gra ma.

§ 1º São be ne fi ciá ri os do pro gra ma de
cré di to fun diá rio, além pos se i ros, ar ren da tá-
ri os e tra ba lha do res ru ra is, pe que nos pro du-
to res ru ra is, cu jas ter ras se jam in fe ri o res a
pro pri e da de fa mi li ar.

§ 2º O vo lu me dos re cur sos a se rem
uti li za dos, suas fon tes e as con di ções ope-
ra ci o na is dos cré di tos se rão de fi ni dos pelo
ór gão fe de ral res pon sá vel pela po lí ti ca fun-
diá ria.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pro mul ga ção.
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Jus ti fi ca ção

A Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que
dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la, a cha ma da Lei Agrí -
co la, em seu art. 4º, item XIX, con si de ra o cré di to fun -
diá rio como um dos ins tru men tos de po lí ti ca agrí co la.
Em seu Ca pí tu lo XIII, do Cré di to Ru ral, no art. 48,
cons ta:

Art. 48. O cré di to ru ral, ins tru men to de fi nan ci a-
men to da ati vi da de ru ral, será su pri do por to dos os
agen tes fi nan ce i ros sem dis cri mi na ção en tre eles,
me di an te apli ca ção com pul só ria, re cur sos pró pri os li-
vres, do ta ções das ope ra ções ofi ci a is de cré di to, fun -
dos e qua is quer ou tros re cur sos, com os se guin tes
ob je ti vos:

I – es ti mu lar os in ves ti men tos ru ra is
para pro du ção, ex tra ti vis mo não– pre da tó rio,
ar ma ze na men to, be ne fi ci a men to e ins ta la-
ção de agro in dús tria, sen do esta quan do re -
a li za da por pro du tor ru ral ou suas for mas
as so ci a ti vas;

II – fa vo re cer o cus te io opor tu no e
ade qua do da pro du ção, do ex tra ti vis mo
não-pre da tó rio e da co mer ci a li za ção de pro -
du tos agro pe cuá ri os;

III – in cen ti var a in tro du ção de mé to-
dos ra ci o na is no sis te ma de pro du ção, vi-
san do ao au men to da pro du ti vi da de, à me-
lho ria do pa drão de vida das po pu la ções ru -
ra is e à ade qua da con ser va ção do solo e
pre ser va ção do meio am bi en te;

IV – (Ve ta do)
V – pro pi ci ar, por meio de mo da li da de

de cré di to fun diá rio, a aqui si ção e re gu la ri-
za ção de ter ras pe los pe que nos pro du to res,
pos se i ros e ar ren da tá ri os e tra ba lha do res
ru ra is;

VI – de sen vol ver ati vi da des flo res ta is e 
pes que i ras.

É in te res san te ob ser var, que o art. 49, do Ca-
pí tu lo XIV, do Cré di to Fun diá rio, foi ve ta do e, além
das dis po si ções aci ma men ci o na das, não exis tem
ou tras de ter mi na ções es pe cí fi cas para essa mo da li-
da de de cré di to.

A aqui si ção de ter ras cons ti tui-se num ins tru-
men to va li o so de re es tru tu ra ção agrá ria, ao per mi tir a 
aqui si ção de ter ras pro du ti vas e a trans for ma ção do
mi ni fún dio in viá vel eco no mi ca men te em pe que nas
pro pri e da des ca pa zes de in ser ção pro du ti va no mer -
ca do agrí co la.

Do ex pos to, e por en ten der que o cré di to fun diá-
rio tem gran de im por tân cia eco nô mi ca e so ci al, apre -
sen to para a apre ci a ção dos no bres par la men ta res
esse pro je to de lei, que res ga ta esse va li o so ins tru-
men to na le gis la ção que dis põe es pe ci fi ca men te so -
bre po lí ti ca agrí co la.

Sala das Ses sões, 24 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Ney Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991

Dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

CAPÍTULO I
Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

Art. 1º Esta lei fixa os fun da men tos, de fi ne os
ob je ti vos e as com pe tên ci as ins ti tu ci o na is, pre vê os
re cur sos e es ta be le ce as ações e ins tru men tos da po -
lí ti ca agrí co la, re la ti va men te às ati vi da des agro pe-
cuá ri as, agro in dus tri a is e de pla ne ja men to das ati vi-
da des pes que i ra e flo res tal.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des ta lei, en ten-
de-se por ati vi da de agrí co la a pro du ção, o pro ces sa-
men to e a co mer ci a li za ção dos pro du tos, sub pro du-
tos e de ri va dos, ser vi ços e in su mos agrí co las, pe cuá-
ri os, pes que i ros e flo res ta is.

Art. 2º A po lí ti ca fun da men ta-se nos se guin tes
pres su pos tos:

I – a ati vi da de agrí co la com pre en de pro ces sos
fí si cos, quí mi cos e bi o ló gi cos, onde os re cur sos na tu-
ra is en vol vi dos de vem ser uti li za dos e ge ren ci a dos,
su bor di nan do-se às nor mas e prin cí pi os de in te res se
pú bli co, de for ma que seja cum pri da a fun ção so ci al e
eco nô mi ca da pro pri e da de;

II – o se tor agrí co la é cons ti tu í do por seg men-
tos como: pro du ção, in su mos, agro in dús tria, co mér-
cio, abas te ci men to e afins, os qua is res pon dem di fe-
ren ci a da men te às po lí ti cas pú bli cas e às for ças de
mer ca do;

III – como ati vi da de eco nô mi ca, a agri cul tu ra
deve pro por ci o nar, aos que a ela se de di quem, ren ta-
bi li da de com pa tí vel com a de ou tros se to res da eco -
no mia;

IV – o ade qua do abas te ci men to ali men tar é con -
di ção bá si ca para ga ran tir a tran qüi li da de so ci al, a or -
dem pú bli ca e o pro ces so de de sen vol vi men to eco nô-
mi co-so ci al;
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V – a pro du ção agrí co la ocor re em es ta be le ci-
men tos ru ra is he te ro gê ne os quan to à es tru tu ra fun-
diá ria, con di ções eda fo cli má ti cas, dis po ni bi li da de de
in fra-es tru tu ra, ca pa ci da de em pre sa ri al, ní ve is tec no-
ló gi cos e con di ções so ci a is, eco nô mi cas e cul tu ra is;

VI – o pro ces so de de sen vol vi men to agrí co la
deve pro por ci o nar ao ho mem do cam po o aces so aos
ser vi ços es sen ci a is: sa ú de, edu ca ção, se gu ran ça pú -
bli ca, trans por te, ele tri fi ca ção, co mu ni ca ção, ha bi ta-
ção, sa ne a men to, la zer e ou tros be ne fí ci os so ci a is.

Art. 3º São ob je ti vos da po lí ti ca agrí co la:
I – na for ma como dis põe o Art. 174 da Cons ti tu i-

ção, o Esta do exer ce rá fun ção de pla ne ja men to, que
será de ter mi nan te para o se tor pú bli co e in di ca ti vo
para o se tor pri va do, des ti na do a pro mo ver, re gu lar,
fis ca li zar, con tro lar, ava li ar ati vi da de e su prir ne ces si-
da des, vi san do as se gu rar o in cre men to da pro du ção
e da pro du ti vi da de agrí co las, a re gu la ri da de do abas -
te ci men to in ter no, es pe ci al men te ali men tar, e a re du-
ção das dis pa ri da des re gi o na is;

II – sis te ma ti zar a atu a ção do Esta do para que
os di ver sos seg men tos in ter ve ni en tes da agri cul tu ra
pos sam pla ne jar suas ações e in ves ti men tos numa
pers pec ti va de mé dio e lon go pra zos, re du zin do as in -
cer te zas do se tor;

III – eli mi nar as dis tor ções que afe tam o de sem-
pe nho das fun ções eco nô mi ca e so ci al da agri cul tu ra;

IV – pro te ger o meio am bi en te, ga ran tir o seu
uso ra ci o nal e es ti mu lar a re cu pe ra ção dos re cur sos
na tu ra is;

V – (Ve ta do);
VI – pro mo ver a des cen tra li za ção da exe cu ção

dos ser vi ços pú bli cos de apo io ao se tor ru ral, vi san do
a com ple men ta ri da de de ações com Esta dos, Dis tri to
Fe de ral, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os, ca ben do a es tes as -
su mir suas res pon sa bi li da des na exe cu ção da po lí ti ca
agrí co la, ade quan do os di ver sos ins tru men tos às
suas ne ces si da des e re a li da des;

VII – com pa ti bi li zar as ações da po lí ti ca agrí co la
com as de re for ma agrá ria, as se gu ran do aos be ne fi-
ciá ri os o apo io à sua in te gra ção ao sis te ma pro du ti vo;

VIII – pro mo ver e es ti mu lar o de sen vol vi men to
da ciên cia e da tec no lo gia agrí co la pú bli ca e pri va da,
em es pe ci al aque las vol ta das para a uti li za ção dos fa -
to res de pro du ção in ter nos;

IX – pos si bi li tar a par ti ci pa ção efe ti va de to dos
os seg men tos atu an tes no se tor ru ral, na de fi ni ção
dos ru mos da agri cul tu ra bra si le i ra;

X – pres tar apo io ins ti tu ci o nal ao pro du tor ru ral,
com pri o ri da de de aten di men to ao pe que no pro du tor
e sua fa mí lia;

XI – es ti mu lar o pro ces so de agro in dus tri a li za-
ção jun to às res pec ti vas áre as de pro du ção;

XII – (Ve ta do);
XIII – pro mo ver a sa ú de ani mal e a sa ni da de ve -

ge tal; (Inci so in clu í do pela Lei nº 10.298, de
30-10-2001)

XIV – pro mo ver a ido ne i da de dos in su mos e ser-
vi ços em pre ga dos na agri cul tu ra; (Inci so in clu í do pela 
Lei nº 10.298, de 30-10-2001)

XV – as se gu rar a qua li da de dos pro du tos de ori -
gem agro pe cuá ria, seus de ri va dos e re sí du os de va -
lor eco nô mi co; (Inci so in clu í do pela Lei nº 10.298, de
30-10-2001)

XVI – pro mo ver a con cor rên cia leal en tre os
agen tes que atu am nos se to res e a pro te ção des tes
em re la ção a prá ti cas des le a is e a ris cos de do en ças
e pra gas exó ti cas no País;(Inci so in clu í do pela Lei nº
10.298, de 30-10-2001)

XVII – me lho rar a ren da e a qua li da de de vida no 
meio ru ral. (Inci so in clu í do pela Lei nº 10.298 de
30-10-2001)

Art. 4º As ações e ins tru men tos de po lí ti ca agrí -
co la re fe rem-se a:

I – pla ne ja men to agrí co la;
II – pes qui sa agrí co la tec no ló gi ca;
III – as sis tên cia téc ni ca e ex ten são ru ral;
IV – pro te ção do meio am bi en te, con ser va ção e

re cu pe ra ção dos re cur sos na tu ra is;
V – de fe sa da agro pe cuá ria;
VI – in for ma ção agrí co la;
VII – pro du ção, co mer ci a li za ção, abas te ci men to

e ar ma ze na gem;
VIII – as so ci a ti vis mo e co o pe ra ti vis mo;
IX – for ma ção pro fis si o nal e edu ca ção ru ral;
X – in ves ti men tos pú bli cos e pri va dos;
XI – cré di to ru ral;
XII – ga ran tia da ati vi da de agro pe cuá ria;
XIII – se gu ro agrí co la;
XIV – tri bu ta ção e in cen ti vos fis ca is;
XV – ir ri ga ção e dre na gem;
XVI – ha bi ta ção ru ral;
XVII – ele tri fi ca ção ru ral;
XVIII – me ca ni za ção agrí co la;
XIX – cré di to fun diá rio.
Pa rá gra fo úni co. Os ins tru men tos de po lí ti ca

agrí co la de ve rão ori en tar-se pe los pla nos plu ri a nu a is.
(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.246 de 2 de ju lho de 
2001)
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CAPÍTULO II
Da Orga ni za ção Insti tu ci o nal

Art. 5º É ins ti tu í do o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti-
ca Agrí co la (CNPA), vin cu la do ao Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra e Re for ma Agrá ria (Mara), com as se guin tes
atri bu i ções:

I – (Ve ta do);
II – (Ve ta do);
III – ori en tar a ela bo ra ção do Pla no de Sa fra;
IV – pro por ajus ta men tos ou al te ra ções na po lí ti-

ca agrí co la;
V – (Ve ta do);
VI – man ter sis te ma de aná li se e in for ma ção so -

bre a con jun tu ra eco nô mi ca e so ci al da ati vi da de agrí -
co la.

§ 1º O Con se lho Na ci o nal da Po lí ti ca Agrí co la
(CNPA) será cons ti tu í do pe los se guin tes mem bros:

I – um do Mi nis té rio da Eco no mia, Fa zen da e
Pla ne ja men to;

II – um do Ban co do Bra sil S.A;
III – dois da Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul-

tu ra;
IV – dois re pre sen tan tes da Con fe de ra ção Na ci-

o nal dos Tra ba lha do res na Agri cul tu ra (CONTAG);
V – dois da Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra -

si le i ras, li ga dos ao se tor agro pe cuá rio;
VI – um do De par ta men to Na ci o nal da De fe sa

do Con su mi dor;
VII – um da Se cre ta ria do Meio Ambi en te;
VIII – um da Se cre ta ria do De sen vol vi men to Re -

gi o nal;
IX – três do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e Re for ma

Agrá ria (Mara);
X – um do Mi nis té rio da Intra-Estru tu ra;
XI – dois re pre sen tan tes de se to res eco nô mi cos

pri va dos abran gi dos pela Lei Agrí co la, de li vre no me-
a ção do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e Re for ma Agrá ria
(Mara);

XII – (Ve ta do);
§ 2º (Ve ta do).
§ 3º o Con se lho Na ci o nal da Po lí ti ca Agrí co la

(CNPA) con ta rá com uma Se cre ta ria Exe cu ti va e sua
es tru tu ra fun ci o nal será in te gra da por Câ ma ras Se to-
ri a is, es pe ci a li za das em pro du tos, in su mos, co mer ci-
a li za ção, ar ma ze na men to, trans por te, cré di to, se gu ro
e de ma is com po nen tes da ati vi da de ru ral.

§ 4º As Câ ma ras Se to ri a is se rão ins ta la das por
ato e a cri té rio do Mi nis tro da Agri cul tu ra e Re for ma
Agrá ria, de ven do o re gi men to in ter no do Con se lho

Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la (CNPA) fi xar o nú me ro
de seus mem bros e res pec ti vas atri bu i ções.

§ 5º o re gi men to in ter no do Con se lho Na ci o nal
de Po lí ti ca Agrí co la (CNPA) será ela bo ra do pelo Mi -
nis tro da Agri cul tu ra e Re for ma Agrá ria e sub me ti do à 
apro va ção do seu ple ná rio.

§ 6º O Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la
(CNPA) co or de na rá a or ga ni za ção de Con se lhos
Esta du a is e Mu ni ci pa is de Po lí ti ca Agrí co la, com as
mes mas fi na li da des, no âm bi to de suas com pe tên ci-
as.

§ 7º (Ve ta do).
§ 8º (Ve ta do).
Art. 6º A ação go ver na men tal para o se tor agrí -

co la é or ga ni za da pela União, Esta dos, Dis tri to Fe de-
ral, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os, ca ben do:

I – (Ve ta do);
II – ao Go ver no Fe de ral a ori en ta ção nor ma ti va,

as di re tri zes na ci o na is e a exe cu ção das ati vi da des
es ta be le ci das em lei. (Inci so in clu í do pela Lei nº
10.327, de 12-12-2001)

III – às en ti da des de ad mi nis tra ção di re ta e in di-
re ta dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Terri tó ri os
o pla ne ja men to, a exe cu ção, o acom pa nha men to, o
con tro le e a ava li a ção de ati vi da des es pe cí fi cas. (Inci -
so re nu me ra do pela Lei nº 10.327, de 12-12-2001)

Art. 7º A ação go ver na men tal para o se tor agrí -
co la de sen vol vi da pela União, pe los Esta dos, Dis tri to
Fe de ral, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os, res pe i ta da a au to-
no mia cons ti tu ci o nal, é exer ci da em sin to nia, evi tan-
do-se su per po si ções e pa ra le lis mos, con for me dis pu-
ser lei com ple men tar pre vis ta no pa rá gra fo úni co do
art. 23 da Cons ti tu i ção.

CAPÍTULO III
Do Pla ne ja men to Agrí co la

Art. 8º O pla ne ja men to agrí co la será fe i to em
con so nân cia com o que dis põe o art. 174 da Cons ti tu-
i ção, de for ma de mo crá ti ca e par ti ci pa ti va,  por meio
de pla nos na ci o na is de de sen vol vi men to agrí co la plu -
ri a nu a is, pla nos de sa fras e pla nos ope ra ti vos anu a is,
ob ser va das as de fi ni ções cons tan tes des ta lei.

§ 1º (Ve ta do).
§ 2º (Ve ta do).
§ 3º Os pla nos de sa fra e os pla nos plu ri a nu a is,

ela bo ra dos de acor do com os ins tru men tos ge ra is de
pla ne ja men to, con si de ra rão o tipo de pro du to, fa to res
e ecos sis te mas ho mo gê ne os, o pla ne ja men to das
ações dos ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção fe de-
ral di re ta e in di re ta, as es pe ci fi ci da des re gi o na is e es -
ta du a is, de acor do com a vo ca ção agrí co la e as ne -
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ces si da des di fe ren ci a das de abas te ci men to, for ma-
ção de es to que e ex por ta ção. (Re da ção dada pela Lei 
nº 10.246, de 2 de ju lho de 2001.)

§ 4º Os pla nos de ve rão pre ver a in te gra ção das
ati vi da des de pro du ção e de trans for ma ção do se tor
agrí co la, e des te com os de ma is se to res da eco no mia.

Art. 9º O Mi nis té rio da Agri cul tu ra e Re for ma
Agrá ria (Mara) co or de na rá, a ní vel na ci o nal, as ati vi-
da des de pla ne ja men to agrí co la, em ar ti cu la ção com
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral, os Ter ri tó ri os e os Mu -
ni cí pi os.

Art. 10. O Po der Pú bli co de ve rá:
I – pro por ci o nar a in te gra ção dos ins tru men tos

de pla ne ja men to agrí co la com os de ma is se to res da
eco no mia;

II – de sen vol ver e man ter atu a li za da uma base
de in di ca do res so bre o de sem pe nho do se tor agrí co-
la, a efi cá cia da ação go ver na men tal e os efe i tos e im -
pac tos dos pro gra mas dos pla nos plu ri a nu a is.

CAPÍTULO IV
Da Pes qui sa Agrí co la

Art. 11. (Ve ta do).
Pa rá gra fo úni co. É o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e

Re for ma Agrá ria (Mara) au to ri za do a ins ti tu ir o Sis te-
ma Na ci o nal de Pes qui sa Agro pe cuá ria (SNPA), sob
a co or de na ção da Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa
Agro pe cuá ria (EMBRAPA) e em con vê nio com os
Esta dos, o Dis tri to Fe de ral, os Ter ri tó ri os, os Mu ni cí pi-
os, en ti da des pú bli cas e pri va das, uni ver si da des, co -
o pe ra ti vas, sin di ca tos, fun da ções e as so ci a ções.

Art. 12. A pes qui sa agrí co la de ve rá:
I – es tar in te gra da à as sis tên cia téc ni ca e ex ten-

são ru ral, aos pro du to res, co mu ni da des e agro in dús-
tri as, de ven do ser ge ra da ou adap ta da a par tir do co -
nhe ci men to bi o ló gi co da in te gra ção dos di ver sos
ecos sis te mas, ob ser van do as con di ções eco nô mi cas
e cul tu ra is dos seg men tos so ci a is do se tor pro du ti vo;

II – dar pri o ri da de ao me lho ra men to dos ma te ri-
a is ge né ti cos pro du zi dos pelo am bi en te na tu ral dos
ecos sis te mas, ob je ti van do o au men to de sua pro du ti-
vi da de, pre ser van do ao má xi mo a he te ro ge ne i da de
ge né ti ca;

III – dar pri o ri da de à ge ra ção e à adap ta ção de
tec no lo gi as agrí co las des ti na das ao de sen vol vi men to
dos pe que nos agri cul to res, en fa ti zan do os ali men tos
bá si cos, equi pa men tos e im ple men tos agrí co las vol -
ta dos para esse pú bli co;

IV – ob ser var as ca rac te rís ti cas re gi o na is e ge -
rar tec no lo gi as vol ta das para a sa ni da de ani mal e ve -

ge tal, res pe i tan do a pre ser va ção da sa ú de e do meio
am bi en te.

Art. 13. É au to ri za da a im por ta ção de ma te ri al
ge né ti co para a agri cul tu ra des de que não haja pro i bi-
ção le gal.

Art. 14. Os pro gra mas de de sen vol vi men to ci en-
tí fi co e tec no ló gi co, ten do em vis ta a ge ra ção de tec -
no lo gia de pon ta, me re ce rão ní vel de pri o ri da de que
ga ran ta a in de pen dên cia e os pa râ me tros de com pe-
ti ti vi da de in ter na ci o nal à agri cul tu ra bra si le i ra.

CAPÍTULO V
Da Assis tên cia Téc ni ca e Exten são Ru ral

Art. 15. (Ve ta do).
Art. 16. A as sis tên cia téc ni ca e ex ten são ru ral

bus ca rão vi a bi li zar, com o pro du tor ru ral, pro pri e tá rio
ou não, suas fa mí li as e or ga ni za ções, so lu ções ade -
qua das a seus pro ble mas de pro du ção, ge rên cia, be -
ne fi ci a men to, ar ma ze na men to, co mer ci a li za ção, in-
dus tri a li za ção, ele tri fi ca ção, con su mo, bem-es tar e
pre ser va ção do meio am bi en te.

Art. 17. O Po der Pú bli co man te rá ser vi ço ofi ci al
de as sis tên cia téc ni ca e ex ten são ru ral, sem pa ra le lis-
mo na área go ver na men tal ou pri va da, de ca rá ter edu -
ca ti vo, ga ran tin do aten di men to gra tu i to aos pe que nos
pro du to res e suas for mas as so ci a ti vas, vi san do:

I – di fun dir tec no lo gi as ne ces sá ri as ao apri mo-
ra men to da eco no mia agrí co la, à con ser va ção dos re -
cur sos na tu ra is e à me lho ria das con di ções de vida do 
meio ru ral;

II – es ti mu lar e apo i ar a par ti ci pa ção e a or ga ni-
za ção da po pu la ção ru ral, res pe i tan do a or ga ni za ção
da uni da de fa mi li ar bem como as en ti da des de re pre-
sen ta ção dos pro du to res ru ra is;

III – iden ti fi car tec no lo gi as al ter na ti vas jun ta-
men te com ins ti tu i ções de pes qui sa e pro du to res ru -
ra is;

IV – dis se mi nar in for ma ções con jun tu ra is nas
áre as de pro du ção agrí co la, co mer ci a li za ção, abas te-
ci men to e agro in dús tria.

Art. 18. A ação de as sis tên cia téc ni ca e ex ten-
são ru ral de ve rá es tar in te gra da à pes qui sa agrí co la,
aos pro du to res ru ra is e suas en ti da des re pre sen ta ti-
vas e às co mu ni da des ru ra is.

CAPÍTULO VI
Da Pro te ção ao Meio Ambi en te

e da Con ser va ção dos Re cur sos Na tu ra is

 Art. 19. O Po der Pú bli co de ve rá:
I – in te grar, a ní vel de Go ver no Fe de ral, os Esta -

dos, o Dis tri to Fe de ral, os Ter ri tó ri os, os Mu ni cí pi os e
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as co mu ni da des na pre ser va ção do meio am bi en te e
con ser va ção dos re cur sos na tu ra is;

II – dis ci pli nar e fis ca li zar o uso ra ci o nal do solo,
da água, da fa u na e da flo ra;

III – re a li zar zo ne a men tos agro e co ló gi cos que
per mi tam es ta be le cer cri té ri os para o dis ci pli na men to
e o or de na men to da ocu pa ção es pa ci al pe las di ver-
sas ati vi da des pro du ti vas, bem como para a ins ta la-
ção de no vas hi dre lé tri cas;

IV – pro mo ver e/ou es ti mu lar a re cu pe ra ção das
áre as em pro ces so de de se di fi ca ção;

V – de sen vol ver pro gra mas de edu ca ção am bi-
en tal, a ní vel for mal e in for mal, di ri gi dos à po pu la ção;

VI– fo men tar a pro du ção de se men tes e mu das
de es sên ci as na ti vas;

VII – co or de nar pro gra mas de es tí mu lo e in cen-
ti vo à pre ser va ção das nas cen tes dos cur sos d’água
e do meio am bi en te, bem como o apro ve i ta men to de
de je tos ani ma is para con ver são em fer ti li zan tes.

Pa rá gra fo úni co. A fis ca li za ção e o uso ra ci o nal
dos re cur sos na tu ra is do meio am bi en te é tam bém de 
res pon sa bi li da de dos pro pri e tá ri os de di re i to, dos be -
ne fi ciá ri os da re for ma agrá ria e dos ocu pan tes tem-
po rá ri os dos imó ve is ru ra is.

Art. 20. As ba ci as hi dro grá fi cas cons ti tu em-se
em uni da des bá si cas de pla ne ja men to do uso, da
con ser va ção e da re cu pe ra ção dos re cur sos na tu ra is.

Art. 21. (Ve ta do).
Art. 21-A. O Po der Pú bli co pro ce de rá à iden ti fi-

ca ção, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, das áre as de ser-
ti fi ca das, as qua is so men te po de rão ser ex plo ra das
me di an te a ado ção de ade qua do pla no de ma ne jo,
com o em pre go de tec no lo gi as ca pa zes de in ter rom-
per o pro ces so de de ser ti fi ca ção e de pro mo ver a re -
cu pe ra ção des sas áre as. (Art. in clu í do pela Lei nº
10.228, de 29-5-01)

§ 1º O Po der Pú bli co es ta be le ce rá ca das tros
das áre as su je i tas a pro ces sos de de ser ti fi ca ção, em
âm bi to es ta du al ou mu ni ci pal. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 10.228, de 29-5-01)

§ 2º O Po der Pú bli co, por in ter mé dio dos ór gãos
com pe ten tes, pro mo ve rá a pes qui sa, a ge ra ção e a
di fu são de tec no lo gi as ca pa zes de su prir as con di-
ções ex pres sas nes te ar ti go.(Pa rá gra fo in clu í do pela
Lei nº 10.228, de 29-5-01)

Art. 22. A pres ta ção de ser vi ços e apli ca ções de
re cur sos pelo Po der Pú bli co em ati vi da des agrí co las
de vem ter por pre mis sa bá si ca o uso tec ni ca men te in -
di ca do, o ma ne jo ra ci o nal dos re cur sos na tu ra is e a
pre ser va ção do meio am bi en te.

Art. 23. As em pre sas que ex plo ram eco no mi ca-
men te águas re pre sa das e as con ces si o ná ri as de
elé tri ca se rão res pon sá ve is pe las al te ra ções am bi en-
ta is por elas pro vo ca das e obri ga das a re cu pe ra ção
do meio am bi en te, na área de abran gên cia de suas
res pec ti vas ba ci as hi dro grá fi cas.

Art. 24. (Ve ta do).
Art. 25. O Po der Pú bli co im ple men ta rá pro gra-

mas de es tí mu lo às ati vi da des cri a tó ri as de pe i xes e
ou tros pro du tos de vida flu vi al, la cus tre e ma ri nha de
in te res se eco nô mi co, vi san do ao in cre men to da ofer -
ta de ali men tos e a pre ser va ção das es pé ci es.

Art. 26. A pro te ção do meio am bi en te e dos re -
cur sos na tu ra is terá pro gra mas plu ri a nu a is e pla nos
ope ra ti vos anu a is ela bo ra dos pe los ór gãos com pe-
ten tes, man ti dos ou não pelo Po der Pú bli co, sob a co -
or de na ção da União e das Uni da des da Fe de ra ção.

CAPÍTULO VII
Da De fe sa Agro pe cuá ria

Art. 27. (Ve ta do).
Art. 27-A. São ob je ti vos da de fe sa agro pe cuá ria

as se gu rar: (Arti go in clu í do pela Lei nº 9.712, de
20-11-1998)

I – a sa ni da de das po pu la ções ve ge ta is;
II  – a sa ú de dos re ba nhos ani ma is;
III – a ido ne i da de dos in su mos e dos ser vi ços

uti li za dos na agro pe cuá ria;
IV – a iden ti da de e a se gu ran ça hi giê ni co-sa ni-

tá ria e tec no ló gi ca dos pro du tos agro pe cuá ri os fi na is
des ti na dos aos con su mi do res.

§ 1º Na bus ca do atin gi men to dos ob je ti vos re fe-
ri dos no ca put, o Po der Pú bli co de sen vol ve rá, per ma-
nen te men te, as se guin tes ati vi da des:

I – vi gi lân cia e de fe sa sa ni tá ria ve ge tal;
II – vi gi lân cia e de fe sa sa ni tá ria ani mal;
III – ins pe ção e clas si fi ca ção de pro du tos de ori -

gem ve ge tal, seus de ri va dos, sub pro du tos e re sí du os
de va lor eco nô mi co;

IV – ins pe ção e clas si fi ca ção de pro du tos de ori -
gem ani mal, seus de ri va dos, sub pro du tos e re sí du os
de va lor eco nô mi co;

V – fis ca li za ção dos in su mos e dos ser vi ços
usa dos nas ati vi da des agro pe cuá ri as.

§  2º As ati vi da des cons tan tes do pa rá gra fo an -
te ri or se rão or ga ni za das de for ma a ga ran tir o cum pri-
men to das le gis la ções vi gen tes que tra tem da de fe sa
agro pe cuá ria e dos com pro mis sos in ter na ci o na is fir -
ma dos pela União.

Art. 28. (Ve ta do).
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Art. 28-A. Vi san do à pro mo ção da sa ú de, as
ações de vi gi lân cia e de fe sa sa ni tá ria dos ani ma is e
dos ve ge ta is se rão or ga ni za das, sob a co or de na ção
do Po der Pú bli co nas vá ri as ins tân ci as fe de ra ti vas e
no âm bi to de sua com pe tên cia, em um Sis te ma Uni fi-
ca do de Aten ção à Sa ni da de Agro pe cuá ria, ar ti cu la-
do, no que for ati nen te à sa ú de pú bli ca, com o Sis te-
ma Úni co de Sa ú de de que tra ta a Lei nº 8.080, de 19
de se tem bro de 1990, do qual par ti ci pa rão: (Arti go in -
clu í do pela Lei nº 9.712 de 20-11-98)

I – ser vi ços e ins ti tu i ções ofi ci a is;
II – pro du to res e tra ba lha do res ru ra is, suas as -

so ci a ções e téc ni cos que lhes pres tam as sis tên cia;
III – ór gãos de fis ca li za ção das ca te go ri as pro -

fis si o na is di re ta men te vin cu la das à sa ni da de agro pe-
cuá ria;

IV – en ti da des ges to ras de fun dos or ga ni za dos
pelo se tor pri va do para com ple men tar as ações pú bli-
cas no cam po da de fe sa agro pe cuá ria.

§ 1º A área mu ni ci pal será con si de ra da uni da-
de ge o grá fi ca bá si ca para a or ga ni za ção e o fun ci-
o na men to dos ser vi ços ofi ci a is de sa ni da de agro -
pe cuá ria.

§ 2º A ins tân cia lo cal do sis te ma uni fi ca do de
aten ção à sa ni da de agro pe cuá ria dará, na sua ju ris di-
ção, ple na aten ção à sa ni da de, com a par ti ci pa ção da 
co mu ni da de or ga ni za da, tra tan do es pe ci al men te das
se guin tes ati vi da des:

I – ca das tro das pro pri e da des;
II – in ven tá rio das po pu la ções ani ma is e ve ge ta is;
III – con tro le de trân si to de ani ma is e plan tas;
IV – ca das tro dos pro fis si o na is de sa ni da de atu -

an tes;
V – ca das tro das ca sas de co mér cio de pro du-

tos de uso agro nô mi co e ve te ri ná rio;
VI – ca das tro dos la bo ra tó ri os de di ag nós ti cos

de do en ças;
VII – in ven tá rio das do en ças di ag nos ti ca das;
VIII – exe cu ção de cam pa nhas de con tro le de

do en ças;
IX – edu ca ção e vi gi lân cia sa ni tá ria;
X – par ti ci pa ção em pro je tos de er ra di ca ção de

do en ças e pra gas.
§ 3º Às ins tân ci as in ter me diá ri as do Sis te ma

Uni fi ca do de Aten ção à Sa ni da de Agro pe cuá ria com -
pe tem as se guin tes ati vi da des:

I – vi gi lân cia do trân si to in te res ta du al de plan tas
e ani ma is;

II – co or de na ção das cam pa nhas de con tro le e
er ra di ca ção de pra gas e do en ças;

III – ma nu ten ção dos in for mes no so grá fi cos;
IV – co or de na ção das ações de epi de mi o lo gia;
V – co or de na ção das ações de edu ca ção sa ni-

tá ria;
VI – con tro le de rede de di ag nós ti co e dos pro -

fis si o na is de sa ni da de cre den ci a dos.
§ 4º À ins tân cia cen tral e su pe ri or do Sis te ma

Uni fi ca do de Aten ção à Sa ni da de Agro pe cuá ria com -
pe te:

I – a vi gi lân cia de por tos, ae ro por tos e pos tos de 
fron te i ra in ter na ci o na is;

II – a fi xa ção de nor mas re fe ren tes a cam pa-
nhas de con tro le e er ra di ca ção de pra gas e do en ças;

III – a apro va ção dos mé to dos de di ag nós ti co e
dos pro du tos de uso ve te ri ná rio e agro nô mi co;

IV – a ma nu ten ção do sis te ma de in for ma ções
epi de mi o ló gi cas;

V – a ava li a ção das ações de sen vol vi das nas
ins tân ci as lo ca is e in ter me diá ri as do sis te ma uni fi ca-
do de aten ção à sa ni da de agro pe cuá ria;

VI – a re pre sen ta ção do País nos fó runs in ter na-
ci o na is que tra tam da de fe sa agro pe cuá ria;

VII – a re a li za ção de es tu dos de epi de mi o lo gia e 
de apo io ao de sen vol vi men to do Sis te ma Uni fi ca do
de Aten ção à Sa ni da de Agro pe cuá ría;

VIII – a co o pe ra ção téc ni ca às ou tras ins tân ci as
do Sis te ma Uni fi ca do;

IX – o apri mo ra men to do Sis te ma Uni fi ca do;
X – a co or de na ção do Sis te ma Uni fi ca do;
XI – a ma nu ten ção do Có di go de De fe sa Agro -

pe cuá ria.
§ 5º in te gra rão o Sis te ma Uni fi ca do de Aten ção

à Sa ni da de Agro pe cuá ria ins ti tu i ções ges to ras de
fun dos or ga ni za dos por en ti da des pri va das para com -
ple men tar as ações pú bli cas no cam po da de fe sa
agro pe cuá ria.

§ 6º As es tra té gi as e po lí ti cas de pro mo ção à
sa ni da de e de vi gi lân cia se rão ecos sis tê mi cas e des -
cen tra li za das, por tipo de pro ble ma sa ni tá rio, vi san do
ao al can ce de áre as li vres de pra gas e do en ças, con -
for me pre vis to em acor dos e tra ta dos in ter na ci o na is
subs cri tos pelo País.

§ 7º Sem pre que re co men da do epi de mi o lo gi ca-
men te é pri o ri tá ria a er ra di ca ção das do en ças e pra -
gas, na es tra té gia de áre as li vres.

Art. 29. (Ve ta do).

Art. 29-A. A ins pe ção in dus tri al e sa ni tá ria de
pro du tos de ori gem ve ge tal e ani mal, bem como a dos 
in su mos agro pe cuá ri os, será ge ri da de ma ne i ra que
os pro ce di men tos e a or ga ni za ção da ins pe ção se
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faça por mé to dos uni ver sa li za dos e apli ca dos eqüi ta-
ti va men te em to dos os es ta be le ci men tos ins pe ci o na-
dos. (Arti go in clu í do pela Lei nº 9.712, de 20-11-98)

§ 1º Na ins pe ção po de rá ser ado ta do o mé to do
de aná li se de ris cos e pon tos crí ti cos de con tro le.

§ 2º Como par te do Sis te ma Uni fi ca do de
Aten ção à Sa ni da de Agro pe cuá ria, se rão cons ti tu í-
dos um sis te ma bra si le i ro de ins pe ção de pro du tos
de ori gem ve ge tal e um sis te ma bra si le i ro de ins pe-
ção de pro du tos de ori gem ani mal, bem como sis te-
mas es pe cí fi cos de ins pe ção para in su mos usa dos
na agro pe cuá ria.

CAPÍTULO VIII
Da Infor ma ção Agrí co la

Art. 30. O Mi nis té rio da Agri cul tu ra e Re for ma
Agrá ria (Mara), in te gra do com os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral, os Ter ri tó ri os e os Mu ni cí pi os, man te rá um
sis te ma de in for ma ção agrí co la am pla para di vul ga-
ção de:

I – pre vi são de sa fras por Esta do, Dis tri to Fe de-
ral e Ter ri tó rio, in clu in do es ti ma ti vas de área cul ti va da
ou co lhi da, pro du ção e pro du ti vi da de;

II – pre ços re ce bi dos e pa gos pelo pro du tor,
com a com po si ção dos pri me i ros até os mer ca dos
ata ca dis tas e va re jis tas, por Esta do, Dis tri to Fe de ral e 
Ter ri tó rio;

III – va lo res e pre ços de ex por ta ção FOB, com a
de com po si ção dos pre ços até o in te ri or, a ní vel de
pro du tor, des ta can do as ta xas e im pos tos co bra dos;

IV – va lo res e pre ços de im por ta ção CIF, com a
de com po si ção dos pre ços dos mer ca dos in ter na ci o-
na is até a co lo ca ção do pro du to em por tos bra si le i ros,
des ta can do, ta xas e im pos tos co bra dos;

V – ca das tro, car to gra fia e solo das pro pri e da-
des ru ra is: (Re da ção dada pela Lei nº 9.272, de
3-5-96)

VI – vo lu me dos es to ques pú bli cos e pri va dos,
re gu la do res e es tra té gi cos, dis cri mi na dos por pro du-
tos, ti pos e lo ca li za ção; (Re da ção dada pela Lei nº
9.272, de 3-5-96)

VII – (Ve ta do);

VIII – (Ve ta do);

IX – da dos de me te o ro lo gia e cli ma to lo gia agrí -
co las;

X – (Ve ta do);

XI – (Ve ta do);

XII – (Ve ta do);

XIII – pes qui sas em an da men to e os re sul ta dos
da que las já con clu í das.

XIV – in for ma ções so bre do en ças e pra gas;
(Re da ção dada pela Lei nº 9.272, de 3-5-96)

XV – in dús tria de pro du tos de ori gem ve ge tal e
ani nal e de in su mos; (Inclu í do pela Lei nº 9.272, de
3-5-96)

XVI – clas si fi ca ção de pro du tos agro pe cuá ri os;
(Inclu í do pela Lei nº 9.272, de 3-5-96)

XVII – ins pe ção de pro du tos e in su mos; (Inclu í-
do pela Lei nº 9.272, de 3-5-96)

XVIII – in fra to res das vá ri as le gis la ções re la ti vas
à agro pe cuá ria. (Inclu í do pela Lei nº 9.272, de
3-5-96,)

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio da Agri cul tu ra e
Re for ma Agrá ria (MARA) co or de na rá a re a li za ção de
es tu dos e aná li ses de ta lha das do com por ta men to
dos mer ca dos in ter no e ex ter no dos pro du tos agrí co-
las e agro in dus tri a is, in for man do sua apro pri a ção e
di vul ga ção para o ple no e ime di a to co nhe ci men to dos 
pro du to res ru ra is e de ma is agen tes do mer ca do.

CAPÍTULO IX
Da Pro du ção, da Co mer ci a li za ção,

do Abas te ci men to e da Arma ze na gem

Art. 31. O Po der Pú bli co for ma rá, lo ca li za rá ade -
qua da men te e man te rá es to ques re gu la do res e es tra-
té gi cos, vi san do ga ran tir a com pra do pro du tor, na for-
ma da lei, as se gu rar o abas te ci men to e re gu lar o pre -
ço do mer ca do in ter no.

§ 1º Os es to ques re gu la do res de vem con tem-
plar, pri o ri ta ri a men te, os pro du tos bá si cos.

§ 2º (Ve ta do).

§ 3º Os es to ques re gu la do res de vem ser ad qui-
ri dos pre fe ren ci al men te de or ga ni za ções as so ci a ti-
vas de pe que nos e mé di os pro du to res.

§ 4º (Ve ta do).

§ 5º A for ma ção e a li be ra ção des tes es to ques
obe de ce rão re gras pa u ta das no prin cí pio da me nor
in ter fe rên cia na li vre co mer ci a li za ção pri va da, ob ser-
van do-se pra zos e pro ce di men tos pré-es ta be le ci dos
e de am plo co nhe ci men to pú bli co, sem fe rir a mar gem
mí ni ma do ga nho real do pro du tor ru ral, as sen ta da
em cus tos de pro du ção atu a li za dos e pro du ti vi da des
mé di as his tó ri cas.

Art. 32. (Ve ta do).
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Art. 33. (Ve ta do).
§ 1º (Ve ta do).
§ 2º A ga ran tia de pre ços mí ni mos far-se-á por

meio de fi nan ci a men to da co mer ci a li za ção e da aqui -
si ção dos pro du tos agrí co las am pa ra dos.

§ 3º Os ali men tos con si de ra dos bá si cos te rão
tra ta men to pri vi le gi a do para efe i to de pre ço mí ni mo.

Art. 34. (Ve ta do).

Art. 35. As ven das dos es to ques pú bli cos se rão
re a li za das por meio de le i lões em bol sas de mer ca do-
ri as, ou di re ta men te, me di an te li ci ta ção pú bli ca.

Art. 36. O Po der Pú bli co cri a rá es tí mu los para a
me lho ria das con di ções de ar ma ze na gem, pro ces sa-
men to, em ba la gem e re du ção de per das em ní vel de
es ta be le ci men to ru ral, in clu si ve co mu ni tá rio.

Art. 37. É man ti da, no ter ri tó rio na ci o nal, a exi -
gên cia de pa dro ni za ção, fis ca li za ção e clas si fi ca ção
de pro du tos ani ma is, sub pro du tos e de ri va dos e seus
re sí du os de va lor eco nô mi co, bem como dos pro du-
tos de ori gem ani mal des ti na dos ao con su mo e à in -
dus tri a li za ção para o mer ca do in ter no e ex ter no. (Re-
da ção dada pela Lei nº 9.972, de 25-5-2000)

Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do).

Art. 38. (Ve ta do).

Art. 39. (Ve ta do).

Art. 40. (Ve ta do).

Art. 41. (Ve ta do).

Art. 42. É es ta be le ci do, em ca rá ter obri ga tó rio, o
ca das tro na ci o nal de uni da des ar ma ze na do ras de
pro du tos agrí co las.

CAPÍTULO X
Do Pro du tor Ru ral, da Pro pri e da de Ru ral

e sua Fun ção So ci al

Art. 43. (Ve ta do).
Art. 44. (Ve ta do).

CAPÍTULO XI
Do Asso ci a ti vis mo e do Co o pe ra ti vis mo

Art. 45. O Po der Pú bli co apo i a rá e es ti mu la rá os
pro du to res ru ra is a se or ga ni za rem nas suas di fe ren-
tes for mas de as so ci a ções, co o pe ra ti vas, sin di ca tos,
con do mí ni os e ou tras, por meio de:

I – in clu são, nos cur rí cu los de 1º e 2º gra us, de
ma té ri as vol ta das para o as so ci a ti vis mo e co o pe ra ti-
vis mo;

II – pro mo ção de ati vi da des re la ti vas à mo ti va-
ção, or ga ni za ção, le gis la ção e edu ca ção as so ci a ti vis-
ta e co o pe ra ti vis ta para o pú bli co do meio ru ral;

III – pro mo ção das di ver sas for mas de as so ci a ti-
vis mo como al ter na ti va e op ção para am pli ar a ofer ta
de em pre go e de in te gra ção do tra ba lha dor ru ral com
o tra ba lha dor ur ba no;

IV – in te gra ção en tre os seg men tos co o pe ra ti-
vis tas de pro du ção, con su mo, co mer ci a li za ção, cré di-
to e tra ba lho;

V – a im plan ta ção de agro in dús tri as.

Pa rá gra fo úni co. O apo io do Po der Pú bli co será
ex ten si vo aos gru pos in dí ge nas, pes ca do res ar te sa-
na is e àque les que se de di cam às ati vi da des de ex tra-
ti vis mo ve ge tal não pre da tó rio.

Art. 46. (Ve ta do)

CAPÍTULO XII
Dos Inves ti men tos Pú bli cos

Art. 47. O Po der Pú bli co de ve rá im plan tar obras
que te nham como ob je ti vo o bem-es tar so ci al de co -
mu ni da des ru ra is, com pre en den do, en tre ou tras:

a) bar ra gens, açu des, per fu ra ção de po ços, di -
ques e com por tas para pro je tos de ir ri ga ção, re ti fi ca-
ção de cur sos de água e dre na gens de áre as ala ga di-
ças;

b) ar ma zéns co mu ni tá ri os
c) mer ca dos de pro du tor;
d) es tra das;
e) es co las e pos tos de sa ú de ru ra is;
f) ener gia;
g) co mu ni ca ção;
h) sa ne a men to bá si co;
I) la zer.

CAPÍTULO XIII
Do Cré di to Ru ral

Art. 48. O cré di to ru ral, ins tru men to de fi nan ci a-
men to da ati vi da de ru ral, será su pri do por to dos os
agen tes fi nan ce i ros sem dis cri mi na ção en tre eles,
me di an te apli ca ção com pul só ria, re cur sos pró pri os li -
vres, do ta ções das ope ra ções ofi ci a is de cré di to, fun -
dos e qua is quer ou tros re cur sos, com os se guin tes
ob je ti vos:

I – es ti mu lar os in ves ti men tos ru ra is para pro du-
ção, ex tra ti vis mo não pre da tó rio, ar ma ze na men to,
be ne fi ci a men to e ins ta la ção de agro in dús tria, sen do
esta quan do re a li za da por pro du tor ru ral ou suas for -
mas as so ci a ti vas;
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II – fa vo re cer o cus te io opor tu no e ade qua do da
pro du ção, do ex tra ti vis mo não pre da tó rio e da co mer-
ci a li za ção de pro du tos agro pe cuá ri os;

III – in cen ti var a in tro du ção de mé to dos ra ci o na-
is no sis te ma de pro du ção, vi san do ao au men to da
pro du ti vi da de, à me lho ria do pa drão de vida das po -
pu la ções ru ra is e à ade qua da con ser va ção do solo e
pre ser va ção do meio am bi en te;

IV – (Ve ta do)

V – pro pi ci ar, por meio de mo da li da de de cré di to
fun diá rio, a aqui si ção e re gu la ri za ção de ter ras pe los
pe que nos pro du to res, pos se i ros e ar ren da tá ri os e tra -
ba lha do res ru ra is;

VI – de sen vol ver ati vi da des flo res ta is e pes-
que i ras.

Art. 49. O cré di to ru ral terá como be ne fi ciá ri os
pro du to res ru ra is ex tra ti vis tas não pre da tó ri os e in dí-
ge nas, as sis ti dos por ins ti tu i ções com pe ten tes, pes -
so as fí si cas ou ju rí di cas que, em bo ra não con ce i tu a-
das como pro du to res ru ra is, se de di quem às se guin-
tes ati vi da des vin cu la das ao se tor:

I – pro du ção de mu das ou se men tes bá si cas,
fis ca li za das ou cer ti fi ca das;

II – pro du ção de sê men para in se mi na ção ar ti fi-
ci al e em briões;

III – ati vi da des de pes ca ar te sa nal e aqüi cul tu ra
para fins co mer ci a is;

IV – ati vi da des flo res ta is e pes que i ras.

Art. 50. A con ces são de cré di to ru ral ob ser va rá
os se guin tes pre ce i tos bá si cos:

I – ido ne i da de do to ma dor;

II – fis ca li za ção pelo fi nan ci a dor;

III – li be ra ção do cré di to di re ta men te aos agri-
cul to res ou por in ter mé dio de suas as so ci a ções for -
ma is ou in for ma is, ou or ga ni za ções co o pe ra ti vas;

IV – li be ra ção do cré di to em fun ção do ci clo da
pro du ção e da ca pa ci da de de am pli a ção do fi nan ci a-
men to;

V – pra zos e épo cas de re em bol so ajus ta dos à
na tu re za e es pe ci fi ci da de das ope ra ções ru ra is, bem
como à ca pa ci da de de pa ga men to e às épo cas nor -
ma is de co mer ci a li za ção dos bens pro du zi dos pe las
ati vi da des fi nan ce i ras.

§ 1º (Ve ta do)

§ 2º Po de rá exi gir-se dos de ma is pro du to res ru -
ra is con tra par ti da de re cur sos pró pri os, em per cen tu-

a is di fe ren ci a dos, ten do em con ta a na tu re za e o in te-
res se da ex plo ra ção agrí co la.

§ 3º A apro va ção do cré di to ru ral le va rá sem pre
em con ta o zo ne a men to agro e co ló gi co.

Art. 51. (Ve ta do)

Art. 52. O Po der Pú bli co as se gu ra rá cré di to ru ral
es pe ci al e di fe ren ci a do aos pro du to res ru ra is as sen-
ta dos em áre as de re for ma agrá ria.

Art. 53. (Ve ta do)

Art. 54. (Ve ta do)

CAPÍTULO XIV
Do Cré di to Fun diá rio

Art. 55. (Ve ta do)

CAPÍTULO XV
Do Se gu ro Agrí co la

Art. 56. É ins ti tu í do o se gu ro agrí co la des ti na do a:

I – co brir pre ju í zos de cor ren tes de si nis tros que
atin jam bens fi xos e sem fi xos ou se mo ven tes;

II – co brir pre ju í zos de cor ren tes de fe nô me nos
na tu ra is, pra gas, do en ças e ou tros que atin jam plan -
ta ções.

Pa rá gra fo úni co. As ati vi da des flo res ta is e pes -
que i ras se rão am pa ra das pelo se gu ro agrí co la pre vis-
to nes ta lei.

Art. 57. (Ve ta do)

Art. 58. A apó li ce de se gu ro agrí co la po de rá
cons ti tu ir ga ran tia nas ope ra ções de cré di to ru ral.

CAPÍTULO XVI
Da Ga ran tia da Ati vi da de Agro pe cuá ria

Art. 59. O Pro gra ma de Ga ran tia da Ati vi da de
Agro pe cuá ria (PROAGRO), ins tru men to de po lí ti ca
agrí co la ins ti tu í do pela Lei nº 5.969, de 11 de de zem-
bro de 1973, será re gi do pe las dis po si ções des ta lei e
as se gu ra rá ao pro du tor ru ral:

I – a exo ne ra ção de obri ga ções fi nan ce i ras re la-
ti vas à ope ra ção de cré di to ru ral de cus te io, cuja li qui-
da ção seja di fi cul ta da pela ocor rên cia de fe nô me nos
na tu ra is, pra gas e do en ças que atin jam bens, re ba-
nhos e plan ta ções;

II – a in de ni za ção de re cur sos pró pri os uti li za-
dos pelo pro du tor em cus te io ru ral, quan do ocor rer
per das em vir tu de dos even tos ci ta dos no in ci so an -
te ri or.
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Art. 60. O Pro gra ma de Ga ran tia da Ati vi da de
Agro pe cuá ria (PROAGRO) será cus te a do:

I – por re cur sos pro ve ni en tes da par ti ci pa ção
dos pro du to res ru ra is;

II – por ou tros re cur sos que vi e rem a ser alo ca-
dos ao pro gra ma;

III – pe las re ce i tas au fe ri das da apli ca ção dos
re cur sos dos in ci sos an te ri o res.

Art. 61. (Ve ta do)
Art. 62. (Ve ta do)
Art. 63. (Ve ta do)
Art. 64. (Ve ta do)
Art. 65. O Pro gra ma de Ga ran tia da Ati vi da de

Agro pe cuá ria (PROAGRO) co bri rá in te gral ou par ci al-
men te:

I – os fi nan ci a men tos de cus te io ru ral;
II – os re cur sos pró pri os apli ca dos pelo pro du tor

em cus te io ru ral, vin cu la dos ou não a fi nan ci a men tos
ru ra is.

Pa rá gra fo úni co. Não se rão co ber tos os pre ju í-
zos re la ti vos à ex plo ra ção ru ral con du zi da sem a ob -
ser vân cia da le gis la ção e nor mas do Pro gra ma de
Ga ran tia da Ati vi da de Agro pe cuá ria (PROAGRO).

Art. 66. Com pe ti rá à Co mis são Espe ci al de Re -
cur sos (CER) de ci dir, em úni ca ins tân cia ad mi nis tra ti-
va, so bre re cur sos re la ti vos à apu ra ção de pre ju í zos e 
res pec ti vas in de ni za ções no âm bi to do Pro gra ma de
Ga ran tia da Ati vi da de Agro pe cuá ria (PROAGRO).

CAPÍTULO XVII
Da Tri bu ta ção e dos Incen ti vos Fis ca is

Art. 67. (Ve ta do)
Art. 68. (Ve ta do)
Art. 69. (Ve ta do)
Art. 70. (Ve ta do)
Art. 71. (Ve ta do)
Art. 72. (Ve ta do)
Art. 73. (Ve ta do)
Art. 74. (Ve ta do)
Art. 75. (Ve ta do)
Art. 76. (Ve ta do)

CAPÍTULO XVIII
Do Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to Ru ral

Art. 77. (Ve ta do)
Art. 78. (Ve ta do)
Art. 79. (Ve ta do)
Art. 80. (Ve ta do)
Art. 81. São fon tes de re cur sos fi nan ce i ros para

o cré di to ru ral:

I – (Ve ta do)
II – pro gra mas ofi ci a is de fo men to;
III – ca der ne ta de pou pan ça ru ral ope ra das por

ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das;
IV – re cur sos fi nan ce i ros de ori gem ex ter na, de cor-

ren tes de em prés ti mos, acor dos ou con vê ni os, es pe ci al-
men te re ser va dos para apli ca ções em cré di to ru ral;

V – re cur sos cap ta dos pe las co o pe ra ti vas de
cré di to ru ral;

VI – mul tas apli ca das a ins ti tu i ções do sis te ma
fi nan ce i ro pelo des cum pri men to de leis e nor mas de
cré di to ru ral;

VII – (Ve ta do)
VIII – re cur sos or ça men tá ri os da União;
IX – (Ve ta do)
X – ou tros re cur sos que ve nham a ser alo ca dos

pelo Po der Pú bli co.
Art. 82. São fon tes de re cur sos fi nan ce i ros para

o se gu ro agrí co la:
I – os re cur sos pro ve ni en tes da par ti ci pa ção dos 

pro du to res ru ra is, pes soa fí si ca e ju rí di ca, de suas co -
o pe ra ti vas e as so ci a ções;

II – (Ve ta do)
III – (Ve ta do)
IV – mul tas apli ca das a ins ti tu i ções se gu ra do ras

pelo des cum pri men to de leis e nor mas do se gu ro ru ral;
V – os re cur sos pre vis tos no art. 17 do De cre-

to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de 1966;
VI – do ta ções or ça men tá ri as e ou tros re cur sos

alo ca dos pela União; e
VII – (Ve ta do)
Art. 83. (Ve ta do)
§ 1º(Ve ta do)
§ 2º (Ve ta do)

CAPÍTULO XIX
Da Irri ga ção e Dre na gem

Art. 84. A po lí ti ca de ir ri ga ção e dre na gem será
exe cu ta da em todo o ter ri tó rio na ci o nal, de acor do
coei a Cons ti tu i ção e com pri o ri da de para áre as de
com pro va da ap ti dão para ir ri ga ção, áre as de re for ma
agrá ria ou de co lo ni za ção e pro je tos pú bli cos de ir ri-
ga ção.

Art. 85. Com pe te ao Po der Pú bli co:
I – es ta be le cer as di re tri zes da po lí ti ca na ci o nal

de ir ri ga ção e dre na gem, ou vi do o Con se lho Na ci o nal
de Po lí ti ca Agrí co la (CNPA);

II – co or de nar e exe cu tar o pro gra ma na ci o nal
de ir ri ga ção;
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III – ba i xar nor mas ob je ti van do o apro ve i ta men-
to ra ci o nal dos re cur sos hí dri cos des ti na dos à ir ri ga-
ção, pro mo ven do a in te gra ção das ações dos ór gãos
fe de ra is, es ta du a is, mu ni ci pa is e en ti da des pú bli cas,
ou vi do o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la
(CNPA);

IV – apo i ar es tu dos para a exe cu ção de obras
de in fra-es tru tu ra e ou tras re fe ren tes ao apro ve i ta-
men to das ba ci as hi dro grá fi cas, áre as de rios pe re ni-
za dos ou va les ir ri gá ve is, com vis tas a me lhor e mais
ra ci o nal uti li za ção das águas para ir ri ga ção;

V – ins ti tu ir li nhas de fi nan ci a men to ou in cen ti-
vos, pre ven do en car gos e pra zos, bem como mo da li-
da des de ga ran tia com pa tí ve is com as ca rac te rís ti cas
da agri cul tu ra ir ri ga da, ou vi do o Con se lho Na ci o nal
de Po lí ti ca Agrí co la (CNPA).

Art. 86. (Ve ta do)

CAPÍTULO XX
Da Ha bi ta ção Ru ral

Art. 87. E cri a da a po lí ti ca de ha bi ta ção ru ral, ca -
ben do à União des ti nar re cur sos fi nan ce i ros para a
cons tru ção e/ou re cu pe ra ção da ha bi ta ção ru ral.

§ 1º Par ce la dos de pó si tos da Ca der ne ta de
Pou pan ça Ru ral será des ti na da ao fi nan ci a men to da
ha bi ta ção ru ral.

§ 2º (Ve ta do)
Art. 88. (Ve ta do)
Art. 89. O Po der Pú bli co es ta be le ce rá in cen ti vos

fis ca is para a em pre sa ru ral ou para o pro du tor ru ral,
nos ca sos em que se jam apli ca dos re cur sos pró pri os
na ha bi ta ção para o pro du tor ru ral.

Art. 90. (Ve ta do)
Art. 91. (Ve ta do)
Art. 92. (Ve ta do)

CAPÍTULO XXI
Da Ele tri fi ca ção Ru ral

Art. 93. Com pe te ao Po der Pú bli co im ple men tar
a po lí ti ca de ele tri fi ca ção ru ral, com a par ti ci pa ção
dos pro du to res ru ra is, co o pe ra ti vas e ou tras en ti da-
des as so ci a ti vas.

§ 1º A po lí ti ca de ener gi za ção ru ral e agro e ner-
gia en glo ba a ele tri fi ca ção ru ral, qual quer que seja
sua fon te de ge ra ção, o re flo res ta men to ener gé ti co e
a pro du ção de com bus tí ve is, a par tir de cul tu ras. da
bi o mas sa e dos re sí du os agrí co las.

§ 2º Enten de-se por ener gi za ção ru ral e agro e-
ner gia a pro du ção e uti li za ção de in su mos ener gé ti-
cos re le van tes à pro du ção e pro du ti vi da de agrí co la e

ao bem-es tar so ci al dos agri cul to res e tra ba lha do res
ru ra is.

Art. 94. O Po der Pú bli co in cen ti va rá pri o ri ta ri a-
men te:

I – ati vi da des de ele tri fi ca ção ru ral e co o pe ra ti-
vas ru ra is, por meio de fi nan ci a men tos das ins ti tu i-
ções de cré di to ofi ci a is, as sis tên cia téc ni ca na im-
plan ta ção de pro je tos e ta ri fas de com pra e ven da de
ener gia elé tri ca, com pa tí ve is com os cus tos de pres -
ta ção de ser vi ços;

II – a cons tru ção de pe que nas cen tra is hi dre lé-
tri cas e ter mo e lé tri cas de apro ve i ta men to de re sí du os
agrí co las, que ob je ti vem a ele tri fi ca ção ru ral por co o-
pe ra ti vas ru ra is e ou tras for mas as so ci a ti vas;

III – os pro gra mas de flo res ta men to ener gé ti co e 
ma ne jo flo res tal, em con for mi da de com a le gis la ção
am bi en tal, nas pro pri e da des ru ra is;

IV – o es ta be le ci men to de ta ri fas di fe ren ci a das
ho ro zo na is.

Art. 95. As em pre sas con ces si o ná ri as de ener -
gia elé tri ca de ve rão pro mo ver a ca pa ci ta ção de
mão-de-obra a ser em pre ga da nas pe que nas cen tra is
re fe ri das no in ci so II do ar ti go an te ri or.

CAPÍTULO XXII
Da Me ca ni za ção Agrí co la

Art. 96. Com pe te ao Po der Pú bli co im ple men tar
um con jun to de ações no âm bi to da me ca ni za ção
agrí co la, para que, com re cur sos hu ma nos, ma te ri a is
e fi nan ce i ros, al can ce:

I – pre ser var e in cre men tar o par que na ci o nal de 
má qui nas agrí co las, evi tan do-se o su ca te a men to e
ob so les cên cia, pro por ci o nan do sua evo lu ção tec no-
ló gi ca;

II – in cen ti var a for ma ção de em pre sas pú bli cas
ou pri va das com o ob je ti vo de pres ta ção de ser vi ços
me ca ni za dos à agri cul tu ra, di re ta men te aos pro du to-
res e por meio de as so ci a ções ou co o pe ra ti vas;

III – for ta le cer a pes qui sa nas uni ver si da des e
ins ti tu tos de pes qui sa e de sen vol vi men to na área de
má qui nas agrí co las as sim como os ser vi ços de ex-
ten são ru ral e tre i na men to em me ca ni za ção;

IV – apri mo rar os cen tros de en sa i os e tes tes
para o de sen vol vi men to de má qui nas agrí co las;

V – (Ve ta do)
VI – di vul gar e es ti mu lar as prá ti cas de me ca ni-

za ção que pro mo vam a con ser va ção do solo e do
meio am bi en te.

CAPÍTULO XXIII
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 97. No pra zo de no ven ta dias da pro mul ga-
ção des ta lei, o Po der Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao
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Con gres so Na ci o nal pro je to de lei dis pon do so bre:
pro du ção, co mer ci a li za ção e uso de pro du tos bi o ló gi-
cos de uso em imu no lo gia e de uso ve te ri ná rio, cor re-
ti vos, fer ti li zan tes e ino cu lan tes, se men tes e mu das,
ali men tos de ori gem ani mal e ve ge tal, có di go e uso
de solo e da água, e re for mu lan do a le gis la ção que re -
gu la as ati vi da des dos ar ma zéns ge ra is.

Art. 98. É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ou tor-
gar con ces sões re mu ne ra das de uso pelo pra zo má -
xi mo de até vin te e cin co anos, so bre as fa i xas de do -
mí nio das ro do vi as fe de ra is, para fins ex clu si vos de
im plan ta ção de re flo res ta men tos.

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões de que tra ta
este ar ti go de ve rão obe de cer às nor mas es pe cí fi cas
so bre a uti li za ção de bens pú bli cos e mó ve is, cons-
tan tes da le gis la ção per ti nen te.

Art. 99. A par tir do ano se guin te ao de pro mul ga-
ção des ta lei, obri ga-se o pro pri e tá rio ru ral, quan do
for o caso, a re com por em sua pro pri e da de a Re ser va
Flo res tal Le gal, pre vis ta na Lei nº 4.771, de 1965,
com a nova re da ção dada pela Lei nº 7.803, de 1989,
me di an te o plan tio, em cada ano, de pelo me nos um
trin ta avos da área to tal para com ple men tar a re fe ri da
Re ser va Flo res tal Le gal (RFL).

§ 1º (Ve ta do)
§ 2º O re flo res ta men to de que tra ta o ca put des -

te ar ti go será efe tu a do me di an te nor mas que se rão
apro va das pelo ór gão ges tor da ma té ria.

Art. 100. (Ve ta do}
Art. 101. (Ve ta do)
Art. 102. O solo deve ser res pe i ta do como pa tri-

mô nio na tu ral do País.
Pa rá gra fo úni co. A ero são dos so los deve ser

com ba ti da pelo Po der Pú bli co e pe los pro pri e tá ri os
ru ra is.

Art. 103. O Po der Pú bli co, por meio dos ór gãos
com pe ten tes, con ce de rá in cen ti vos es pe ci a is ao pro -
pri e tá rio ru ral que:

I – pre ser var e con ser var a co ber tu ra flo res tal
na ti va exis ten te na pro pri e da de;

II – re cu pe rar com es pé ci es na ti vas ou eco lo gi-
ca men te adap ta das as áre as já de vas ta das de sua
pro pri e da de;

III – so frer li mi ta ção ou res tri ção no uso de re -
cur sos na tu ra is exis ten tes na sua pro pri e da de, para
fins de pro te ção dos ecos sis te mas, me di an te ato do
ór gão com pe ten te, fe de ral ou es ta du al.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des ta lei, con si-
de ram-se in cen ti vos:

I – a pri o ri da de na ob ten ção de apo io fi nan ce i ro
ofi ci al, por meio da con ces são de cré di to ru ral e ou -

tros ti pos de fi nan ci a men tos, bem como a co ber tu ra
do se gu ro agrí co la con ce di dos pelo Po der Pú bli co.

II – a pri o ri da de na con ces são de be ne fí ci os as -
so ci a dos a pro gra mas de in fra-es tru tu ra ru ral, no ta-
da men te de ener gi za ção, ir ri ga ção, ar ma ze na gem,
te le fo nia e ha bi ta ção;

III – a pre fe rên cia na pres ta ção de ser vi ços ofi ci-
a is de as sis tên cia téc ni ca e de fo men to, por meio dos
ór gãos com pe ten tes;

IV – o for ne ci men to de mu das de es pé ci es na ti-
vas e/ou eco lo gi ca men te adap ta das pro du zi das com
a fi na li da de de re com por a co ber tu ra flo res tal; e

V – o apo io téc ni co-edu ca ti vo no de sen vol vi-
men to de pro je tos de pre ser va ção, con ser va ção e re -
cu pe ra ção am bi en tal.

Art. 104. São isen tas de tri bu ta ção e do pa ga-
men to do Impos to Ter ri to ri al Ru ral as áre as dos imó -
ve is ru ra is con si de ra das de pre ser va ção per ma nen te
e de re ser va le gal, pre vis tas na Lei nº 4.771, de 1965,
com a nova re da ção dada pela Lei nº 7.803, de 1989.

Pa rá gra fo úni co. A isen ção do Impos to Ter ri to ri al
Ru ral (ITR) es ten de-se às áre as da pro pri e da de ru ral
de in te res se eco ló gi co para a pro te ção dos ecos sis te-
mas, as sim de cla ra dos por ato do ór gão com pe ten te
fe de ral ou es ta du al e que am pli am as res tri ções de
uso pre vis tas no ca put des te ar ti go.

Art. 105. (Ve ta do)
Art. 106. É o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e Re for ma

Agrá ria (Mara) au to ri za do a fir mar con vê ni os ou com
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral, os Ter ri tó ri os, os Mu ni-
cí pi os, en ti da des e ór gãos pú bli cos e pri va dos, co o-
pe ra ti vas, sin di ca tos, uni ver si da des, fun da ções e as -
so ci a ções, vi san do ao de sen vol vi men to das ati vi da-
des agro pe cuá ri as, agro in dus tri a is, pes que i ras e flo -
res ta is, den tro de to das as ações, ins tru men tos, ob je-
ti vos e ati vi da des pre vis tas nes ta lei.

Art. 107. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 108. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 1991; 1.700 da Inde -

pen dên cia e 103 da Re pú bli ca. – Fernando Collor. –
Anto nio Ca bre ra Mano Fi lho.

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU de
18-1-1991

(À Comissão de Assuntos Economicos 
– Decisão Ter mi na ti va.)

O SR. O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra
Cam pos) – 

Os pre je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos
às Co mis sões Com pe ten tes.
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A SRA. IDELI SALVATI (Blo co/PT – 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) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

A SRA. IDELI SALVATI (Blo co/PT – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, peço mi nha ins cri ção para fa -
zer uma co mu ni ca ção ina diá vel an tes da Ordem do
Dia, con for me o Re gi men to.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – 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) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, eu tam bém gos ta ria de me
ins cre ver para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

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) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma que os Se -
na do res Ide li Sal vat ti e Hé lio Cos ta, tam bém peço me
ins cri ção para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A exem plo do Se na dor Mão San ta, que fala pelo 
Pi a uí, que ro fa lar por toda San ta Ca ta ri na.

Hoje, vai ser di fí cil usar mos da pa la vra, em fun -
ção de que há um pro je to mu i to im por tan te a ser vo ta-
do, que é o Pri me i ro Empre go. Por tan to, se o Sr. Pre -
si den te con se guir me en ca i xar an tes da Ordem do
Dia, será um pra zer.

Obri ga do.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – 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 pri me i ro Vice-Pre si den-
te des ta Casa, Se na dor Pa u lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de aguar dar como
pri me i ro su plen te para fa zer uma co mu ni ca ção ina-
diá vel.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Pela or dem, ain da so li ci tam a pa la vra os Se na-
do res Ael ton Fre i tas e Mão San ta, do Pi a uí.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran-
ça do PL, após a Ordem do Dia.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos, peço per -
mis são para fi car no ban co de re ser va do Pa u lo Paim, 

para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel, em be ne fí cio
do povo so fri do do Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs 
te rão as se gu ra do o uso da pa la vra por cin co mi nu tos
para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do 
art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no. Pela or dem de
ins cri ção, será con ce di da a pa la vra à no bre Se na do ra
Ide li Sal vat ti, ao no bre Se na dor Hé lio Cos ta e ao no -
bre Se na dor Le o nel Pa van.

Se na dor Pa u lo Paim, V. Exª veio para esta Casa
com uma gran de vo ta ção, na con di ção de ti tu lar e re -
pre sen tan te do Esta do do Rio Gran de do Sul fica.
Nes te caso es pe cí fi co, jun ta men te com o Se na dor
Mão San ta, V. Exªs es tão ins cri tos para a pri me i ra e a
se gun da su plên cia, res pec ti va men te, caso haja de-
sis tên ci as das co mu ni ca ções ina diá ve is, de acor do
com o nos so Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se guin do a lis ta de ora do res ins cri tos, con ce do
a pa la vra ao pri me i ro ora dor, o no bre Se na dor Val dir
Ra upp.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de ini ci ar o
meu pro nun ci a men to, faço um re gis tro so bre a Se ma-
na da Ju ven tu de. Esta mos co me mo ran do no Bra sil a
Se ma na da Ju ven tu de, e a Câ ma ra dos De pu ta dos
está pro mo ven do, des de on tem – se gue hoje e ama -
nhã –, pa les tras e dis cus sões, no Au di tó rio Ne reu Ra -
mos, so bre o fu tu ro da ju ven tu de no nos so Bra sil.

Exis te um jar gão po pu lar que diz que os jo vens
são o fu tu ro do nos so País, mas, para isso, nós, Par la-
men ta res, le gis la do res e tam bém o Exe cu ti vo, te mos
que pro por ci o nar esse fu tu ro à nos sa ju ven tu de.

Está pre sen te nes te en con tro, no Au di tó rio Ne -
reu Ra mos da Câ ma ra dos De pu ta dos, uma de le ga-
ção de jo vens do meu Esta do, Ron dô nia; da ju ven tu-
de do PMDB, da ju ven tu de do meu Par ti do, li de ra da
pelo Ve re a dor do PMDB de Por to Ve lho, da nos sa ca -
pi tal, Emer son Cas tro e ou tros lí de res jo vens do Esta -
do de Ron dô nia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, traz-me a
esta tri bu na nes ta tar de um des ses fa tos que não
mais de ve ri am fa zer par te do co ti di a no das pre o cu pa-
ções do par la men to bra si le i ro: uma nova gre ve de
pro fes so res e, des ta vez, uma gre ve no Esta do de
Ron dô nia, no Esta do que, com mu i ta hon ra, re pre-
sen to.
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Vis to tudo o que já foi fe i to no cam po da edu ca-
ção, por per so na li da des tão ím pa res e que hon ra ram
esta Casa – os qua is po de mos ho me na ge ar por meio
de um arco que co me ça com Rui Bar bo sa e se en cer-
ra com Darcy Ri be i ro –, já não de ve ría mos ter gre ves,
por que, por mais con quis tas pos sam elas ga ran tir, ja -
ma is com pen sa rão os pre ju í zos das cri an ças e jo vens
que so frem tão pre ma tu ra men te as se qüe las da rup -
tu ra das au las, com pre ju í zos que ja ma is lhes se rão
ple na men te re pos tos.

O que é pú bli co em meu Esta do so bre essa
ques tão, Srªs e Srs. Se na do res, é que, des de fe ve re i-
ro des te ano, o Sin di ca to dos Tra ba lha do res na Edu -
ca ção Ron do ni en se, Sin te ro, vem ple i te an do, jun to ao 
go ver no do Esta do, o iní cio das ne go ci a ções para o
aten di men to dos seus ple i tos. To da via, to das as ten -
ta ti vas es bar ra ram na pen dên cia ju rí di ca dos ser vi do-
res de mi ti dos e, por fim, numa pro mes sa de ne go ci a-
ção de fi ni ti va, no se gun do se mes tre, con for me in for-
ma ti vo do sin di ca to, pu bli ca do no jor nal Diá rio da
Ama zô nia, do úl ti mo dia 14, de cuja ín te gra peço
ane xa ção.

A par tir de en tão, in fe liz men te, os diá lo gos e en -
ten di men tos mais têm fe i to lem brar os re cen tes e per -
ma nen tes de sa cor dos do Ori en te Mé dio, com os âni -
mos se acir ran do cada vez mais. Como exem plo des -
se cli ma de ten são, na no i te da úl ti ma se gun da-fe i ra,
o Sin di ca to dos Tra ba lha do res na Edu ca ção de Ron -
dô nia re pro du ziu, em rede es ta du al de te le vi são, dis -
cur so pro fe ri do pelo go ver na dor na cam pa nha ele i to-
ral do ano pas sa do, no qual o en tão can di da to pro me-
tia, se ele i to, abrir o co fre do Esta do às re i vin di ca ções
da ca te go ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não es tou
aqui cri ti can do o Go ver no do Esta do, po rém su ge rin-
do que me lho rem as con di ções dos tra ba lha do res em 
Edu ca ção do meu Esta do, para o bem de toda a nos -
sa so ci e da de.

As re i vin di ca ções são pra ti ca men te as mes mas
de qua se to dos os Esta dos e Mu ni cí pi os, tais como
re po si ção sa la ri al, pla no de car re i ra, au xí lio-sa ú de,
ges tão de mo crá ti ca, en tre ou tras con quis tas des ta
ca te go ria de tra ba lha do res. Con quis tas, Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, cu jas per das qua se sem pre
tra u ma ti zam qual quer ca te go ria.

Afi nal, para fi car mos ape nas com o exem plo dos 
profes so res de Ron dô nia, eles já re ce be ram o me lhor
sa lá rio da Re gião Nor te do País e che ga ram a al can-
çar o ter ce i ro ma i or sa lá rio de todo o Bra sil. E, para
mi nha sa tis fa ção, isso ocor reu du ran te o pe río do em
que go ver nei o meu Esta do, Ron dô nia. Na que la oca -
sião, em pre en di uma po lí ti ca de va lo ri za ção do ser vi-

dor, es pe ci al men te da edu ca ção, da se gu ran ça pú bli-
ca e de ou tras ca te go ri as tam bém. Mas, ago ra, Srªs e
Srs. Se na do res, te mos a gre ve, ape sar da fal ta de re -
gu la men ta ção des se di re i to para os ser vi do res pú bli-
cos, como está ga ran ti do pela Cons ti tu i ção Fe de ral. A
gre ve é, an tes de tudo, não só um di re i to, mas um fato
so ci al co mum, fato que nas ceu no país das van guar-
das, a Fran ça. A pa la vra gre ve sur giu da alu são à Pla -
ce de Grève, pra ça em Pa ris onde ope rá ri os, es tu dan-
tes e fun ci o ná ri os pú bli cos se en con tra vam de po is de
se re cu sa rem a com pa re cer ao tra ba lho ou à es co la,
con for me de fi ni ção de Au ré lio Bu ar que de Ho lan da,
em seu Novo Di ci o ná rio da Lín gua Por tu gue sa.

E, sen do uma gre ve de pro fes so res do meu
Esta do o as sun to pre sen te, vale aqui re gis trar que, na 
Fran ça – onde, por tan to, nas ceu a ini ci a ti va e o vo cá-
bu lo gre ve –, pra ti ca men te to dos os prin ci pa is se to res
da so ci e da de fi ze ram gre ves nes te ano de 2003. Os
pro fes so res fran ce ses fi ze ram qua tro gran des pa ra li-
sa ções con tra a mu dan ça da lei pre vi den ciá ria.

Para en ri que cer este dis cur so, peço li cen ça ao
no bre Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan-
te, para fa zer mi nhas as bri lhan tes pa la vras que, aqui
nes te ple ná rio, S. Exª pro fe riu, em agos to úl ti mo, so -
bre o di re i to de os ser vi do res re a li za rem ma ni fes ta-
ções, gre ves: “Eles têm to tal res pon sa bi li da de e to tal
di re i to de ci da da nia para de fen de rem as suas re i vin-
di ca ções, para or ga ni za rem uma ma ni fes ta ção, para
pres si o na rem o Po der Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo, o Ju di-
ciá rio, para le van ta rem as suas ban de i ras, os seus ar -
gu men tos, as suas pa la vras de or dem e para bus ca-
rem, por meio da pres são so ci al, o ca mi nho da ne go-
ci a ção, que é sem pre aque le que or de na os con fli tos
numa so ci e da de de mo crá ti ca.”

Mas como to dos os la dos ci vi li za dos que têm
cho ques de in te res ses têm tam bém seus ar gu men tos
par ti cu la res, é pre ci so lem brar àque les que fa zem
gre ves – e com di re i to le gí ti mo, se den tro das leis! –
que eles pre ci sam tam bém le var em con ta a re a li da de
do País do qual são fi lhos e ci da dãos, como é o caso
do nos so Bra sil que, com tris te za, con ta bi li za, atu al-
men te, 17 mi lhões de bra si le i ros ma i o res de 15 anos
in ca pa zes de ler e es cre ver, con for me re ve la pes qui-
sa do Inep, de 2001.

Ou seja, so mos ain da um País po bre e se há
dis pa ri da des re gi o na is e in jus ti ças sa la ri a is, a edu ca-
ção tem pri o ri da des que só com ab ne ga ção dos pro -
fis si o na is e bom sen so e equi lí brio fi nan ce i ro dos ges -
to res do se tor pú bli co po de re mos res ga tar essa dí vi-
da so ci al imen sa com os nos sos ser vi do res.

Mas não me sin to fa zen do jus ti ça, cla man do por 
ab ne ga ção e bom sen so en tre as par tes hoje con fli-
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tan tes em meu Esta do, se não me pre o cu po tam bém
com o fun ci o na lis mo pú bli co em ge ral. Ora, é sa bi do e 
re pe ti do do quan to de de fa sa gem sa la ri al essa clas se
fun da men tal para o bom fun ci o na men to da má qui na
pú bli ca tem sido ví ti ma nos úl ti mos anos.

E para en cer rar, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se -
na do res, to dos re pre sen tan tes des se imen so e belo
Bra sil, so nho que, no má xi mo até o fi nal do meu man -
da to nes ta Casa, nos sos pro fes so res e to dos os tra -
ba lha do res bra si le i ros, fe de ra is, mu ni ci pa is e es ta du-
a is, pos sam até es tar fa zen do gre ves, mas que se jam
por mais li vros, por mais bi bli o te cas, por mais com pu-
ta do res ou ou tros ins tru men tos do for ta le ci men to da
nos sa edu ca ção.

Con ce do com mu i to pra zer um apar te ao no bre
Se na dor de San ta Ca ta ri na, Le o nel Pa van.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Qu e ro cum-
pri men tar o com pa nhe i ro, com pe ten te Se na dor Val dir
Ra upp, pri me i ra men te por que San ta Ca ta ri na, sua
ter ra na tal, ex por tou para Ron dô nia um tra ba lha dor
que co nhe ce as ati vi da des dos ho mens e das mu lhe-
res, da que les que so frem e que so fre ram, e que con -
tri bu iu mu i to com o cres ci men to e a evo lu ção so ci al
de Ron dô nia quan do Go ver na dor. Qu e ro de i xar os
meus cum pri men tos pelo seu tra ba lho já re a li za do e
pela sua pre o cu pa ção com o seu Esta do e com o Bra -
sil. No que se re fe re às gre ves, Go ver na dor Val dir Ra -
upp, o Bra sil ca mi nha para um bu ra co ne gro. Esta mos
es pe ran do a evo lu ção so ci al e eco nô mi ca des te País
há al guns me ses e fi cam-se pro te lan do o pro gres so,
o cres ci men to, o boom para o Bra sil, en quan to, in fe-
liz men te, as co i sas não acon te cem. Hoje, a mí dia na -
ci o nal está in for man do que no Bra sil, nes se mês de
agos to, o ín di ce de de sem pre go ba teu re cor de. Qu an-
do V. Exª abor da a re cu pe ra ção sa la ri al, mos tra a sua
pre o cu pa ção com aque les que tra ba lham, que são
pes so as com pe ten tes, con cur sa das e que pre ci sam
de re cur sos para so bre vi ver. A pre o cu pa ção, ago ra,
cer ta men te au men ta ao se ver o enor me nú me ro de
de sem pre ga dos no País, que ba teu re cor de nes se
mês de agos to. A ver da de é que os Esta dos es tão so -
fren do, e mu i to, de vi do a uma po lí ti ca atra sa da de re -
cu pe ra ção de sa lá ri os e de em pre gos no nos so Bra sil.
Assim como acon te ce nos Esta dos está acon te cen do
nos Mu ni cí pi os. Com o cor te do FPM, no bre Se na dor
Val dir Ra upp, eu fico ima gi nan do como irão fa zer os
Pre fe i tos da qui para a fren te, pois te rão que en con trar
uma for ma de pa gar os fun ci o ná ri os pú bli cos, sem ul -
tra pas sar o va lor pre vis to de 54% de ar re ca da ção
pre vis to para os gas tos com o fun ci o na lis mo pú bli co.
Com o cor te do FPM, os Mu ni cí pi os te rão que cor tar
car gos e gas tos, de mi tin do fun ci o ná ri os. E, ago ra,

com os Esta dos. E que ro en dos sar a sua pre o cu pa-
ção por que Ron dô nia é um Esta do que pre ci sa de in -
ves ti men tos, de um Go ver no atu an te, que dê con ti nu i-
da de àqui lo que V. Exª im plan tou. Gre ves pre ju di cam
o Esta do, a sua evo lu ção so ci al, e ain da mais, aque -
les que há mu i to tem po es tão pro cu ran do o su ces so e 
o pro gres so de suas ci da des e de seu Esta do. Com
cer te za, Se na dor Val dir Ra upp, ha ve rá quem co lo que
a cul pa no Go ver no pas sa do e diga o que vai acon te-
cer no pró xi mo ano, mas es sas pes so as em gre ve es -
tão so fren do ago ra. Elas pre ci sam ago ra de in ves ti-
men tos e de re cu pe rar seus sa lá ri os, por que se não o
pre ju í zo mo ral e so ci al de seus fa mi li a res será ir re cu-
pe rá vel. Qu e ro so li da ri zar-me com seu pro nun ci a-
men to e di zer que a sua pre o cu pa ção é a nos sa, não
ape nas com Ron dô nia, mas com todo o Bra sil, que
ca mi nha para um pro ces so de de sem pre go ja ma is
vis to na His tó ria des te País.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Agra de-
ço a V. Exª pelo apar te e o in cor po ro ao meu pro nun ci-
a men to.

Po rém, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
gre ve por sa lá ri os jus tos, ges tão de mo crá ti ca e os in-
ter mi ná ve is pla nos de car re i ra, es pe ro que se jam re i-
vin di ca ções que só ve nham a ser en con tra das nos li -
vros de His tó ria, pois, da in te ra ção das ri que zas do
Bra sil com o com pro mis so do Go ver no de Luiz Iná cio
Lula da Sil va com a edu ca ção bra si le i ra, o bom sen so
e a ab ne ga ção da nos sa va lo ro sa clas se edu ca do ra e, 
par ti cu lar men te, dos edu ca do res do meu Esta do, há
de sair a so lu ção que este País não pode mais adi ar.

Sem edu ca ção não há de sen vol vi men to, se é 
que há na ção!

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Antes de pas sar a pre si dên cia ao no bre Se na-
dor Mão San ta, para que eu pos sa fa zer uso da pa la-
vra na con di ção de se gun do ora dor ins cri to, re gis tro
aqui a pre sen ça da Se cre tá ria de Ação So ci al do Mu -
ni cí pio de Pi ra po ra, Ma ria Ce li na, que com pa re ce a
esta Casa, um dia após a apro va ção do Esta tu to do
Ido so, para man ter con ta to não só com o au tor da pro -
pos ta, o en tão De pu ta do e hoje Se na dor Pa u lo Paim,
como tam bém com os de ma is Se na do res re pre sen-
tan tes de Mi nas Ge ra is.

Para nós, da Pre si dên cia e des ta Casa, Drª Ma -
ria Ce li na, é uma ale gria mu i to gran de tê-la em nos sa
tri bu na de hon ra.

Assu me a pre si dên cia o Se na dor Mão San ta.
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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. Mão San ta.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Peço a pa la-
vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Pois não,
Se na dor José Jor ge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – V. Exª está
ins cri to. Logo após o ora dor, V. Exª será cha ma do.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, do
Esta do do To can tins.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, meu
no bre Pre si den te, Se na dor Mão San ta, que re pre sen-
ta o Esta do do Pi a uí nes ta Casa, meus no bres Pa res,
no bre Se na do ra Ide li Sal vat ti, cum pri men to os mi lha-
res de bra si le i ros que acom pa nham os tra ba lhos des -
ta Casa pela TV Se na do, que nos es cu tam por meio
das on das da Rá dio Se na do FM e tam bém da Rá dio
Se na do Ondas Cur tas, par ti cu lar men te dos meus
que ri dos ele i to res, to can ti nen ses, gen te da pele mo -
re na, da mi nha que ri da e for mo sa ca pi tal Pal mas.

Ve nho no va men te a esta tri bu na para fa zer al gu-
mas re fle xões, di vi din do com esta Casa a mi nha pre -
o cu pa ção so bre um tema que está sen do de ba ti do no 
Ju di ciá rio des te País, em in qué ri to po li ci al, e se gu ra-
men te na re da ção de to das as te le vi sões, dos jor na is.
Tra ta-se de ma té ria que já foi ob je to de edi to ri a is de
to das os im por tan tes jor na is do País e que tam bém
foi ob je to de uma de ci são ju di ci al.

Re fi ro-me, Sr. Pre si den te, ao caso que en vol ve
o jor na lis ta Antô nio Au gus to Li be ra to, Gugu Li be ra to.
Sr. Pre si den te, cos tu ma mos, na con di ção de Par la-
men ta res, de ci da dãos, di zer que de ci são de Jus ti ça
se cum pre. Mas, lo gi ca men te, é pa pel des ta Casa,
que re pre sen ta os Esta dos, fa zer o de ba te e re fle tir
so bre esse tema, ob je to de de li be ra ção na sub co mis-
são da Co mis são de Edu ca ção, onde teve bri lhan te
atu a ção o Se na dor Pe dro Si mon, como Pre si den te,
épo ca em que foi ins ti tu í do o Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al, res pon sá vel, den tre ou tras atri bu i ções,
por re fle tir so bre o pa pel im por tan te da te le vi são bra -
si le i ra no con tex to so ci al.

Esta Casa teve uma tar de so le ne; este País vi -
veu um dia in te i ro, se ma nas in te i ras, re ve ren ci an do a
fi gu ra do jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho, dono, em pre sá-

rio des te com ple xo ex tra or di ná rio que é a TV Glo bo e
to das as suas ins ti tu i ções e em pre sas. Mas o que
mais des ta cou em Ro ber to Ma ri nho foi, fun da men tal-
men te, o seu pa pel pe ran te a li ber da de de im pren sa.

O que que ro, Sr. Pre si den te, exa ta men te nes ta
ques tão, é dis cu tir os fa tos e a de ci são ju di ci al de uma 
ins tân cia do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 3ª Re gião,
pro la ta da pela De sem bar ga do ra Ana Ma ria Pi men tel,
Pre si den te do Tri bu nal, no sen ti do de pro i bir a exi bi-
ção do pro gra ma Do min go Le gal, no úl ti mo do min go
à tar de.

Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, devo es cla re-
cer que, em fun ção das múl ti plas ati vi da des, de ser
pai de qua tro fi lhos, de tra zer, em mi nha for ma ção –
algo de que me or gu lho mu i to –, o cur so de Pe da go-
gia e de ter no MEC o meu re gis tro de pro fes sor, é ló -
gi co que, li dan do com cri an ças e sen do pai – e cito
no mi nal men te os meus fi lhos: Ana Ga bri e la, 22 anos,
cur san do Me di ci na; Ca rol, que com ple ta 16 anos nes -
te mês; Gu i lher me, um pre sen te de Deus na mi nha fa -
mí lia; e o jo vem Ga bri el, de ape nas qua tro anos de
ida de –, te nho a mi nha pre o cu pa ção com re la ção à
pro gra ma ção da te le vi são bra si le i ra, te nho a pre o cu-
pa ção do le gis la dor.

Nos di ver sos ân gu los que en vol vem essa ques -
tão, so bra-nos a au to ri da de, mas é nos so pa pel dis -
cu tir, como bem vem fa zen do a Co mis são de Edu ca-
ção, o pa pel da Jus ti ça, da im pren sa e o nos so pa pel
de le gis la do res so bre as pu ni ções e a le gis la ção per -
ti nen te a essa si tu a ção.

Mas, Sr. Pre si den te, de tudo que se pos sa dis-
cu tir, sem en trar no mé ri to es pe cí fi co, o úni co pon to
com o qual não con cor do é a sus pen são pré via de um 
pro gra ma. Fa ça mos al guns exer cí ci os de ra ci o cí nio,
an tes que eu pos sa con ce der os apar tes, para os qua -
is os meus Pa res já si na li zam, para a mi nha ale gria.

Ima gi ne mos, quan tas ve zes os re pór te res, prin -
ci pal men te os de ca rá ter in ves ti ga ti vo, en tre vis tam
de lin qüen tes que co me tem bru ta is as sas si na tos. Qu -
es ti o na-se se é o caso dar voz, opor tu ni da de, para
que es sas pes so as, às ve zes com uma fri e za im pres-
si o nan te, uti li zam um ca nal de co mu ni ca ção para di -
zer que ma ta ram as sim, des sa for ma, di zen do até
como exe cu ta ram a vi ti ma.

É im por tan te es cla re cer, Sr. Pre si den te, por que
mu i ta gen te não sabe: Gugu Li be ra to cur sou jor na lis-
mo. É for ma do pela Fun da ção Cás per Lí be ro, cur sou
ain da dois ou tros cur sos uni ver si tá ri os, ou seja, não
os con clu iu, mas de ci diu-se pelo jor na lis mo. Então,
es ta mos tra tan do aqui de um jor na lis ta. Um jor na lis ta,
é bem ver da de, que co me çou como of fi ce-boy, um
au xi li ar de es cri tó rio no SBT, com 15 anos de ida de.
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Qu e ro de i xar mais para fren te uma abor da gem mais
es pe cí fi ca so bre a fi gu ra, para mim, do ad mi ra do
apre sen ta dor Gugu Li be ra to. Não há o que se dis cu tir
com re la ção – dis so to dos nós so mos co nhe ce do res
– aos ín di ces de po pu la ri da de do seu pro gra ma no
do min go à tar de, é uma das re a li da des da fa mí lia bra -
si le i ra. Assim sem pre ocor reu e ocor re há tan tos anos 
com o Síl vio San tos, uma das mais po pu la res e que ri-
das fi gu ras da im pren sa na ci o nal, dos pro gra mas na -
ci o na is.

Mas, Sr. Pre si den te, já se ad mi tin do pre li mi nar-
men te que se tra ta de um equí vo co – e não que ro en -
trar no mé ri to de quem, in clu in do o pró prio apre sen ta-
dor – eu di ria que a dis cus são da re clas si fi ca ção do
pro gra ma, um in qué ri to que pode re sul tar numa con -
de na ção, uma fu tu ra sus pen são, tudo isso, ven ci das
as eta pas com di re i to ao con tra di tó rio, com a mais
am pla in ves ti ga ção den tro do Esta do de mo crá ti co de
di re i to, com elas ha ve re mos de con cor dar e aca tar.

Mas será, Sr. Pre si den te, que sus pen der, e não
é di fe ren te, a edi ção de um jor nal, no dia de ma i or cir -
cu la ção, que é o do min go, pelo pres su pos to de que
pode ha ver ma té ria da no sa ou de ori gem du vi do sa?
Com todo o res pe i to à emi nen te Ma gis tra da, que cer -
ta men te tem mé ri to para pre si dir a 3ª Re gião de um
im por tan te Tri bu nal, an tes de atri bu ir mos a Gugu Li be-
ra to, ao seu pro gra ma ou ao SBT – vejo que o apre-
sen ta dor foi con vo ca do pela Câ ma ra e pelo Se na do, e 
não vou en trar no mé ri to da in ten ção dos no bres Pa-
res que as sim de ci di ram – a res pon sa bi li da de por tudo 
que tem ocor ri do na im pren sa ou na te le vi são bra si le i-
ra, te mos de re cor rer a ou tros pro gra mas exi bi dos à
tar de, no iní cio da no i te ou tar de da no i te. E te re mos
mu i to a dis cu tir so bre o as sun to, Sr. Pre si den te.

Re ce bi do Hos pi tal do Cân cer de Bar re tos e de
pe que nas en ti da des sem fins lu cra ti vos es pa lha das
pelo Bra sil in te i ro a in for ma ção de que, ao lon go de
quin ze anos, Gugu Li be ra to as tem aju da do das mais
di ver sas for mas, sem ja ma is ter dado pu bli ci da de a
isso.

Não pre ten do – nem é ló gi co que o meu pro nun-
ci a men to ou de ou tro Se na dor des ta Casa o faça – di -
mi nu ir ou ate nu ar as in ves ti ga ções, os pro ce di men tos
e as pos sí ve is san ções em que ele pos sa vir a ser ins -
cri to, seja a mu dan ça da qua li fi ca ção ou do ho rá rio,
seja a sus pen são de seu pro gra ma – mas nada que
aten te con tra a li ber da de de ex pres são, como bem
pre vê a Cons ti tu i ção bra si le i ra.

Hoje, não tra go ape nas a mi nha opi nião. O Dr.
Ru bens Appro ba to, Pre si den te da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil, afir ma: “Não se pode sim ples men te
cor tar o jor nal ou ve tar a exi bi ção de um pro gra ma, o

que não sig ni fi ca que po dem agir sem res pon sa bi li da-
de”. Não quis o Dr. Ru bens Appro ba to qua li fi car a pro -
i bi ção como cen su ra, mas mos trou-se pro fun da men-
te pre o cu pa do com ela e com o pre ce den te que abre.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Antes de con ce der os apar tes, que ro fa lar um
pou co mais, já que te nho tem po para isso. Não co-
nhe ço o Sr. Au gus to Li be ra to pes so al men te, nun ca
es ti ve na sede do SBT, na ci da de de São Pa u lo – no
úl ti mo do min go, eu es ta va em uma das con ven ções
de um dos par ti dos de um dos 139 Mu ni cí pi os to can ti-
nen ses; com a vida pú bli ca que te nho, é mu i to di fí cil
que so bre tem po para a no ve la, para o pró prio “Do -
min go Le gal” ou para o “Do min gão do Fa us tão”, pro -
gra mas ra ros, que o tem po já não me per mi te. Pos so
até não agra dar uma par ce la dos te les pec ta do res,
mas afir mo que te nho por ele uma pro fun da ad mi ra-
ção. Ele faz um pro gra ma es pon tâ neo, as sim como
Síl vio San tos.

Lem bro que um Mi nis tro de Esta do, quan do foi
in fe liz em uma fra se, veio a esta Casa e pe diu per dão.
Tive a opor tu ni da de, já tar de da no i te, de ou vir a re pri-
se de uma das en tre vis tas fe i tas com Gugu Li be ra to,
em que diz: “se fiz a Da te na ou a qual quer ou tro apre -
sen ta dor al gu ma co i sa que efe ti va men te lhes ame a-
çou a vida, peço des cul pas”. Isso não vai li vrá-lo, ab -
so lu ta men te, das in ves ti ga ções, dos pro ces sos. Mas,
Sr. Pre si den te, seu ca rá ter e con du ta es tão ex pres sos
na for ma como faz seu pro gra ma di a ri a men te.

Qu e ro ape nas dar al guns da dos so bre Antô nio
Au gus to Li be ra to. Nas ceu em São Pa u lo, em 10 de
abril de 1959. Sou mais ve lho que Gugu Li be ra to, Sr.
Pre si den te. Na mi nha vida pú bli ca, te nho re ce bi do e
sem pre es pe ro re ce ber dos meus Pa res, dos meus
ele i to res a opor tu ni da de de pe dir per dão após in cor-
rer em erro – algo ine ren te à con di ção de ci da dão, de
ser hu ma no, de pai, de ho mem pu bli co, do qual nin -
guém está li vre.

Des cen den te de por tu gue ses e fi lho ca çu la do
ca sal Au gus to Li be ra to e Ma ria do Céu, quan do ga ro-
to, ga nha va tro ca dos, ven den do gi bis de se gun da
mão e per fu mes que ele mes mo fa bri ca va. O pri me i ro
em pre go foi como of fi ce-boy em uma imo bi liá ria. Ti -
nha, en tão, 13 anos. Apa i xo na do por gin ca nas, con -
cur sos e pro gra mas de au di tó rio, aos 15 anos, con se-
guiu uma vaga de au xi li ar de es cri tó rio do SBT. Sem
medo de ou sar, vez por ou tra en vi a va para Síl vio San -
tos su ges tões para seus pro gra mas, e mu i tas fo ram
ace i tas. Assim co me ça sua his tó ria na TV bra si le i ra.
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Estu dou odon to lo gia e pe da go gia, mas aban do-
nou os dois cur sos, para se gra du ar jor na lis ta pela
res pe i ta da Fun da ção Cás per Lí be ro, em São Pa u lo.
Atu ou como as sis ten te de pro du ção, re da tor, re pór ter
do pro gra ma Síl vio San tos. Ain da nos tem pos de fa -
cul da de, apre sen tou a “Ses são Pre mi a da” e, em
1982, lan çou o pro gra ma “Viva No i te”. São vin te e um
anos, Sr. Pre si den te.

Re ve lou-se dono de uma per so na li da de pró pria
e, se gui dor da es co la cri a da por seu mes tre, Síl vio
San tos, ado tou uma lin gua gem po pu lar e con quis tou
um pú bli co fiel e cada vez mais nu me ro so.

São pa la vras de Síl vio San tos: “Se de pen der de
mim e por me re ci men to pró prio, Gugu será o fu tu ro
dono dos do min gos no SBT”. Tra ta-se do de po i men to
de Síl vio San tos!

Yves Gan dra Mar tins lem bra que a Cons ti tu i ção
Fe de ral ga ran te a “li ber da de to tal de ex pres são, des -
de que se pre ser vem va lo res éti cos e da fa mí lia”, pre -
o cu pa do com a pos si bi li da de de cer ce a men to da li -
ber da de de ex pres são com a pro i bi ção do pro gra ma.
Por ou tro lado, o cri mi na lis ta de São Pa u lo Luiz Flá vio
Go mes jul gou cor re tís si ma e mo ra li za do ra a de ci são
da de sem bar ga do ra fe de ral.

Sr. Pre si den te, é mu i to im por tan te dis cu tir o as -
pec to mo ral, mas não se pode, a pre tex to dele, sus -
pen der pre li mi nar men te qual quer pro gra ma. Pode-se
re clas si fi car; sus pen der, so men te após de ter mi na do
pro ces so. Aliás, pa ra be ni zo o Mi nis tro das Co mu ni ca-
ções, Miro Te i xe i ra, pe las pro vi dên ci as que ado tou.
Em sua vida na te le vi são, não há nada que con fi gu re
Gugu Li be ra to uma ame a ça para a for ma ção mo ral,
para a so ci e da de bra si le i ra.

O Sr. Alva ro Dias (PSDB – PR) – Con ce de-me
um apar te, Se na dor?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Pre si den te, con si de ro isso pre o cu pan te.

Ten do fe i to es sas de cla ra ções, como dis se ini ci-
al men te, que ro di vi dir o tem po com os meus Pa res.
Peço que me aju dem a con clu ir este pro nun ci a men to.

Pas so a ou vir o Se na dor Ro meu Tuma, exa ta-
men te do Esta do de São Pa u lo, e, em se gui da, pela
or dem, to dos que me pe di ram um apar te.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Esta va con sul-
tan do o Se na dor Alva ro Dias, por que, quan do che-
guei, S. Exª já ti nha le van ta do o mi cro fo ne.

O Sr. Alva ro Dias (PSDB – PR) – Não há pro -
ble ma, Se na dor.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se rei rá pi do.
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, nos úl ti mos dias, 
pen sei em as so mar a tri bu na, para co men tar o fato do 

“Do min go Le gal”, em que hou ve essa fal sa ma ni fes ta-
ção de mem bros do PCC. Tam bém en dos so to das as
pa la vras que V. Exª fa lou so bre Gugu, que, há mu i tos
anos, co nhe ço. Nas úl ti mas cam pa nhas para Pre si-
den te e Go ver na dor, em que fui can di da to, ele par ti ci-
pa va ati va men te dos co mí ci os com seus shows e,
pelo que me cons ta, nun ca co brou um tos tão dos
seus can di da tos, por que di zia acre di tar ne les. Ha via,
por tan to, de cên cia em sua pos tu ra. Pen so que a ju í za
ten tou pu nir an te ci pa da men te ao jul ga men to; com a
re ti ra da do pro gra ma, não hou ve cen su ra, mas pu ni-
ção. Não pos so di zer que juiz erra.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Mas cen su ra, pre li mi nar men te, a todo o con -
te ú do do pro gra ma, que não foi exi bi do.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Mas ela não
sa bia o que ha via no pro gra ma que se ria apre sen ta-
do. Então, foi uma pu ni ção. A cen su ra é quan do se
ana li sa o pro gra ma e não se de i xa que vá ao ar, por -
que fere al gum tipo de le gis la ção. Pen so que tal vez
ela te nha se pre ci pi ta do na de ci são. Não ha ve ria pre-
ju í zo al gum à in ves ti ga ção, ao tra ba lho que a po lí cia
vem de sen vol ven do para apu rar o que re al men te
acon te ceu. Hou ve apo lo gia do cri me? Hou ve. Hou ve
um ter ro ris mo con tra aque les que se sen ti ram ame a-
ça dos até que sou bes sem da ver da de i ra his tó ria?
Hou ve. É cla ro que com um pou co de ex pe riên cia po-
li ci al, ao ver a re pri se do pro gra ma que, vá ri as ve zes,
foi apre sen ta da em vá ri os jor na is – quer di zer, au men-
ta ram o ter ror – dava para per ce ber que a pos tu ra da -
que les dois era de ato res e não de mar gi na is, até pelo 
tipo de con ver sa de les, pelo ca puz de seda e pelo
ócu los Ray-ban, que deve ter sido com pra do nas ruas 
de Mi a mi. O Se na dor Mag no Mal ta tem acom pa nha do
as CPIs e sabe que con ver sa de ma lan dro, de mar gi-
nal não é aque la. Mas as fa mí li as das pes so as ame a-
ça das pro va vel men te sen ti ram um pa vor tre men do,
por que aqui lo foi ter ro ris mo. Fa lei da tri bu na, no ou tro
dia, que, na hora em que o pro gra ma es ta va sen do
apre sen ta do, a di re ção da te le vi são de ve ria ter ti ra do
do ar aque la ame a ça. Qu an do se ouve um mar gi nal
numa en tre vis ta – isto tam bém é uma apo lo gia do cri -
me, o mar gi nal tem essa vir tu de ne ga ti va – ele cres ce
na mar gi na li da de, cres ce na sua pro je ção quan do é
apre sen ta do na te le vi são. Então, quan do um cri mi no-
so pra ti ca um cri me gra ve e a te le vi são o põe no ar;
ele ga nha po der, é uma ver da de i ra pro pa gan da. V.
Exª está abor dan do um tema im por tan te e que tem
que ser ana li sa do pe las di re ções das te le vi sões. Mas
há aque la his tó ria de o jor na lis ta não po der de i xar de
in for mar a po pu la ção so bre o que acon te ce. E como
fica? É cla ro que a dis pu ta por au diên cia é algo que
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exis te e que é co mer ci al e ra zoá vel, e os pro gra mas
se con fli tam na bus ca de apre sen ta ção de te mas di fe-
ren tes. Ve mos ali pro gra mas in te i ros de pe ga di nhas
que às ve zes tra zem uma hu mi lha ção tre men da para
o ci da dão que de las par ti ci pam; pro va vel men te a tro co
de um pe que no pa ga men to, su je i tan do-se a apa re cer
na tela so fren do aque la hu mi lha ção.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Ro meu Tuma, la men to in for mar que o tem po do ora -
dor está es go ta do e uma so li ci ta ção do mes mo é que
eu obe de ces se ao Re gi men to. Con ce do-lhe o tem po
mí ni mo ne ces sá rio para con clu ir o seu apar te.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Peço des cul-
pa, Sr. Pre si den te. Qu e ro ape nas que fi que bem cla ro
que te nho res pe i to pelo Gugu; e pen so que ele tem to -
dos os es pa ços de que pre ci sa. Tal vez es ses con vi tes
se jam mais di re ci o na dos para que ele pos sa es cla re-
cer de fi ni ti va men te a re a li da de dos fa tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Pre si den te, quis en trar no mé ri to da re por-
ta gem do pro gra ma, da fal si da de e da res pon sa bi li da-
de, mas mu i to mais, sim, dis cu tir a ques tão da sus-
pen são do pro gra ma. Prin ci pal men te di zer que se for -
mos, a ri gor, tra tar so bre a ques tão do ní vel da pro gra-
ma ção, te mos mu i to a dis cu tir; este é um pa pel des ta
Casa que vem sen do de sem pe nha do por uma sub co-
mis são que está em ple no fun ci o na men to.

Eu gos ta ria de ou vir o Se na dor Alva ro Dias e em
se gui da ou vi rei V. Exª, Se na dor Mag no Mal ta, já fi na li-
zan do o meu pro nun ci a men to. Sr. Pre si den te. Só pos -
so pe dir aos meus co le gas que nos aju dem na ques -
tão do tem po.

O Sr. Alva ro Dias (PSDB – PR) – Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos, eu já es ta va abrin do mão do
meu apar te, em res pe i to à so li ci ta ção do Pre si den te,
mas que ro cum pri men tá-lo pela opor tu ni da de do
tema, pela res pon sa bi li da de com que abor da essa
ques tão fun da men tal para o País, por que diz res pe i to
à cons tru ção da nos sa iden ti da de cul tu ral. A te le vi são
é esse ins tru men to pre ci o so na edi fi ca ção de uma
iden ti da de cul tu ral pró pria para o nos so País. E, la-
men ta vel men te, es sas ce nas de mon ta gem, de far sa,
com ato res de quin ta ca te go ria, como ocor reu nes se
epi só dio do pro gra ma de Gugu Li be ra to, es sas ce nas
se re pe tem. Esse fato se tor nou mais re le van te e ga-
nhou di men são exa ta men te por que fez apo lo gia ao
cri me, e por que, ob vi a men te, hou ve a de nún cia de
que hou ve ra ver da de i ra men te uma mon ta gem. Mas
isso tem ocor ri do cos tu me i ra men te na te le vi são bra si-
le i ra, na luta pela au diên cia. V. Exª tem ra zão, a cen-
su ra pré via não se ad mi te, mas é evi den te que há que 
se im pu ta rem res pon sa bi li da des. E, se jam quem fo-

rem os res pon sá ve is, eles de ve rão pa gar, por que, de
cada epi só dio ne ga ti vo, é pre ci so que se re co lha o en -
si na men to. É pre ci so que se bus quem ob ter tam bém
re sul ta dos po si ti vos do fato ne ga ti vo, o que só ocor re-
rá, re al men te, se pro vi dên ci as fo rem ado ta das, co i bin-
do esse tipo de prá ti ca, para que não se re pi ta mais,
e, na tu ral men te, ofe re cen do a ad ver tên cia ne ces sá ria
aos res pon sá ve is pela co mu ni ca ção no Bra sil.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Por isso, pa ra be ni zei o Mi nis tro Miro Te i xe i ra e 
to dos aque les que abri ram as in ves ti ga ções nas de vi-
das ins tân ci as.

Se na dor Hé lio Cos ta e, em se gui da, Se na dor
Mag no Mal ta.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor, eu
de ve ria, na ver da de, ser ou vi do de po is do ilus tre Pre -
si den te da nos sa Co mis são de Edu ca ção e Co mu ni-
ca ção, Se na dor Osmar Dias, por que te nho ab so lu ta
cer te za de que ele vai co lo car para V. Exª a mi nha po -
si ção: a res pon sa bi li da de que o co mu ni ca dor tem de
ter com a so ci e da de. Essa é a prin ci pal fun ção do co -
mu ni ca dor. Até en ten do que o apre sen ta dor pode ter
sido en ga na do, pode ter sido ilu di do, con du zi do ao
erro, mas a res pon sa bi li da de é dele, Sr. Pre si den te.
Sou vice-Pre si den te da Co mis são, mas te nho o ma i or
or gu lho de di zer que acom pa nho as pa la vras do Se -
na dor Osmar Dias.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Ouço o Se na dor Mag no Mal ta e en cer ra rei
ou vin do o Se na dor Osmar Dias, cujo apar te é tam-
bém de gran de im por tân cia para o meu pro nun ci a-
men to.

Se na dor Mag no Mal ta, per doe-me V. Exª.
O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Se na dor

Edu ar do Si que i ra Cam pos, te nho-lhe mu i to res pe i to,
mas gos ta ria de dis cu tir esse as sun to toda vez que vi -
es se à ba i la. É ver da de que as ob ser va ções fe i tas por 
V. Exª, a par tir da cen su ra ao pro gra ma, re fe rem-se a
um pon to, mas esse pon to é ad vin do do mais im por-
tan te, que foi a apo lo gia ao cri me. Se fi zer mos a de fe-
sa tão-so men te do fato, e te mos uma cen su ra im pos-
ta por uma ju í za – e pen so que ela não er rou –, va mos
es que cer de fa zer a de fe sa da so ci e da de, a de fe sa da 
fa mí lia, a de fe sa dos nos sos fi lhos, que fo ram vi li pen-
di a dos por uma far sa, por uma men ti ra fe i ta numa bri -
ga por li de ran ça no Ibo pe. Di zia um Se na dor aqui que
esse fato não é o pri me i ro – e re al men te não o é –,
mas te mos que tra ba lhar para que seja o úl ti mo, até
por que con ces são é pú bli ca. O dono da te le vi são, no
má xi mo, é dono do equi pa men to. Só. O res to per ten-
ce ao povo. E esse epi só dio nos traz um en si na men to
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e nos dá, a to dos nós, uma opor tu ni da de de dis cu tir-
mos, a par tir des te mo men to, como es tão sen do uti li-
za das as con ces sões pú bli cas que per ten cem ao
povo. Estão en tran do em nos sas ca sas às 8 ho ras
com ce nas de sexo, com in de cên cia, vi li pen di an do
aqui lo que o pai e a mãe dão de me lhor para a for ma-
ção do ca rá ter de seus fi lhos. E a con ces são é do
povo e é dada por esta Casa ou pe las duas Ca sas.
Então, urge a ne ces si da de de dis cu tir mos. E o epi só-
dio do Sr. Au gus to Li be ra to, sem dú vi da al gu ma, foi a
gota d’água para que pu dés se mos dis cu tir com se ri e-
da de esse as sun to. Sou au tor da con vo ca ção dele
para a Sub co mis são de Se gu ran ça aqui. Pedi ao Se -
na dor Ael ton Fre i tas, que é do meu Par ti do, que o fi -
zes se na Co mis são de Edu ca ção, da qual não faço
par te. E lá foi apro va da tão-so men te com um voto
con tra. Veja que há esse en ten di men to, uma gri ta
con tra essa vi o lên cia à so ci e da de bra si le i ra. Ago ra,
lon ge do meu es pí ri to cru ci fi car o Sr. Au gus to Li be ra-
to. Tam bém o te nho vis to pela te le vi são, te nho acom -
pa nha do os pro gra mas dele, mas tudo na vida tem li -
mi te. V. Exª leu o cur rí cu lo dele, os seus lon gos 30
anos de car re i ra na te le vi são, a sua ori gem sim ples –
já en cer ro, Sr. Pre si den te –, como tan tos ou tros ti ve-
ram, como V. Exª, como eu, como o Pre si den te da Re -
pú bli ca, uma ori gem sim ples nes te País. Mas isso não 
nos ha bi li ta, por que te mos uma ori gem sim ples, vi li-
pen di ar mos a so ci e da de e a fa mí lia. Para tan to, exis -
tem mo men tos na vida, Se na dor, em que a gra ça é
ma i or do que a lei. Va mos tra tar o in ci den te tipo fra se
de ca mi nhão: pau que dá em Chi co, dá em Fran cis co,
por que va mos dis cu tir a ques tão da con ces são pú bli-
ca e va mos tra tar o Sr. Au gus to Li be ra to com a gra ça.
Nes se epi só dio, para tra tar mos o ser hu ma no, va mos
en ten der que a gra ça tem de ser ma i or do que a lei.
Com esse in ci den te, en ten do que ele já es te ja pa gan-
do, pu bli ca men te, o pre ço do erro, e não va mos tra ba-
lhar para se pul tar a sua car re i ra ou a sua vida. Lon ge
dis so! No en tan to, é ne ces sá rio que ele mes mo nos
aju de a tra ba lhar esse novo mo men to da so ci e da de
bra si le i ra. Encer ro, di zen do que ele er rou quan do foi
ao pro gra ma da Hebe des men tir e, no dia se guin te, o
des men ti do foi des men ti do. Na ver da de, ha via um en -
vol vi men to. Para tan to, a so ci e da de pre ci sa de uma
res pos ta. Sabe por quê, no bre Se na dor? Por que ela
se acos tu mou a ver sem pre os me no res, os que não
têm fama ne nhu ma nes te País pa ga rem a con ta, e os
que têm fama nun ca pa ga ram nada. Então, co mun go
com V. Exª do pri me i ro ra ci o cí nio, fru to do epi só dio
ma i or. Ao en cer rar o meu apar te, pe din do des cul pas
por ter-me alon ga do, re pi to que há mo men tos na vida
em que a gra ça é ma i or do que a lei. Assim, com o ser

hu ma no, va mos tra tar com a gra ça; com o epi só dio,
va mos tra tar com a lei.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Para en cer rar o meu pro nun ci a men to, Sr. Pre -
si den te, con ce do um apar te ao Pre si den te da Co mis-
são de Edu ca ção, o no bre Se na dor Osmar Dias.

O no bre Se na dor Osmar Dias, em res pe i to ao
Re gi men to, se abs tém do apar te, e agra de ço a S. Exª.

Con cluo di zen do, fi nal men te, Sr. Pre si den te,
que, de tudo que ouvi, in clu si ve de V. Exª, não se tra ta,
aqui, de nós o ab sol ver mos ou con de nar mos. Esta-
mos dis cu tin do o pa pel da te le vi são, de seus pro gra-
mas e de seus con te ú dos. O Sr. Mi nis tro das Te le co-
mu ni ca ções to mou as de vi das pro vi dên ci as. Os in-
qué ri tos es tão em an da men to, e só que ro di zer, Sr.
Pre si den te, que er ros ma i o res es tão sen do co me ti-
dos, e que isso sir va para cor re ção.

Qu an to ao Gugu Li be ra to, es pe ci fi ca men te, te -
nho cer te za de que, se a po pu la ção for ou vi da, ele
mu i to mais acer tou do que er rou ao lon go da sua vida
na te le vi são bra si le i ra.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, 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. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – 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 Osmar Dias, pela or dem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.) –
Tra ta-se de uma ex pli ca ção pes so al, já que a Co mis-
são de Edu ca ção foi ci ta da vá ri as ve zes.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem a pa la vra pelo art. 14, in ci so VI, para uma ex pli ca-
ção pes so al, por cin co mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para uma ex -
pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, o ora dor fez re fe rên cia, vá ri as ve zes, à Co mis-
são de Edu ca ção, e o Se na dor Hé lio Cos ta, Vice-Pre -
si den te da Co mis são de Edu ca ção, tam bém fez re fe-
rên cia à nos sa po si ção.

Mu i to an tes de so nhar em ser Se na dor, eu já via
o Vice-Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção do Se -
na do, Se na dor Hé lio Cos ta, como o mais im por tan te
re pór ter da te le vi são bra si le i ra. S. Exª fa zia um pro -
gra ma de te le vi são, na épo ca, que, com cer te za, exis -
te ain da, mas que de i xou sa u da des pelo for ma to
como era apre sen ta do, lí der ab so lu to de au diên cia,
exa ta men te pela con du ta éti ca como era con du zi do.
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O Se na dor Hé lio Cos ta, por tan to, é nos so pro -
fes sor na Co mis são de Edu ca ção do Se na do, so bre o 
as sun to co mu ni ca ção, e eu sem pre me ba se io em S.
Exª. No en tan to, des sa vez, não ti ve mos tem po de
con ver sar a res pe i to.

Tra go aqui a mi nha po si ção pes so al. O que o
SBT fez e o que o Gugu Li be ra to fez con si de ro uma ir -
res pon sa bi li da de, uma agres são à dig ni da de das
pes so as. Mu i to mais que isso, Sr. Pre si den te: a exi bi-
ção da que la en tre vis ta for ja da é um abu so da qui lo
que é, aqui no Bra sil, uma con ces são pú bli ca e que
de ve ria es tar pres tan do um ser vi ço de edu ca ção, de
in for ma ção, de la zer, sim, mas so bre tu do de for ma-
ção cul tu ral da nos sa so ci e da de. No en tan to, quan do
se dis tor cem fa tos, quan do se for jam re por ta gens e
quan do se leva a far sa para den tro da casa do ci da-
dão bra si le i ro, acre di to que isso se ca rac te ri ze até
como um cri me.

Não que ro en trar no mé ri to da pu ni ção que hou -
ve, a sus pen são do pro gra ma, mas ouço aqui dis cur-
sos in fla ma dos con tra es ses abu sos que a te le vi são
pra ti ca, e de ve ría mos fa zer uma ava li a ção prin ci pal-
men te da pro gra ma ção da nos sa te le vi são. Ago ra,
quan do ocor re um fato la men tá vel como o que ocor -
reu, cha man do a aten ção de toda a po pu la ção bra si-
le i ra, e há uma pu ni ção, vem o pro tes to. Então, pre ci-
sa mos en trar num acor do: ou es ta mos sa tis fe i tos com 
o ní vel de pro gra ma ção que a te le vi são bra si le i ra ofe -
re ce à po pu la ção bra si le i ra ou va mos dis cu tir esse
as sun to aqui, no Se na do Fe de ral, tam bém, para ten -
tar mos con tri bu ir para que o ní vel me lho re.

Não há dú vi da de que te mos di an te do Se na do
Fe de ral um de sa fio, por que es ta mos fa lan do da mí dia, e 
é cla ro que nin guém gos ta de fa lar da mí dia por que de -
po is pode ter pro ble mas, já que tam bém de pen de mos
dela. Entre tan to, é hora de ser mos sin ce ros. Esta mos
di an te de uma ir res pon sa bi li da de, um cri me que se co -
me teu e que tem de ser pu ni do, sim. Não sei qual o mo -
men to ade qua do para a pu ni ção, mas ela tem de ocor -
rer. Do con trá rio, essa ba gun ça vai con ti nu ar, e va mos
con ti nu ar aqui, hi po cri ta men te, de fen den do que uma
pro gra ma ção de mais ní vel cul tu ral, mais edu ca ti va, seja
co lo ca da na te le vi são; e, quan do vier a pu ni ção, va mos
pro tes tar con tra a pu ni ção.

Con si de ro o fato gra ve. Por isso, eu e o Se na dor
Hé lio Cos ta apo i a mos a apro va ção do re que ri men to
do Se na dor Ael ton Fre i tas. Faço, ago ra, um adi ta men-
to, nes te ple ná rio, para que as Co mis sões de Edu ca-
ção, de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a Sub co-
mis são Per ma nen te de Ci ne ma, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca e a Sub co mis são Per ma nen te de Se gu-
ran ça Pú bli ca do Se na do Fe de ral pos sam, em con-

jun to, con vi dar o Sr. Gugu Li be ra to para que ele ofe re-
ça ex pli ca ções não só ao Se na do, mas à Na ção bra si-
le i ra, que está an si o sa para ou vir o que ele tem a di zer
– não o que ele dis se em ou tro pro gra ma de te le vi são
pe din do des cul pas e fa lan do mais uma men ti ra. Que
ele ve nha ao Se na do Fe de ral ex por a ver da de.

Esta re mos de ba ten do este as sun to na Co mis-
são de Edu ca ção, sim, por que a dis cus são des se
tema faz par te das nos sas atri bu i ções. Va mos ana li-
sar a le gis la ção que co lo ca no ar tan tas pro gra ma-
ções aqui cri ti ca das; no en tan to, quan do se pu nem os 
ex ces sos, tam bém há pro tes tos pela pu ni ção.

Sr. Pre si den te, era essa a ex pli ca ção que gos ta-
ria de tra zer como Pre si den te da Co mis são de Edu ca-
ção. Esta re mos tra tan do o tema com se ri e da de.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si-
den te, pela or dem. So li ci to a pa la vra pela Li de ran ça,
mas aguar da rei o Se na dor José Jor ge.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Ha ve rá
in ter ca la ção com ora dor. O Se na dor José Jor ge fa la rá
e V. Exª será o pró xi mo, Se na dor Alva ro Dias.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Sr.
Pre si den te, pela or dem. Peço que V. Exª me ins cre va
como Lí der do meu Par ti do. Obri ga do. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor José Jor ge pela Li de ran-
ça do PFL. 

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, em pri me i ro lu gar, gos ta ria de me so li da-
ri zar com o Pre si den te da mi nha Co mis são de Edu ca-
ção, Se na dor Osmar Dias, pois tam bém acho bas tan-
te gra ve o que acon te ceu no pro gra ma do Gugu Li be-
ra to. Ele é um gran de ar tis ta, com mu i tos ser vi ços
pres ta dos à te le vi são bra si le i ra, mas, sem dú vi da al -
gu ma, me re ce ser ou vi do e es ta rei pre sen te à re u-
nião, com o Se na dor Osmar Dias, para ou vir suas ex -
pli ca ções, por que o as sun to é de gran de gra vi da de.

Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na, hoje, exa ta-
men te para fa lar so bre dois no vos pro je tos que o Go -
ver no Fe de ral co lo cou, a par tir de hoje, em con sul ta
pú bli ca. Tra ta-se da ques tão das agên ci as. To dos os
jor na is hoje no ti ci a ram da se guin te ma ne i ra: “Me nos
po der para as agên ci as”.

Des de que o Sr. Luiz Iná cio Lula da Sil va as su-
miu o Go ver no, faz cam pa nha no sen ti do de di mi nu ir
o po der das agên ci as, re ti ran do-lhes atri bu i ções, in-
de pen den te men te de sua atu a ção me lhor ou pior. Há
sem pre essa pre o cu pa ção. Sem pre que há po lê mi ca
com as agên ci as, os mi nis tros e mem bros do Go ver-
no são os pri me i ros a opi nar con tra a agên cia.
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Sem pre achei isso mu i to pe ri go so, por que as
agên ci as são no vas. Estão ain da em im plan ta ção, e
qua se to das ain da não re a li za ram o con cur so pú bli co
ne ces sá rio para a cons ti tu i ção de sua equi pe téc ni ca.
Então, ca be ria ao Go ver no pres ti giá-las no sen ti do de 
es ta bi li zar a sua atu a ção.

Des de o iní cio do Go ver no, há pra ti ca men te oito
me ses, a ques tão das agên ci as vem sen do ana li sa da.
Ago ra, os dois pro je tos fo ram co lo ca dos para con sul-
ta pú bli ca, pro va vel men te pela in ter net, para que os
di ver sos agen tes, que tra ba lham no se tor pri va do ou
no se tor pú bli co onde es sas agên ci as atu am, pu des-
sem opi nar so bre essa ques tão.

Acon te ce, Sr. Pre si den te, que ele co lo cou em
au diên cia pú bli ca pelo pra zo de uma se ma na. Pas sa-
ram-se oito me ses até que o Go ver no de fi nis se o pro -
je to e emi tis se sua opi nião so bre es ses dois pro je tos
de lei, mas para os agen tes opi na rem foi dado um
pra zo de uma se ma na, que é mu i to cur to para que as
di ver sas as so ci a ções e os di ver sos agen tes pos sam
se pro nun ci ar a res pe i to.

A pri me i ra pro vi dên cia se ria am pli ar o pra zo de
con sul ta pú bli ca a fim de que o pro je to ve nha para o
Con gres so já dis cu ti do com os agen tes que par ti ci-
pam de cada seg men to: co mu ni ca ção, trans por te, sa -
ne a men to, ener gia etc.

A se gun da ques tão, um pon to que acre di to bas -
tan te im por tan te, diz res pe i to às li ci ta ções. Uma das
prin ci pa is atri bu i ções das agên ci as re gu la do ras é re -
a li zar as li ci ta ções de áre as para ex plo ra ção de pe tró-
leo, ge ra ção de ener gia, trans mis são de ener gia.
Des de que fo ram cri a das, há três ou qua tro anos, é
isso que vêm fa zen do, com a par ti ci pa ção de gran de
nú me ro de em pre sas pri va das e pú bli cas.

Ontem, ti ve mos um le i lão de li nhas de trans mis-
são com a par ti ci pa ção de gran de nú me ro de em pre-
sas pú bli cas e pri va das. Não ti ve mos ne nhu ma di fi-
cul da de e nun ca hou ve ne nhum pro ble ma nos le i lões
re a li za dos.

No en tan to, es ses pro je tos pro põem que as li ci-
ta ções pas sem a ser fe i tas pe los mi nis té ri os, de cer ta
for ma mo di fi can do uma si tu a ção an te ri or à cri a ção
das agên ci as. É um re tro ces so gra ve, por que os mi -
nis té ri os, de ma ne i ra ge ral, par ti ci pam tam bém como
agen tes por in ter mé dio das em pre sas. Por exem plo,
no se tor elé tri co, o Mi nis tro das Mi nas e Ener gia é, ao
mes mo tem po, Pre si den te do Con se lho da Pe tro bras,
que é o prin ci pal agen te na área de pe tró leo, e Pre si-
den te do Con se lho da Ele tro brás, que tam bém é o
prin ci pal agen te na área de ener gia elé tri ca. Essa mu -
dan ça gera um re tro ces so e traz uma cer ta des con fi-

an ça aos agen tes em re la ção à atu a ção do Go ver no,
por que os mi nis té ri os têm mu i to me nos es tru tu ra do
que as agên ci as. E não traz ne nhu ma van ta gem, pelo
me nos a cur to pra zo.

Espe ro, as sim, que o Go ver no re a li ze duas co i-
sas: em pri me i ro lu gar, dê um pra zo ma i or para que os 
agen tes pos sam se pro nun ci ar. O pra zo de uma se -
ma na para um as sun to de tal gra vi da de, de po is que o
Go ver no pas sou oito me ses ana li san do, é re al men te
mu i to cur to. Em se gun do lu gar, que as li ci ta ções e os
con tra tos de con ces são con ti nu em nas agên ci as,
para que pos sam ser aper fe i ço a dos, mes mo por que o 
pro je to dis põe, a cer ta al tu ra, que os mi nis té ri os po -
de rão pas sar para as agên ci as. Ora, se po dem pas -
sar para as agên ci as, se não têm es tru tu ra, por que
não per ma ne cer na agên cia?

São es sas as con si de ra ções que eu gos ta ria de
fa zer em nome do meu Par ti do, o PFL.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. José Jor ge,
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. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º Vice-Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Srªs e Srs. Se na do res, a Mesa cha ma a aten -
ção dos no bres pa res e, por so li ci ta ção da no bre Se -
na do ra Ide li Sal vat ti, sa ú da a pre sen ça de Sua Re a le-
za, em pri me i ro lu gar, fa zen do como se faz tra di ci o-
nal men te na Okto ber fest Blu me nau: Ein Pro sit, que é 
a sa u da ção de boas-vin das, de cum pri men tos à ra i-
nha Pa trí cia Lu er ders, à prin ce sa Fran ci a ne Chris ten
e à prin ce sa Cin tie Gol da cher; ao Pre fe i to Dé cio
Lima, da ci da de de Blu me nau; ao Se cre tá rio de Tu ris-
mo, Cé sar Bo te lho; e ao Che fe de Ga bi ne te, Arnold
Ber ger, to dos de Blu me nau, que nos dão a hon ra de
suas pre sen ças, não só pela tra di ção da Okto ber fest,
como a pró pria tra di ção do Esta do de San ta Ca ta ri na,
aqui tão bem re pre sen ta do pelo Se na dor Le o nel Pa -
van, pelo Se na dor Jor ge Bor nha u sen e pela Se na do-
ra Ide li Sal vat ti, que está ins cri ta como pri me i ra ora -
do ra para fa lar nas co mu ni ca ções ina diá ve is, exa ta-
men te para sa u dar e anun ci ar a pre sen ça de Sua Re -
a le za em nos so ple ná rio. A Mesa con si de ra uma hon -
ra a pre sen ça de to dos, do Pre fe i to, dos in te gran tes
da ad mi nis tra ção mu ni ci pal.

Na pes soa dos Se na do res que re pre sen tam
San ta Ca ta ri na e em nome des ta Casa, da mos as
boas-vin das e o nos so re co nhe ci men to à im por tân cia
da Okto ber fest.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Pela 
or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pela or -
dem, Sr. Pre si den te.

Gos ta ria de me ins cre ver para fa lar como Lí der
da Mi no ria.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Fica V. Exª ins cri to pela Li de ran ça da Mi no ria.

Pela or dem, 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. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
gos ta ria de apro ve i tar o mo men to mu i to bo ni to que
traz a ao ple ná rio esta re pre sen ta ção ma ra vi lho sa da
nos sa ra i nha e das prin ce sas da Okto ber fest, que
este ano está na 20ª edi ção.

A pri me i ra Okto ber fest, que acon te ceu em
1983, foi a for ma como a po pu la ção da ma ra vi lho sa
ci da de de Blu me nau re a giu di an te da gran de en chen-
te que as so lou todo o Vale do Ita jaí e, de for ma mu i to
dra má ti ca, o Mu ni cí pio de Blu me nau, que du ran te
dias fi cou em ba i xo d’água. Essa pri me i ra Okto ber fest
aca bou se trans for man do no mar co das fes tas de ou -
tu bro em nos so Esta do.

Então, em nome do Pre fe i to Dé cio Lima e de
toda a co mu ni da de blu me na u en se, gos ta ria de con vi-
dar to dos os Se na do res e Se na do ras e to dos aque les
que nos as sis tem pela TV Se na do para pres ti gi a rem
as fes tas do mês de ou tu bro em San ta Ca ta ri na e, de
for ma mu i to es pe ci al, a Okto ber fest, que se ini cia no
dia 2 de ou tu bro e vai até o dia 22. 

Sr. Pre si den te, abro mão da mi nha ins cri ção
para fa lar no mo men to das co mu ni ca ções ina diá ve is,
por que a mi nha in ten ção era exa ta men te sa u dar e re -
gis trar a im por tân cia des sas fes tas. É uma lis ta imen -
sa de fes tas, de qua se duas pá gi nas, e to das acon te-
cem du ran te o mês de ou tu bro em San ta Ca ta ri na,
mas a Okto ber fest é a se gun da ma i or fes ta do Bra sil,
re ce be algo em tor no de um mi lhão de vi si tan tes ao
lon go de seus 20 dias de ati vi da des.

Este é o con vi te que nós, de San ta Ca ta ri na, fa -
ze mos a todo o Bra sil: ve nham a San ta Ca ta ri na. Ein
Pro sit é a sa u da ção para to dos os que nos as sis tem
e, em es pe ci al, a V. Exª, que tão gen til men te nos per -
mi tiu fa zer esta ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na do ra Ide li Sal vat ti, V. Exª me re ce esta e to -
das as ou tras con si de ra ções da Mesa, ten do em vis ta
a sua atu a ção nes ta Casa. 

Se na dor Mar ce lo Cri vel la, o Se na dor Alva ro
Dias fa la rá por cin co mi nu tos pela Li de ran ça do

PSDB e, em se gui da, fa la rá V. Exª, por 20 mi nu tos,
como pró xi mo ora dor ins cri to.

A Mesa apro ve i ta o tem po até que o Se na dor
Alva ro Dias che gue à tri bu na para anun ci ar, com mu i-
ta ale gria e mu i ta hon ra para esta Casa, a pre sen ça
da Asso ci a ção de Au xi lio à Cri an ça De fe i tu o sa de
São Pa u lo – AACD, aco mo da dos em nos sa Tri bu na
de Hon ra, im por tan te e re le van te ins ti tu i ção, que será
ob je to do uso da pa la vra pelo no bre Se na dor Mar ce lo
Cri vel la. A Mesa os re ce be com gran de ale gria.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com a pa la vra o Se na dor Alva ro Dias, pela Li -
de ran ça do PSDB.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o PSDB de se ja, nes te mo men to, res sal-
tar a im por tân cia da vi si ta do Pre si den te do Se na do,
Se na dor José Sar ney, jun ta men te com o Pre si den te
da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do João Pa u lo Cu -
nha, ao Uru guai, para tra tar da par ti ci pa ção do Po der
Le gis la ti vo em um fu tu ro Par la men to dos pa í ses in te-
gran tes do Mer ca do Co mum do Sul.

Essa vi si ta tem um sig ni fi ca do es tra té gi co na
evo lu ção do pro ces so de in te gra ção re gi o nal e o con -
se qüen te for ta le ci men to do Mer co sul. Sa be mos que
a in te gra ção eco nô mi ca re gi o nal é um dos prin ci pa is
ins tru men tos de que dis põem os pa í ses da Amé ri ca
La ti na para im pul si o nar o seu de sen vol vi men to eco -
nô mi co e so ci al e as se gu rar uma me lhor qua li da de de 
vida para os seus po vos.

Ao nos re por tar mos ao Pro to co lo Adi ci o nal ao
Tra ta do de Assun ção so bre a Estru tu ra Insti tu ci o nal
do Mer co sul, co nhe ci do como Pro to co lo de Ouro Pre -
to, as si na do em 17 de de zem bro de 1994, ve ri fi ca re-
mos que foi pre vis ta pe los Esta dos mem bros a cri a-
ção de uma Co mis são Par la men tar Con jun ta no âm -
bi to do Mer co sul. Nes se con tex to, a vi si ta do Pre si-
den te Sar ney re pre sen ta um pas so fun da men tal para
a ins ti tu ci o na li za ção do Mer ca do Co mum do Sul. É
cru ci al para a con so li da ção do pro ces so de in te gra-
ção re gi o nal que as de ci sões se jam sub me ti das a
uma ins tân cia le gis la ti va co mum, am pli an do o am bi-
en te das ro da das de ne go ci a ção.

A cri a ção de me ca nis mos que vi a bi li zem o fun -
ci o na men to de um Par la men to do Mer ca do Co mum
do Sul é con di ção ne ces sá ria para apro fun dar mos o
pro je to in te gra ci o nis ta em cur so, bem como será res -
pon sá vel por uma nova fe i ção de uma zona de li vre
co mér cio ain da im per fe i ta e uma união adu a ne i ra in -
com ple ta.
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A agen da po lí ti ca da vi a gem do Pre si den te do
Se na do ao Uru guai, qual seja a ins ta la ção de um Par-
la men to co mum, além da re le vân cia es tra té gi ca para
o apro fun da men to do Mer co sul, in se re-se no es for ço
de im pri mir ma i or di na mis mo ao con ce i to Amé ri ca do
Sul como ele men to ope ra ci o nal para a atu a ção di plo-
má ti ca do Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des ta co
que foi exa ta men te o Pre si den te José Sar ney, como
Pre si den te da Re pú bli ca, que pro mo veu os prin ci pa is
avan ços na con so li da ção des se blo co eco nô mi co fun -
da men tal, es pe ci al men te nos no vos tem pos, quan do
se luta pela va lo ri za ção dos pa í ses em de sen vol vi-
men to con tra o ape ti te des me su ra do das na ções ri -
cas, que ig no ram os di re i tos dos pa í ses em de sen vol-
vi men to de cres ce rem e de se con so li da rem como na -
ções tam bém po de ro sas.

Nes ta luta de to dos nós con tra o pro te ci o nis mo,
con tra as bar re i ras al fan de gá ri as e não al fan de gá ri as,
en fim, con tra to das as po lí ti cas im pos tas in ter na ci o-
nal men te pe las na ções ri cas, é pre ci so des ta car a im -
por tân cia des te ges to do Par la men to bra si le i ro, por
in ter mé dio do Pre si den te José Sar ney, na vi si ta ao
Uru guai.

Cer ta men te, com o for ta le ci men to po lí ti co das
na ções em de sen vol vi men to, va mos con quis tar o di -
re i to de es ta be le cer, no pla no in ter na ci o nal, de ci sões
in ter na ci o na is de mo crá ti cas, res ta be le cen do o flu xo
de ca pi ta is do sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal para
os pa í ses em de sen vol vi men to, para evi tar essa as fi-
xia eco nô mi ca que sub ju ga, la men ta vel men te, as na -
ções po bres do mun do.

Que seja fe liz o Pre si den te Sar ney nes ta nova
em pre i ta da, em sua mis são re le van te em fa vor de um
Par la men to La ti no-Ame ri ca no que pos sa co lo car no
pa ta mar em que de vem es tar os in te res ses da Amé ri-
ca La ti na no con cer to in ter na ci o nal.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias,
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 no bre Se na dor Mar ce lo Cri vel la, por 20
mi nu tos, como pró xi mo ora dor ins cri to.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, com a sua per mis são, re ce bi um pe -
di do dos Srs. Lí de res da Ma i o ria com pos ta dos par ti-
dos da Casa, para que adiás se mos a Ordem do Dia
da nos sa ses são de hoje, a fim de que a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia pu des se pros se guir
nos tra ba lhos de exa me da re for ma da Pre vi dên cia
So ci al.

Se o Ple ná rio es ti ver de acor do, pro ce de re mos
ao adi a men to da Ordem do Dia da ses são de hoje
para que seja exa mi na da na ses são de ama nhã.

Está adi a da a Ordem do Dia.
Con ti nua com a pa la vra o Se na dor Mar ce lo

Cri vel la.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos di an te de um

mo men to mu i to im por tan te, e peço aos meus Pa res
que me di tem um pou co co mi go so bre os fa tos que
ocor re ram nes ta úl ti ma se ma na...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si-
den te, com a per mis são do Se na dor Mar ce lo Cri vel la,
peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor, nes te caso, te mos que ter a au to ri za-
ção ex pres sa do ora dor.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Peço au to-
ri za ção ex pres sa do ora dor para que eu pos sa me
ma ni fes tar pela or dem, em fun ção da re le vân cia da
ques tão sus ci ta da pelo Pre si den te José Sar ney.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ)
– Sr. Se na dor, V. Exª me re ce todo o res pe i to, mas
peço que aguar de al guns ins tan tes, por que te mos
aqui a pre sen ça de al gu mas cri an ças que vi e ram da 
AACD de São Pa u lo, são de fi ci en tes e já es tão
aguar dan do há mais de uma hora e meia por este
pro nun ci a men to.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não,
Se na dor, mas des de já que ro di zer que o PSDB não
con cor da com a de ci são de adi ar a Ordem do Dia da
ses são de hoje.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Te mos
que le van tar uma dis cus são a res pe i to.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pos te ri-
or men te, gos ta ria de ter a opor tu ni da de de fa lar
pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – No bre Se na dor Mar ce lo Cri vel la, a Mesa des -
con ta rá a in ter rup ção da pa la vra de V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELA (Blo co/PL – RJ) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – E co mu ni co a V. Exª, Se na dor Alva ro Dias, que, 
uma vez anun ci a da a de ci são por par te des ta Pre si-
dên cia, a Mesa con si de ra a ma té ria ven ci da.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Mas a Pre -
si dên cia não con ce deu o tem po para que os par ti dos
se ma ni fes tas sem.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mar ce lo Cri -
vel la, 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.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Não
hou ve tem po su fi ci en te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – No bre Se na dor Alva ro Dias, no bre Se na dor
Le o nel Pa van...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – O PFL não se ma ni fes tou.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez, de for ma
se re na, a Mesa co mu ni ca, an te ci pa da men te, que às
de ci sões da Mesa, de acor do com o Re gi men to Inter -
no, ca bem re cur so ao Ple ná rio, à Co mis são de Cons -
ti tu i ção e Jus ti ça. Nes te caso es pe cí fi co, a ma té ria foi
co lo ca da em dis cus são, anun ci a da e vo ta da. Efe ti va-
men te, o Pre si den te José Sar ney co mu ni cou a sus-
pen são da Ordem do Dia. É ló gi co que, den tro do es -
pí ri to de mo crá ti co dos tra ba lhos da nos sa Casa, da rei
a pa la vra a quan tos lí de res a pe di rem, mas con si de ro
a ma té ria ven ci da.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Sr.
Pre si den te, ha via um ora dor na tri bu na fa zen do seu
pro nun ci a men to. É pre ci so res pe i tá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa não só con cor da com V. Exª quan to
man te ve a pa la vra do ora dor des con tan do o tem po de 
in ter ven ções ao pro nun ci a men to de S. Exª. E nin-
guém mais do que esta Pre si dên cia, seja na pes soa
do Pre si den te José Sar ney, seja na mi nha con du ção
dos tra ba lhos, res pe i ta o Re gi men to Inter no e o di re i-
to de cada Se na dor, in clu si ve o di re i to de re cor rer,
mas nun ca de con tes tar uma de ci são já ado ta da pela
Mesa.

Está man ti da a de ci são do Pre si den te José Sar-
ney e está com a pa la vra o Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de con clu ir...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Pela or dem, Sr. Pre si den te. V. Exª não pode
ne gar a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Vou ...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – E eu vou di zer os mo ti vos. Te nho o ma i or res -
pe i to por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, o res pe i to
que te nho por V. Exª tam bém é gran de. Ape nas in for-
mo a V. Exª que, de acor do com o Re gi men to, ha ven-
do um ora dor na tri bu na, a Pre si dên cia só pode con -
ce der a pa la vra pela or dem com au to ri za ção ex pres-
sa do ora dor, que já o fez por uma vez. 

Eu gos ta ria de pe dir...
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -

si den te, a ma té ria foi co lo ca da em vo ta ção com o ora -
dor na tri bu na. Não po de ria ser co lo ca da em vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Le o nel Pa van, vou con clu ir e V. Exª há 
de me com pre en der. Te mos um ora dor na tri bu na,
que está den tro do tem po re gi men tal. O Se na dor Mar -
ce lo Cri vel la vai usar da pa la vra e a Mesa as se gu ra a
S. Exª o di re i to de con clu ir o seu pro nun ci a men to.
Após as pa la vras do Se na dor Mar ce lo Cri vel la, ou vi-
re mos cada um dos Srs. Se na do res, con si de ran do a
ma té ria ven ci da, con for me de ci são do emi nen te Pre -
si den te José Sar ney.

Se na dor Mar ce lo Cri vel la, V. Exª con ti nua com a 
pa la vra.

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

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de cha mar a aten ção des -
ta Casa para um fato ex tre ma men te...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Nun ca acon te ceu de se vo tar, an tes das 16
ho ras, a Ordem do Dia. Esse é um gol pe sujo que a
Mesa está dan do, e que não pode ser ace i to.

Te nho o ma i or res pe i to pelo Pre si den te José
Sar ney e pela Mesa, mas tam bém te mos que res pe i-
tar o di re i to das mi no ri as. Assim, não se con se gui rá
acor do nem co i sa al gu ma, por que é um ab sur do o
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que está acon te cen do nes ta Casa. Não se dá o di re i to
de dis cu tir o le van ta men to de uma ses são às 15h30.
Ve jam com o Sr. Ra i mun do Car re i ro a hora em que
tem co me ça do a Ordem do Dia, to dos os dias, des de
o iní cio da Le gis la tu ra. Se hou ver um dia igual a hoje,
eu me con for mo. Fora daí, é gol pe.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Sr. Pre si den te, isso é uma fal ta de res pe i to com o ora -
dor na tri bu na.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si-
den te, man te nho mi nha so li ci ta ção da pa la vra pela
or dem.

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) – Peço ao
Ple ná rio que man te nha mos ab so lu ta cal ma du ran te
os de ba tes a res pe i to do as sun to. E peço li cen ça ao
Se na dor Mar ce lo Cri vel la para di zer – e prin ci pal men-
te ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que me co -
nhe ce há mais de 40 anos, sabe dis so –, que eu se ria
in ca paz de pra ti car qual quer ges to sujo na Pre si dên-
cia des ta Casa.

Aten di o re que ri men to das Li de ran ças da Ma i o-
ria dos par ti dos nes ta Casa. De acor do com o Re gi-
men to, os par ti dos que for mam a Ma i o ria têm o di re i to
de fa zer essa so li ci ta ção. Con sul tei o Ple ná rio e jul ga-
va que esse era o en ten di men to ge ral da Casa. Se
não é o en ten di men to ge ral da Casa, não te nho al ter-
na ti va se não obe de cer ao de se jo da Casa e sub me ter
ao Ple ná rio se deve ou não adi ar a Ordem do Dia,
como foi re que ri do pe los Lí de res dos Par ti dos. A eles
peço que for ma li zem o pe di do de adi a men to da
Ordem do Dia, pe ran te a Mesa, para que pos sa mos
pro ce der na for ma re gi men tal.

Eu não pos so ad mi tir, ja ma is, que a Pre si dên cia
des ta Casa, da ma ne i ra como tem se con du zi do, e se
con du zi rá sem pre, pos sa cri ar, de qual quer ma ne i ra,
qual quer ges to me nor para to lher nin guém, por que
isso a mi nha vida pú bli ca não au to ri za ria. Nem por
qual quer ou tro mo ti vo eu usa ria esse mé to do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
com a pa la vra o Se na dor Mar ce lo Cri vel la. Em se gui-
da, peço aos Lí de res que for ma li zem o adi a men to.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Pro nun cia o Se guin te dis cur so. Com re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, este mo men to é mu i to im por-
tan te, por que va mos dis cu tir um tema da ma i or re le-
vân cia, que tem to ma do con ta do nos so no ti ciá rio
nes tes úl ti mos dias. 

Gos ta ria, in clu si ve, de cha mar e pe dir que se le -
van tas sem as se guin tes pes so as que es tão na tri bu-
na de hon ra: Fer nan do Gros si Jú ni or, Vera Lú cia So a-
res, Pris ci la Gon çal ves, Be a triz e Sr. João Luiz Mar -
ques da Sil va, que são re pre sen tan tes e alu nos da
AACD, uma das as so ci a ções mais bo ni tas do nos so
País, que cu i da de cri an ças de fi ci en tes.

Peço, ain da, a aten ção dos meus com pa nhe i ros
de Ple ná rio, que olhem para trás e ve jam um me ni no
que hoje está fa zen do ani ver sá rio e veio nos vi si tar, o
José Luiz So a res.

Sr. Se na dor Arthur Vir gí lio, o José Luiz So a res
não tem as duas per nas nem um dos bra ços. É um
exem plo de es for ço que, nes te mo men to de con tur ba-
ção, de dis cus são par la men tar, vem aqui nos tra zer
um ins tan te de ex tre ma do çu ra e lem brar que o povo
bra si le i ro e mu i tos como ele pre ci sam da nos sa so li-
da ri e da de.

Sr. Pre si den te José Sar ney, ele hoje com ple ta
10 anos. É um dos me ni nos be ne fi ci a dos pelo Pro gra-
ma Te le ton, que to dos os anos vai ao ar no Sis te ma
Bra si le i ro de Te le vi são, e do qual va mos ter opor tu ni-
da de de par ti ci par da qui a duas se ma nas. Já es ti ve lá, 
as sim como os Se na do res Alo i zio Mer ca dan te, Pa u lo
Octá vio e Ney Su as su na.

E gos ta ria, Sr. Pre si den te, de me re por tar ao
pro nun ci a men to que fez o Pre si den te Lula na aber tu-
ra da re u nião da Orga ni za ção das Na ções Uni das. Foi 
um pro nun ci a men to mu i to bo ni to so bre a res pon sa bi-
li da de so ci al, que é um de ver de to dos, que não cabe
só ao Go ver no, cabe tam bém aos em pre sá ri os, às
pes so as co muns e, em úl ti ma aná li se, a to dos os que
po dem di vi dir o pão.

Sr. Pre si den te, no mo men to em que ocor reu um
in fe liz epi só dio, um in fe li cís si mo epi só dio – e não es tou
aqui para aco ber tar qual quer res pon sa bi li da de que a
Jus ti ça ve nha a apu rar nas trans mis sões do pro gra ma
Do min go Le gal –, eu gos ta ria de re lem brar...

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te, Sr. Se na dor?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Em um mi nu to eu o con ce de rei.

Gos ta ria de re lem brar um tra ba lho ex tra or di ná-
rio que re a li za o Sis te ma Bra si le i ro de Te le vi são há
anos e que deve se re pe tir da qui a duas se ma nas, o
Te le ton. Cre io que nós de ve ría mos des ta car os fa tos
iso la dos para que eles não ve nham a com pro me ter
ou a in fec ci o nar um cor po in te i ro.

O Sis te ma Bra si le i ro de Te le vi são é uma emis -
so ra que, por mais de vin te anos, tem pres ta do re le-
van tes ser vi ços a este País. Síl vio San tos é uma pes -
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soa mu i to que ri da e, nes te mo men to em que, como
dis se, um epi só dio in fe liz traz à tona o seu ca nal de te -
le vi são, eu gos ta ria de lem brar às au to ri da des do
meu País e prin ci pal men te aos Srs. Mi nis tros que
can ce la ram ver bas pu bli ci tá ri as que as em pre sas de
te le co mu ni ca ção es tão vi ven do dias mu i to di fí ce is. Há 
uma de pres são no nos so sis te ma eco nô mi co. Hoje
mes mo, as no tí ci as de de sem pre go apa vo ram a to-
dos nós.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Mar -
ce lo Cri vel la, gos ta ria de fa zer um apar te, se fos se
pos sí vel.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Pois não, no bre Se na dor. Já ou vi rei V. Exª.

Por tan to, eu gos ta ria de, nes te ins tan te, re al çar
a so li da ri e da de des ta Casa e de to dos nós, Se na do-
res. E vejo com ale gria que, há pou cos ins tan tes, nós
dis cu tía mos um tema tão can den te, que nos le vou a
uma bri ga par ti dá ria mu i to pró pria do Par la men to, e
que, no ins tan te em que uma cri an ça, com um es for ço
so bre na tu ral, ca mi nha, se es for çan do para ser fe liz, o
am bi en te e a at mos fe ra da nos sa Casa mu da ram
com ple ta men te. Vol tou a re i nar nos nos sos co ra ções
a paz e uma vi são ma i or do que é a vida. 

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria que esta Casa, com
a mes ma in ten si da de que vi gia a or dem e a lei, tam -
bém fos se jus ta para não ex ce der em pu ni ção, em
cen su ra, em lin cha men to tal vez pre ci pi ta do, e pre ju di-
car tra ba lhos tão bo ni tos que tam bém ocor rem nes se
ce ná rio.

Con ce do um apar te ao Se na dor Mag no Mal ta.
O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Se na dor

Mar ce lo Cri vel la, so li da ri zo-me com o pro nun ci a men to
de V. Exª quan do fala des se viés im por tan te que é a
luta pelo so ci al nes te País. Pre ci sa mos, de fato, tra tar
as co i sas fa zen do-as dis tin tas. Lem bro-me de que
quan do mi nha mãe, D. Dadá, com prou sua pri me i ra
te le vi são em pre to e bran co, com mu i ta di fi cul da de, eu 
já as sis tia Sil vio San tos na ja ne la dos ou tros. E de fato 
apren di a ad mi rá-lo. Sua his tó ria, como a nos sa, é ad -
mi rá vel. E a sua con tri bu i ção para com a área so ci al
não é me nor. Ele sabe as agru ras de quem lu tou, de
quem veio do nada e che gou a al gum lu gar. E tem
aber to as por tas da sua casa, e em pres ta do seu equi -
pa men to – por que a con ces são é pú bli ca – para fa zer
a cam pa nha anu al do Te le ton, que co man da de uma
for ma mu i to pes so al para le van tar re cur sos para que
cri an ças como essa que aca ba mos de ver nes te ple-
ná rio te nham a opor tu ni da de de an dar, de se lo co mo-
ver, de ter um mé di co, de ter um fi si o te ra pe u ta que
acom pa nhe o seu tra ta men to. Assim, nós, que so nha-
mos ver um Bra sil li vre da hu mi lha ção de tan tos ex clu-

í dos, nos sen si bi li za mos, re co nhe ce mos a no bre za
des sa ação e que re mos ver o Síl vio San tos re pe tin do
esse ges to ano após ano. Por isso, Se na dor Mar ce lo
Cri vel la, cre io que esta Casa não dis cu te a pu ni ção do 
pon to de vis ta ab sur do de ti rar a con ces são pú bli ca de 
Síl vio San tos de vi do ao epi só dio do Do min go Le gal.
Esse epi só dio pon tua um mo men to da his tó ria bra si le-
i ra cha man do-nos, como Par la men to, a dis cu tir como
tem sido tra ta da a ques tão da con ces são pú bli ca nes-
te País, não só a do SBT, como a de to dos os ca na is
de rá dio e te le vi são. Síl vio San tos, de fato, tem em-
pres ta do a sua casa para essa obra so ci al jus ta e bo-
ni ta, que é o Te le ton, e, por isso, pa ra be ni zo-o mais
uma vez. Qu e ro, ain da, di zer ao Síl vio que, de ne nhu-
ma ma ne i ra, ao dis cu tir esse as sun to, que re mos con-
du zir esta Casa ou in su flar os Par la men ta res a puni-lo 
com a per da da sua con ces são, o que se ria uma in sa-
ni da de que o mun do não po de ria es cre ver e para a
qual não ha ve ria pa pel. Está de pa ra béns o Síl vio
San tos pela con du ção do Te le ton e pelo que fará ain-
da, nos pró xi mos dias, em fa vor das cri an ças ex clu í-
das e ne ces si ta das da Na ção bra si le i ra.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor.Gos ta ria de lem brar que vá -
ri as ver bas do Go ver no fo ram can ce la das por con ta
do epi só dio.

Con ce do o apar te ao Se na dor Jef fer son Pé res.
O Sr. Jef fer son Pé res (PDT – AM) – Se na dor

Mar ce lo Cri vel la, o que ocor reu no pro gra ma do apre -
sen ta dor Gugu Li be ra to foi um ato de ir res pon sa bi li-
da de, eu di ria até cri mi no so. Espe ro que a Abert, apli -
can do o Có di go de Éti ca, ou o Po der Ju di ciá rio, jul -
gan do uma ação pe nal, apli que a pu ni ção ca bí vel ao
pró prio Gugu, se ele tem cul pa, ou aos seus as ses so-
res – não sei, não me im por ta. Não há dú vi da de que a
so ci e da de bra si le i ra já con de nou o apre sen ta dor por
isso. Mas me pre o cu pa que uma ju í za, um juiz, um
ma gis tra do, se ar vo re no di re i to, no po der de sus pen-
der, por 30 dias, uma em pre sa de te le vi são, ca u san do
enor mes cons tran gi men tos a ela, cuja di re ção tal vez
não te nha cul pa ne nhu ma; ca u san do pre ju í zos fi nan-
ce i ros, pu nin do os mi lhões de es pec ta do res que
apre ci am o pro gra ma, que o acom pa nham. Se o
exem plo pro li fe ra, Se na dor Mar ce lo Cri vel la, es ta re-
mos di an te de uma pers pec ti va mu i to ruim, de ma gis-
tra dos, de re pen te, co me ça rem a apli car pe nas se me-
lhan tes aos me i os de di vul ga ção, o que não é bom
para a li ber da de de im pren sa nes te País. Pa ra béns
pelo pro nun ci a men to de V. Exª!

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor Jef fer son Pé res.

Ouço o Se na dor Edi son Lo bão.
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O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, não es tou aqui para jus ti fi car des vi-
os ou des man dos na pro gra ma ção de ca de i as de te -
le vi são. Mas é pre ci so que se diga, des de logo, que
te mos as sis ti do per ma nen te men te, em ca de i as de te -
le vi são, a pro gra mas como esse, ou pi o res do que
esse. Não vejo ra zão, por tan to, para se to mar esse
epi só dio iso la da men te e pre ten der-se pu nir to dos os
des man dos pra ti ca dos por to das as te le vi sões. O Síl -
vio San tos é uma pes soa ad mi rá vel, da qual to dos
gos ta mos. Sa be mos a ex ten são do seu co ra ção. Ele,
sem pre que pode, abri ga ca u sas so ci a is da ma i or
pro fun di da de, e V. Exª aca ba de men ci o nar, como
exem plo, o Te le ton. Essa tem sido a vida do Síl vio
San tos. Não se tra ta de uma si tu a ção epi só di ca, ele
sem pre pro ce de as sim. A sua te le vi são, em ma té ria
de des vi os, tal vez seja uma das que me nos me re cem
pu ni ção. Se o que se quer é es ta be le cer re gras rí gi-
das para a pro gra ma ção das te le vi sões, cre io que
isso deve ser fe i to, mas para to das, e não ape nas
para uma. Esse epi só dio que ocor reu no SBT, com o
Gugu, é re al men te la men tá vel e não deve se re pe tir,
mas tan tos ou tros já ocor re ram em tan tas te le vi sões
que não con si go en ten der por que toda essa ato ar da
em tor no ape nas de um epi só dio, ape sar de la men tá-
vel, que não pode ser jus ti fi ca do. Mas que não é o úni -
co e não foi o úni co. Por tan to, fi cam aqui os meus
cum pri men tos a V. Exª pela ini ci a ti va da de fe sa que
faz do SBT e os meus cum pri men tos ao Síl vio San tos
por tudo quan to ele sig ni fi ca em ale gria para o povo
bra si le i ro. Mu i to obri ga do.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Ouço o Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Cri -
vel la, que ro ape nas cum pri men tar V. Exª por tra zer
esse as sun to à tri bu na. Não vou me re fe rir ao epi só-
dio Gugu, por que, em apar te ao Se na dor que ocu pou
a tri bu na an tes de V. Exª, já me ma ni fes tei a res pe i to.
A AACD é uma ins ti tu i ção im por tan tís si ma, prin ci pal-
men te em São Pa u lo, onde dá as sis tên cia às cri an ças
in vá li das. Par ti ci pei de vá ri os even tos quan do o Dr.
José Ermí rio de Mo ra es, Pre si den te, de di ca va-se de
cor po e alma ao tra ba lho que lá se de sen vol ve – e que 
pre ci sa de mu i ta aju da. O Síl vio San tos cri ou o Te le-
ton, e há ou tras te le vi sões que tam bém fa zem pro gra-
mas des ti na dos a cri an ças ne ces si ta das. O Te le ton
tem um en fo que im por tan tís si mo, e V. Exª trou xe,
como exem plo, aque le ani ver sa ri an te. Cre io que te-
mos que res pe i tar o tra ba lho do Síl vio San tos e não
mis tu rá-lo com o even to ci ta do da pro gra ma ção do
Gugu. Ele nada tem a ver com a es tru tu ra da te le vi são
e com todo o tra ba lho de res pon sa bi li da de so ci al que

tem sido de sen vol vi do pelo SBT, sob a pre si dên cia de 
Síl vio San tos. Qu e ro cum pri men tá-lo e en dos sar as
pa la vras de V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Se na dor Pa u lo Octá vio.

O Sr. Pa u lo Octá vio (PFL – DF) – Se na dor Mar -
ce lo Cri vel la, que ro cum pri men tá-lo pelo opor tu no
pro nun ci a men to, que res ga ta a ima gem de Síl vio
San tos. Não sou ami go pes so al des se gran de apre-
sen ta dor, des se gran de em pre sá rio. Tive opor tu ni da-
de de co nhe cê-lo pes so al men te, no úl ti mo ano, quan -
do lá es ti ve mos, no Te le ton, em uma cam pa nha so ci al
de lon go al can ce no País, que é fe i ta há mu i tos anos
pelo gru po, ao lado de V. Exª. Re al men te, en can-
tou-me a for ma dig na como que ele re ce beu os Se na-
do res e me en can ta em Síl vio San tos o fato de ele ser
o ma i or con tri bu in te, pes soa fí si ca, de Impos to de
Ren da, em todo o País. É um ho mem cor re to, tan to é
que tem vá ri as em pre sas, que ge ram em pre gos. O
seu gru po está es pa lha do por todo o Bra sil e pres ta
ines ti má vel ser vi ço ao País. O epi só dio com um de
seus apre sen ta do res é la men tá vel, mas um gru po
des se ta ma nho não pode pa gar um pre ço tão alto por
algo que ocor reu com uma pes soa que faz par te da
equi pe. Enten do, sim, que esse apre sen ta dor deve
res pon der ju di ci al men te pelo erro co me ti do, mas Síl -
vio San tos deve ser pre ser va do, as sim como o seu
gru po. No mo men to em que há tan to de sem pre go no
Bra sil, um gru po como o de Síl vio San tos tem que ser
enal te ci do, por que gera mi lha res de em pre gos. Por
isso, enal te ço o seu pro nun ci a men to e que ro me so li-
da ri zar com as suas pa la vras.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do.

Ouço o Se na dor Ney Su as su na.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor

Cri vel la, já es ti ve mos jun tos no pro gra ma Te le ton – e
par ti ci par dele não é fá cil, sa be mos dis so. Lá es ti ve-
mos e so fre mos, mas pu de mos doar os prê mi os para 
a be ne fi cên cia. Estou de acor do em gê ne ro, nú me ro
e grau com o no bre Se na dor, quan do diz que por
uma par te não se pode con de nar o todo. Sa be mos –
in clu si ve aqui es tou abrin do uma ou tra ver ten te –
que as em pre sas de te le vi são no Bra sil es tão pas -
san do por uma cri se mu i to sé ria, e um even to como
esse cria uma pu ni ção fi nan ce i ra mu i to alta, sem
con si de rar a pu ni ção mo ral, que já ocor reu, e in clu si-
ve a ju di ciá ria. Cre io que a pu ni ção já está de bom ta -
ma nho, e te mos que nos so li da ri zar, por que, gra ças
a Deus, há em pre sá ri os como Síl vio San tos, que tem 
esse co ra ção gran di o so. Por isso, lou vo V. Exª por ter
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tra zi do esse tema e o lou vo por ter tra zi do a esta
Casa uma cri an ça, que, na sua ju ven tu de, está lu tan-
do para so bre vi ver, ape sar de to dos os pe sa res, e
com gran de ale gria. Ve mos a ale gria não só dele
como dos de ma is. Tudo isso vem de ações be ne fi-
cen tes do gru po Síl vio San tos. Pa ra béns e con te
com a mi nha so li da ri e da de não só nes te mo men to,
mas para o que for ne ces sá rio.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do.

Ouço o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor

Mar ce lo Cri vel la, pa ra béns pelo opor tu no pro nun ci a-
men to que V. Exª faz. Re al men te, se acon te ceu, na
ver da de, o que se diz, hou ve um erro ino mi ná vel. Não
sa be mos de quem. Se do Gugu, da sua pro du ção, ou
de quem quer que seja, não im por ta. O Se na dor Jef -
fer son Pé res já o dis se aqui com mu i ta au to ri da de e
mu i ta sa be do ria: al guém tem que, de al gu ma for ma,
ser res pon sa bi li za do por isso. Po rém, ti rar o pro gra ma
do ar é algo in jus to, por que é pre ci pi ta do; e é pre ci pi-
ta do tam bém por que é in jus to. Não dá para con cor-
dar mos com isso. O Se na do Fe de ral, o Con gres so
Na ci o nal tem que fe char as por tas para co i sas como
essa, para que não vol tem a acon te cer, mas o pró prio
Gugu Li be ra to – é im por tan te que se diga – é uma
pes soa que tem com pro mis sos com ca u sas so ci a is.
Te mos vis to vá ri as de mons tra ções dis so ao lon go da
sua tra je tó ria. O seu pró prio pro gra ma tem aju da do a
cons tru ir a iden ti da de na ci o nal. Não se pode des fa zer
isso, de for ma al gu ma. Pu nir a te le vi são, Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, se ria algo im per doá vel tam bém; se -
ria, a ri gor, pu nir Síl vio San tos, que é um dos ma i o res
co mu ni ca do res do Bra sil, um gran de em pre sá rio,
uma pes soa que pres ta re le van tes ser vi ços ao nos so
País. Por tan to, por mais com ple xa que seja, essa
ques tão não pode ser tra ta da des sa for ma, pre ci pi ta-
da men te, an te ci pa da men te, jul gan do as pes so as e
con fi gu ran do a cul pa quan do as in ves ti ga ções es tão
ain da por co me çar. Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª pelo
opor tu no pro nun ci a men to e, so bre tu do, pe los ar gu-
men tos de jus ti ça que es po sou da tri bu na do Se na do
Fe de ral.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Con ce do o apar te ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, te mos al guns as sun tos re le van tes a
dis cu tir após o seu não me nos re le van te pro nun ci a-
men to.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Obri ga do.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Com a ca -
be ça pos ta na ou tra ques tão, fui aos pou cos en tran do
no cer ne da sua pre o cu pa ção, que pas sou a ser a do
Con gres so. Fez mu i to bem o Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros, Lí der do PMDB, ao ter dado ra zão ao pro nun ci a-
men to do Se na dor Jef fer son Pé res, que foi per fe i ta-
men te jus to, sa lo mô ni co, equi li bra do. Não se apro va o 
ato do apre sen ta dor Gugu Li be ra to, que não foi o
mais éti co. Não há for ça que me obri gue a di zer que
aque le é o exem plo que se deve dar no jor na lis mo e
na co mu ni ca ção ou a se pas sar para os nos sos fi lhos.
Por ou tro lado, te mos que ze lar pela in de pen dên cia e
pela in te gri da de des te Po der. A ati tu de do Ma gis tra do
foi exa cer ba da. Num ou tro dia, acon te ceu algo pa re ci-
do en vol ven do um Co le ga nos so, e nin guém dis cu tiu
o mé ri to de uma ques tão que não es ta va em jogo
àque la al tu ra. Era re le van te o fato de que não ca bia a
um Juiz, que por ven tu ra qui ses se apa re cer e fa zer o
seu show off, ar vo rar-se em tu tor de um Po der. Mal
sabe o juiz que, se um dia um Po der ti ver tu tor, será
por que a de mo cra cia terá ru í do nes te País. Então, te -
mos que ser mu i to ci o sos do que so mos como Po der,
har mô ni co por de ma is, mas in de pen den te em re la-
ção aos ou tros. Em re la ção ao Exe cu ti vo, uma das mi -
nhas fun ções é re clar mar o tem po in te i ro dos abu sos,
das exor bi tân ci as e das hi pér bo les e pro cu rar di mi nu ir
os seus li mi tes, que já são ul tra po de ro sos no Pre si-
den ci a lis mo. Em re la ção ao Ju di ciá rio, Po der que pre -
ci sa da de mo cra cia tan to quan to nós – o Exe cu ti vo
nem tan to –, tam bém de ve mos ser ci o sos. Res pe i ta-
mos o li mi te do Ju di ciá rio, mas é por meio de pro nun-
ci a men tos como o seu e de re a ções como esta da
Casa que de cla ra mos, em alto e bom som, para a Na -
ção in te i ra, que ela pode fi car tran qüi la por que este
Po der está ab so lu ta men te vi gi lan te quan to ao equi lí-
brio en tre os Po de res. Por tan to, o opor tu no dis cur so
de V. Exª, nes te mo men to, vem nos des per tar para
uma re a li da de, cha man do a Na ção a acom pa nhar o
que não deve nem ser mo ti vo de pre o cu pa ção ma i or,
pois po der e au to ri da de se afir mam sem ne nhum es -
pa lha fa to. Afir ma mos o nos so po der e a nos sa cren ça
de mo crá ti ca des sa for ma, as sim como faz V. Exª nes -
te mo men to. Meus pa ra béns! V. Exª con tri bui com um
gran de dis cur so para a Casa na tar de de hoje.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do.

Con ce do o apar te ao Se na dor José Agri pi no.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor

Mar ce lo Cri vel la, in fe liz men te o tem po de V. Exª já
está es go ta do.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) –
Po de ría mos ou vir o Lí der José Agri pi no, Sr. Pre si den te?
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pois não.
O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Obri ga do, Sr.

Pre si den te, pela de fe rên cia. Se na dor Mar ce lo Cri vel-
la, V. Exª é um ho mem equi li bra do, ra ci o nal, que não
de fen de te ses es drú xu las e não vi ria à tri bu na se não
fos se para de fen der uma ca u sa tam bém ra ci o nal e
equi li bra da. Pen so como V. Exª: não se cura a fe bre
que bran do-se o ter mô me tro. Há uma fe bre? Há, sim.
O pro gra ma do apre sen ta dor Gugu Li be ra to tem alta
au diên cia no País? Tem. Pa re ce-nos que hou ve algo
fora do es qua dro num qua dro do pro gra ma de S. Sª?
Pa re ce-nos que sim. O fato está sob in ves ti ga ção,
com for tes in dí ci os de que te nha ha vi do exa cer ba ção,
exa ge ros, ten ta ti va de ma ni pu la ção da opi nião pú bli-
ca. Esse fato con de ná vel é a fe bre. Onde o Sr. Gugu
Li be ra to está? Quem é ele? Ele é um apre sen ta dor de 
te le vi são, como aqui foi dito, com gran des ser vi ços
pres ta dos, com ati tu des equi li bra das e po si ti vas, que,
pa re ce-nos, co me teu um des li ze cir cuns tan ci al. Será
que ele me re ce ir para o pe lou ri nho? Será que ele
me re ce ser cru ci fi ca do de fi ni ti va men te? Cre io que
não. A ex po si ção do pro ble ma ocor ri do com ele já o
está ape nan do. A sua cre di bi li da de pes so al, até que o 
fato se con clua, já está sub ju di ce, mas daí a evo lu ir
para a cru ci fi ca ção de fi ni ti va do apre sen ta dor Gugu
Li be ra to e, mais do que isso, atin gir Síl vio San tos, que 
é um em pre sá rio vi to ri o so, dono do SBT, uma rede de
co mu ni ca ção com gran des ser vi ços pres ta dos ao
Bra sil, é um pou co de exa ge ro. Esta Casa deve se
ma ni fes tar e o está fa zen do po lí ti ca, equi li bra da e ra -
ci o nal men te, por in ter mé dio da pa la vra de V. Exª e
dos apar tes que re ce beu, em de fe sa, re pi to, não do
SBT, do Sr. Síl vio San tos e do Sr. Gugu Li be ra to, mas
em de fe sa de uma ins ti tu i ção equi li bra da, que tem
ser vi ços pres ta dos ao País, que é um equi pa men to
im por tan te de co mu ni ca ção, que exis tiu e exis te – e
es pe ra mos que con ti nue a exis tir para o in te res se da
co le ti vi da de bra si le i ra. Pa ra be ni zo V. Exª pela sua ma -
ni fes ta ção ra ci o nal e equi li bra da.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, para con clu ir, a mi nha ma i or pre o cu-
pa ção é que es ta mos a duas se ma nas do Te le ton. No
ano pas sa do, ar re ca da mos R$15 mi lhões. E eu não
gos ta ria que um in ci den te de per cur so fi zes se com
que essa ar re ca da ção des pen cas se por fal ta de cre -
di bi li da de da emis so ra de te le vi são. Achei mu i to im -
por tan te o pro nun ci a men to. Eu re pa ra va que, no co -
me ço da nos sa ses são, o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães es ta va, re al men te, num mo men to de em -
ba te po lí ti co, mas, a par tir do mo men to em que viu
aque la cri an ça an dan do, a ter nu ra to mou con ta do
seu co ra ção, e um ou tro am bi en te nos en vol veu.

É exa ta men te isso que pen so. Algu ma pu ni ção
deve ser dada, mas não po de mos pu nir es sas cri an-
ças que, afi nal de con tas, só têm a nós para sen tir a
sua dor.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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 a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela

or dem. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, esta
Casa nas ceu para ter de ba tes aca lo ra dos, é ver da de,
mas sob o sig no da cor di a li da de e até para ofe re cer
as gran des so lu ções que os mo men tos de cri se pos -
sam pro pi ci ar.

Antes de mais nada, eu me de fi no de ma ne i ra
pú bli ca em re la ção a V. Exª. Eu te nho por V. Exª uma
es ti ma an ti ga e imu tá vel, que está aci ma e além das
in jun ções do tem po e do es pa ço. Te nho por V. Exª um 
agra de ci men to po lí ti co. V. Exª foi o Pre si den te da Re-
pú bli ca que con du ziu - e mu i to bem – a tran si ção da
di ta du ra para a de mo cra cia. Isso é o bas tan te para, a
par tir daí, não ter mos como jul gar de ma ne i ra ne ga ti va
qua is quer as pec tos eco nô mi cos do seu Go ver no, que
so freu tur bu lên ci as ter rí ve is no cam po eco nô mi co.

A sua obra po lí ti ca, a de ter le ga li za do Par ti dos
mar xis tas, de ter re ce bi do no Pa lá cio di ri gen tes clan -
des ti nos de tan to tem po, de ter apro fun da do os li mi-
tes da anis tia, de ter con du zi do um pac to na ci o nal
den tro das di fi cul da des sob as qua is che gou ao po-
der, tudo isso faz de V. Exª per so na gem ex tre ma men-
te re le van te da His tó ria con tem po râ nea bra si le i ra. Por 
ou tro lado, a hora é boa e eu digo isso exa ta men te
para que te nha mos a no ção e a ver da de i ra di men são
das co i sas.

Para nós, é uma hon ra ter mos na Pre si dên cia
da Casa um ho mem com a sua es ta tu ra. Hoje, ve mos
que tal vez não haja nin guém me lhor do que V. Exª
nes ta fase, al guém que fala com o Pre si den te da Re -
pú bli ca de igual para igual, al guém que tem re pu ta ção
in ter na ci o nal. Em ou tras pa la vras, eu me sin to hon ra-
do. Ape sar das rus gas com re la ção ao Re gi men to, V.
Exª ha ve rá de re le var isso por me co nhe cer, por sa ber
como pro cu ro cum prir o meu de ver, ha ve rá de re le var
es sas pe que nas co i sas, por que eu, na ver da de, me
sin to hon ra do de ser pre si di do por V. Exª.

Com re la ção a esse epi só dio, que ro co lo car
aqui, com mu i ta cla re za, a po si ção do meu Par ti do e a 
mi nha pró pria. Enten do que a pra xe da Casa não
deve ser pos ta de lado. A pra xe da Casa não com por-
ta a de ci são de uma su pos ta ma i o ria con tra o que se -
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ri am os di ta mes e os an se i os da mi no ria con tra o que
se ri am os di ta mes e os an se i os da Mi no ria.

Não fui con sul ta do, como não o fo ram os Lí de-
res José Agri pi no, Jef fer son Pé res e Efra im Mo ra is.
Não fo mos con sul ta dos. E te mos a cla ra idéia de que
o rio deve se guir o seu cur so nor mal. Por exem plo, o
Go ver no tem pres sa em apro var a re for ma da Pre vi-
dên cia. Te nho pres sa em apro var uma boa re for ma da 
Pre vi dên cia e não uma re for ma qual quer. Há oito
anos que te nho pres sa e há oito anos que quem está
no go ver no hoje me nega o di re i to a ver uma re for ma
da Pre vi dên cia fa zen do efe i tos fis ca is po si ti vos so bre
o País. Mas não sig ni fi ca que se te nha que fa zer no
mo men to em que o Go ver no quer, na hora em que o
Go ver no quer, no mo men to que o Go ver no ima gi na
es tar den tro de seu ca len dá rio, o ca len dá rio ide al.
Ter mi na vi ran do um país de Ali ce, um país hi po té ti co.
Quem se fe cha no pa lá cio, ter mi na ima gi nan do que
não há mun do in te li gen te aqui fora e que não há mun -
do crí ti co aqui fora. E há mun do in te li gen te e crí ti co
aqui, sim, Srªs e Srs. Se na do res.

Por tan to, ima gi no que, quan to mais se tra gam
da dos de tur bu lên cia para essa ques tão, mais nos re -
ba i xa re mos numa dis cus são que tem que ser ab so lu-
ta men te ide o ló gi ca, que tem que ser fis cal, so ci al, em
cima das con se qüên ci as dos atos que va mos to mar e
não o per de-ga nha do tipo: o Se na dor Tião Vi a na se
com pro me te a en tre gar o re la tó rio na quar ta-fe i ra, ao
meio-dia, e S. Exª, que to dos re co nhe ce mos ho mem
de pa la vra, tem que en tre gar o re la tó rio quar ta-fe i ra
ao meio-dia, sob pena não sei de quê, por que não há
nada no Có di go Pe nal que ca pi tu le al gu ma pena para
quem não en tre ga seu re la tó rio quar ta-fe i ra ao
meio-dia. Nada.

O Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, fi gu ra que ri da,
es ti ma da, ad mi ra da por to dos nós, tem seus com pro-
mis sos. Te mos todo o in te res se em ter pres ti gi a da a li -
de ran ça do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, por ver nele
um gran de in ter lo cu tor da Opo si ção em re la ção ao Go -
ver no. Sa be mos que ele é duc tor, di a lo ga va com Kis -
sin ger, em ple na Gu er ra do Vi et nã, como é que não va -
mos di a lo gar com o Go ver no? E nin guém me lhor para
in ter me di ar do que V.Exª, o Se na dor Tião Vi a na e essa 
fi gu ra ad mi rá vel, que é o eco no mis ta e Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te. Mas vo tar hoje, por quê? Por que quer?
Não sei. Va mos ver se as con di ções são es sas. Vo tar
na ter ça, sim, e, no con sen so, vo tar na quar ta. Ou seja, 
há algo – uma me di da pro vi só ria, o que for – que atra -
pa lhe a pa u ta? Não po de mos, nem de ve mos ar ti fi ci a li-
zar nada, em re la ção ao com por ta men to na tu ral da
Casa, por que apren do que es sas co i sas ter mi nam sa -
in do mu i to ca ras po li ti ca men te.

Por tan to, que ro tra zer uma pa la vra de se re ni da-
de, de tran qüi li da de, mas de fir me za, e di zer que não
po de mos abrir mão. Com pre en do to das as ra zões, e
eu não abri ria mão de dis cu tir o Pro je to Fome Zero – e 
nada me lhor para se obs tru ir a pa u ta do que a dis cus-
são na tu ral so bre o pro je to do pri me i ro em pre go –,
mas não abro mão da pre sen ça da nos sa que ri da Se -
na do ra Ro se a na Sar ney, dis cu tin do co nos co o pro je-
to, com toda a sua au to ri da de. S. Exª é uma das pes -
so as que me lhor tran si ta pelo meu Par ti do e que me -
lhor tran si ta pela mi nha cons ciên cia. Ou seja, para
mim, é mu i to di fí cil di zer não quan do esse pe di do vem 
– tal vez aci ma de um pe di do que me faça V. Exª – pela 
Se na do ra Ro se a na Sar ney.

Não te nho nada con tra de ba ter essa ma té ria de -
po is, mas o res to da pa u ta, por que não? E por que
não apro fun dar mos o as sun to e ver mos qual é o mo -
men to em que esta Casa li vre men te vai que rer che -
gar à Co mis são para vo tar? Se esta Casa, por qual -
quer ra zão, qui ser che gar mais tar de, ela tem suas ra -
zões e sua sa be do ria co le ti va para che gar mais tar de
e vo tar.

O fato de po der ha ver a idéia de nos tan ge rem
para uma de ci são pro vo ca re a ções ru ins. Por exem-
plo – di rei com toda a sin ce ri da de, sem me alon gar –,
quan do vejo al gum “fi gu rão” da Re pú bli ca di zen do
“até tal dia” – e “fi gu rão” da Re pú bli ca, quan do fala,
mexe o que i xo, uma co i sa in crí vel –, quan do ele sol ta
o que i xo para um lado e fala “até tal dia está apro va-
do”, cres ce em mim uma bru tal ne ces si da de de não
de i xar apro var até esse de ter mi na do dia. E digo, con -
ver san do co mi go mes mo: “Puxa, Arthur, você está re -
a gin do por que o fi gu rão da Re pú bli ca fi cou com aque -
le que i xo ar ro gan te, aque le que i xo an ti pá ti co de
quem não está, tal vez, acos tu ma do às agru ras do po -
der, de quem pen sa que po der é só be nes se”. Qu e ria
sair des sa ar ma di lha. O Mi nis tro José Dir ceu quer
apro var de ter mi na do dia. Não te nho nada a ver com o
Mi nis tro José Dir ceu e não que ro tam bém atra sar a
vo ta ção por que o Mi nis tro José Dir ceu se mos tra
essa fi gu ra pre po ten te e ar ro gan te em re la ção às co i-
sas des te País.

Gos ta ria de que esta Casa, li vre men te – com a
von ta de de pres ti gi ar o Lí der Mer ca dan te, com a von -
ta de de pres ti gi ar V. Exª e o Re la tor Tião Vi a na –, pu -
des se di zer o mo men to aza do em que vai dar o seu
sim e o seu não para cada uma das ma té ri as que es -
tão em pa u ta.

Para mim, é uma hon ra sa ber que te mos, na
Pre si dên cia des te Se na do, al guém que já foi Pre si-
den te da Re pú bli ca, al guém que está pron to para
nos re pre sen tar, a qual quer mo men to, em pé de
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igual da de, com qual quer Pre si den te do nos so sub-
con ti nen te la ti no-ame ri ca no ou de qual quer rin cão
do mun do. Por tan to, o que digo aqui, no que há de
crí ti ca, no que há de re cla ma ção, no que há de dis -
cor dân cia, ser ve, por ou tro lado – e vejo o lado po si ti-
vo das co i sas –, para res sal tar que este País vive um
mo men to mu i to fe liz, o mo men to de ser pre si di do,
em seu Con gres so – e o po der é o guar dião da de -
mo cra cia –, por al guém de sua es ta tu ra. Te nho cer -
te za ab so lu ta de que V. Exª sem pre será aque le Sar-
ney, que, ao lon go de sua tra je tó ria in te i ra, pa u tou-se
pela ca pa ci da de de não guar dar ran cor, pela ca pa ci-
da de de ser gran de, pela pos si bi li da de de jo gar no
ata ca do. Não co nhe ço o Sar ney do va re jo, co nhe ço
o Sar ney do ata ca do, e é para este que me di ri jo, é
este que, às ve zes, cri ti co, e é a este que, às ve zes,
re cor ro para pe dir con se lhos, que sem pre são sá bi-
os e sem pre me são da dos com mu i to afe to, com mu -
i ta sin ce ri da de e com mu i ta le al da de.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor

Arthur Vir gí lio, em pri me i ro lu gar, agra de ço a V. Exª as 
pa la vras ge ne ro sas a meu res pe i to. Em se gun do lu-
gar, devo à Casa um es cla re ci men to do meu en vol vi-
men to nes se epi só dio.

Ja ma is te nho ou tra ra zão, na Pre si dên cia des ta
Casa, se não as ra zões de man ter o Se na do em sua
es ta tu ra e cum prir o Re gi men to da Casa. Ja ma is
qual quer po si ção po lí ti ca que eu pos sa ter in ter fe ri rá
nas de ci sões que de ve rei to mar para man ter a ati tu de
des ta Casa. Isso tem sido fe i to ao lon go de toda a mi -
nha vida. O Se na do, Casa a que per ten ço há qua se
30 anos, é tes te mu nha des sa con du ta.

Esta va eu em mi nha casa quan do re ce bi uma li -
ga ção do Sr. Lí der da Ma i o ria, di zen do-me que es ta va
so li ci tan do o adi a men to da pa u ta e que con ta va jus ta-
men te com apo io do Se na dor Re nan Ca lhe i ros e dos
Par ti dos da Ma i o ria. Mi nha con vic ção era a de que ha -
via a una ni mi da de para que isso fos se pro ce di do.

Adi a men to da Ordem do Dia des ta Casa não é
as sun to inu si ta do, tem sido fe i to mu i tas ve zes, e não
ha via por que eu jul gar que não fos se algo acor da do,
até mes mo por que esta Casa é uma Casa de Lí de res.
E, toda vez em que há con sen so, sem pre de ci di mos
de acor do com o con sen so dos Lí de res.

Com pro ble ma par ti cu lar em casa, ten do que
sair e vol tar para lá, aqui che guei ra pi da men te para
cum prir com a de ci são de adi ar a Ordem do Dia, jul -
gan do que se tra ta va de uma de ci são já to ma da pe los
Srs. Lí de res. Não acom pa nhei as de ci sões to ma das

na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia a
esse res pe i to. Eu não ti nha co nhe ci men to de ne nhu-
ma dis cus são ou di ver gên cia a res pe i to da Ordem do
Dia hoje, aqui.

Des sa ma ne i ra, ja ma is – os que me co nhe cem
sa bem – eu co me te ria qual quer ato que não fos se ba -
se a do no Re gi men to e nos in te res ses da Casa. Ja ma-
is dou a qual quer Co le ga o di re i to de jul gar que eu te -
nha uma con du ta su bal ter na em qual quer si tu a ção.
Por isso, pen so que não devo ter um jul ga men to des -
sa na tu re za nes ta Casa.

Re ce bo as pa la vras de V. Exª como pa la vras de
so li da ri e da de e, ao mes mo tem po, no mo men to em
que to dos ma ni fes ta ram uma opi nião con trá ria, fui o
pri me i ro a che gar aqui para for ma li zar o re que ri men to
e sub me tê-lo à de ci são da Casa. Este é o meu de se jo
e as sim vou pre si di-la.

Fi que V. Exª tran qüi lo, bem como to dos as Srªs e 
Srs.Se na do res, por que ne nhu ma mo ti va ção ou ra zão
me le va rá a sair des sa con du ta e des sa di re ção, e ja -
ma is as ofen sas que pos sa ter re ce bi do e as in jus ti-
ças que pos sa me re cer me fa rão afas tar des se ca mi-
nho que devo ao Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor José Agri pi no, que já a
ha via so li ci ta do.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, tam bém peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri ta.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço tam bém a mi nha ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to, Se na dor Tião Vi a na.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to, Se na dor Alva ro Dias.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, por fa vor, tam bém es tou me ins -
cre ven do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Agri -
pi no, pela or dem.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, eu me en-
con tra va com a Go ver na do ra do meu Esta do, numa
re u nião de Ban ca da, quan do fui avi sa do de que, no
ple ná rio do Se na do, es ta va ocor ren do um em ba te
ver bal vi go ro so, en vol ven do o Pre si den te da Casa, o
Se na dor José Sar ney, e o meu com pa nhe i ro, o Se na-
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, am bos ami gos meus
– e os dois são ami cís si mos um do ou tro.

Estra nhei o fato, aqui che guei e to mei co nhe ci-
men to do que ti nha aca ba do de ocor rer. Gra ças a
Deus, o epi só dio está es cla re ci do e es te ve es cla re ci-
do logo quan do V. Exª, após o dis cur so do Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, anun ci ou a Ordem do Dia. 

A in for ma ção que eu ti nha era que a Ordem do
Dia, por acor do de Lí de res, ha via sido trans fe ri da. V.
Exª sabe mu i to mais do que eu que a Ordem do Dia
só pode ser adi a da por acor do unâ ni me de Lí de res. E, 
com cer te za, isso deve ter mo ti va do a ma ni fes ta ção
enér gi ca do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que
pas sou a ma nhã in te i ra na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, de fen den do seus pon tos de vis ta
e do Par ti do em tor no da Re for ma da Pre vi dên cia.

Hou ve um la men tá vel mal-en ten di do por que,
pa re ce-me, te ria sido anun ci a da a trans fe rên cia da
Ordem do Dia a fim de ce der es pa ço para a dis cus são
que que re mos que ocor ra na hora opor tu na - é uma
po si ção de Par ti do – pu des se ser an te ci pa da.

O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães pode até
ter exa ge ra do – não sei se o fez –, mas agiu com a
ener gia de quem de fen de pon tos de vis ta do seu Par-
ti do e de si pró prio. Só que ro la men tar, Sr. Pre si den te,
que V. Exªs, que são tão ami gos, te nham tido essa cir -
cuns tan ci al rus ga, a qual, te nho cer te za, será su pe ra-
da, até pe las ob ser va ções fe i tas por V.Exª, que é, aci -
ma de tudo, um ho mem jus to, cor re to, ami go, leal,
ami go dos ami gos, ra zão por que me re ce o res pe i to
de to dos nós.

A po si ção que o PFL tem com re la ção à Re for-
ma da Pre vi dên cia é mu i to cla ra: não vo ta re mos con-
tra o in te res se na ci o nal, te mos re to ques a fa zer em re -
la ção à Re for ma da Pre vi dên cia, fa re mos va ler os
nos sos ar gu men tos, usa re mos o tem po e o pra zo ne-
ces sá ri os e não per mi ti re mos, em hi pó te se al gu ma,
que o Re gi men to seja atro pe la do. Gra ças a Deus, não 
o foi.

E aqui lo que eu di ria – que, gra ças a Deus, não
pre ci so di zer – digo de for ma di fe ren te: cum pri men to
V. Exª pela jus te za de suas pa la vras, pelo equi lí brio,
pela ra ci o na li da de e pela ma nu ten ção da Ordem do
Dia, que cum pri rá a dis cus são in te gral que fa re mos

de to dos pon tos das ma té ri as que es tão para ser
apre ci a das.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra a Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRa. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, é evi den te que a in for ma ção que tí nha mos era di -
fe ren te da que V. Exª re la tou há pou co. Sei que nes ta
Casa, em ou tros mo men tos e no Go ver no pas sa do –
pelo me nos no tem po em que eu aqui es ta va –, mu i-
tas des sas ma no bras eram fe i tas para ten tar, de al gu-
ma for ma, pa ra li sar ou agi li zar tra mi ta ção de de ter mi-
na dos pro je tos.

Eu não po de ria de i xar, en tre tan to, Sr. Pre si den-
te, de aqui ma ni fes tar, no mí ni mo, a mi nha sur pre sa
com o fato da so li ci ta ção de sus pen são da Ordem do
Dia que tem em pa u ta jus ta men te um pro je to que mu i-
tas pes so as acham que até já te ria sido apro va do: o
Pro gra ma Na ci o nal do Pri me i ro Empre go. Mu i ta mí dia
se fez em tor no dele, em bo ra não se te nha dado a pri -
o ri da de re gi men tal na Casa. Não se pode trans fe rir
uma Ordem do Dia na qual cons ta o Pro gra ma do Pri -
me i ro Empre go, um pro je to fun da men tal, es pe ci al-
men te no mo men to em que es ta mos vi ven do o ma i or
de sem pre go dos úl ti mos 18 anos, e que não é ape nas
res pon sa bi li da de des te Go ver no, que está dan do con-
ti nu i da de à ir res pon sa bi li da de do Go ver no pas sa do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Re gi-
men to é ma i or. De fen de mos o Re gi men to ao lon go da 
his tó ria por que ele pro te ge a mi no ria e to das as for -
ças da Casa. Mas toda essa po lê mi ca aca ba rá da qui
a pou co, por que fo ram pro to co la das na Casa duas
me di das pro vi só ri as. São duas me di das pro vi só ri as
que, efe ti va men te, se rão li das e en ca mi nha das pelo
Pre si den te José Sar ney. Por tan to, fi ca rei aqui até a
ma dru ga da, se pre ci so for. Meus me ni nos são gran -
des, não há pro ble ma. Fi ca rei até a ma dru ga da, se
hou ver quó rum e se to dos es ti ve rem de olhos aber tos
para fa zer o de ba te po lí ti co. A vo ta ção, en tre tan to,
não se dará esta se ma na. A me di da pro vi só ria é mu i-
to im por tan te. Tra ta-se de uma me di da pro vi só ria so -
bre atos ter ro ris tas. Há mu i tos que aqui alar de i am a
ne ces si da de de me ca nis mos con cre tos de com ba te a 
atos ter ro ris tas con tra ae ro na ves bra si le i ras. Cer ta-
men te, Sr. Pre si den te, es que ce ram-se des se fato. Às
ve zes, a pro vi dên cia age mais do que o aca so.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
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Se na do res, de se jo ex pres sar a mi nha con vic ção, mi -
nha cer te za de que V.Exª agiu pa u ta do na au to ri da de
de in ter pre tar e anun ci ar uma de ci são ba se a da no
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. Sou da que les
que têm in sis ti do sem pre no sen ti do de que o gran de
guia, de que o gran de es cu do de mo crá ti co des ta
Casa é o Re gi men to Inter no.

Te nho con fi an ça ab so lu ta de que V. Exª tem sido 
um ho mem ex tre ma men te obe di en te e hu mil de em
seu exer cí cio, se guin do o Re gi men to do Se na do Fe -
de ral. Qu an do a Mesa to mou a de ci são que to mou há
pou cos mi nu tos, ela o fez ba se a da na au to ri da de do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Acom pa nhei todo o pro ces so do meu ga bi ne te,
Sr. Pre si den te, ob ser van do as al ter na ti vas que te ría-
mos em ple ná rio para po der mos ter um pro ces so de -
mo crá ti co na Ordem do Dia e que nos per mi tis se re -
tor nar, en quan to par ti dos res pon sá ve is pelo exa me
de uma ma té ria por cuja apro va ção o Bra sil tem pres -
sa, sim, que é a Re for ma da Pre vi dên cia So ci al, para
a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e
agir à luz do Re gi men to, de ba ten do e ten tan do vo tar
essa ma té ria.

Con si de ro um erro in jus ti fi cá vel ter sido sus pen-
sa a re u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, em de so be diên cia ao Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral. Não o res pe i ta ram, ale ga ram fal ta
de quó rum, sem ne nhu ma pro ce dên cia, sem ne nhum
am pa ro re gi men tal. Mas res pe i tei essa ati tu de, en ten-
den do que a Opo si ção tem o di re i to de usar os seus
re cur sos po lí ti cos, e se há um mo men to de de sa ten-
ção re gi men tal, é um di re i to da Opo si ção as sim agir. 

Ago ra, nes te mo men to, não. V. Exª agiu pa u ta do
pelo Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. Eu gos ta-
ria de ex pres sar isso e de di zer que eu ti nha cer te za
de que o me lhor ca mi nho para nós, nes te mo men to,
se ria o da le i tu ra obri ga tó ria das me di das pro vi só ri as
e o tran ca men to obri ga tó rio da pa u ta, o que não in vi a-
bi li za ria a dis cus são na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

Sr. Pre si den te, só la men to mu i to que, sa ben do
eu, como sei, do res pe i to, da con si de ra ção e da es ti-
ma que tem o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães por 
V. Exª, S. Exª te nha dado um pas so emo ti vo, ten tan do
in ter pre tar um fato que, na ver da de, foi re gi men tal, de
al gu ma ma ne i ra fa zen do al gu ma in jus ti ça a V. Exª,
que, nes se epi só dio, não é me re ce dor, ab so lu ta men-
te, de qual quer dú vi da so bre sua con du ta.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela or dem.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, sabe V. Exª, mais do que nin guém, que eu tal -
vez seja dos ma i o res ami gos e ad mi ra do res de V. Exª. 
Não só por que tra ba lhei com V. Exª quan do foi Pre si-
den te da Re pú bli ca, como pe los anos pas sa dos que
agi mos sem pre jun tos.

Sabe V. Exª que nós, am bos, sem pre ti ve mos
pro ble mas e sem pre es ti ve mos jun tos en fren tan do os 
mes mos pro ble mas. Sabe V. Exª que eu ja ma is te ria a
in ten ção de di zer que V. Exª pra ti cou gol pe sujo. Não
tive essa in ten ção, até por que isso não é do fe i tio de V.
Exª e nem do meu o de não pro cu rar tra tar com o de vi-
do res pe i to aque les que res pe i to me re cem. O que eu
quis di zer era que - aí me per doe a qua li fi ca ção – ha -
via um gol pe po lí ti co nes se as sun to, até por que V. Exª 
co nhe ce o Re gi men to – e o Dr. Ra i mun do Car re i ro
tem a obri ga ção de aler tá-lo – que diz, no art. 174:

 ex cep ci o na is, as sim con si de ra dos
pela Mesa, e nos ses sen ta dias que pre ce-
de rem as ele i ções ge ra is, po de rão ser dis-
pen sa dos, ou vi das as li de ran ças par ti dá ri as,
os pe río dos cor res pon den tes à Hora do
Expe di en te ou à Ordem do Dia.

Ora, “ou vi das as li de ran ças par ti dá ri as”, são to -
das as li de ran ças par ti dá ri as. E elas não fo ram ou vi-
das, Exª. V. Exª, pro va vel men te, por que sen tiu que a
ma i o ria apro va ria o re que ri men to e na me lhor das in -
ten ções – cre io eu, por que V. Exª não tem se gun das
in ten ções –, co lo cou em vo ta ção, ao meu ver, er ra da-
men te. O Dr. Ra i mun do Car re i ro pode di zer se é ou
não o art. 174 esse que aca bo de ler.

Te nho por V. Exª o ma i or res pe i to, o ma i or apre -
ço. Não será esse pro ble ma que po de rá guar dar, pelo
me nos em mim, qual quer má goa. Devo-lhe aten ções
e aten ções tam bém lhe te nho dado. Há mu i to tem po,
in clu si ve, de se jei que V. Exª fos se Pre si den te des ta
Casa pe las suas qua li da des mo ra is e pe los seus co -
nhe ci men tos, de ma ne i ra que não se ria eu que vi ria
aqui com a ten ta ti va de ofen dê-lo pes so al men te.

De qual quer ma ne i ra, teve uma van ta gem o erro 
do ad je ti vo por que V. Exª re ce be nes te ins tan te a so li-
da ri e da de de toda a Casa, in clu si ve mi nha, do meu
Par ti do, de to dos os Par ti dos, que vêem em V. Exª um 
es ta dis ta, um ho mem pú bli co res pe i tá vel, e nem por
isso, evi den te men te, de i xa de ser pas sí vel de erro.
To dos os ho mens pú bli cos er ram. Nes sa in ter pre ta ção
– per doe – V. Exª er rou, mas não er rou in ten ci o nal-
men te, er rou na me lhor das in ten ções. E é tam bém
com a me lhor das in ten ções que me di ri jo a V. Exª
para que não guar de des se epi só dio qual quer má goa
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ou res sen ti men to, por que a nos sa ami za de não per mi-
te isso.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pedi as
no tas ta qui grá fi cas e vou lê-las. Se não te nho ne nhum
equí vo co, du ran te o anún cio da so li ci ta ção dos Lí de-
res, con sul tei o Ple ná rio se as de vi das Li de ran ças es -
ta vam de acor do, por que sa bia per fe i ta men te que só
po de ría mos adi ar se to das as Li de ran ças es ti ves sem
de acor do.

Qu e ro di zer a V. Exª que eu pre fe ri ria não ter ne -
nhum apo io dos que tive a ter so fri do a ofen sa de V.
Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – So li ci to a pa la vra, Sr. Pre si den te.

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. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, esta é a Casa da ra ci o na li da de, do bom-sen so,
da vi vên cia po lí ti ca, do de ba te, da di ver si da de e da to -
le rân cia.

Esta mos vi ven do um pro ces so de vo ta ção de
re for mas es sen ci a is, do meu pon to de vis ta, não a
este Go ver no, tan to que esta não é uma pro pos ta
ape nas do Go ver no Fe de ral, foi apre sen ta da a este
Con gres so Na ci o nal pe los Go ver na do res de to dos os
par ti dos. Pre sen ci ei, na sala de V. Exª, há 20 dias, os
Go ver na do res do PFL so li ci ta rem a apro va ção da Re -
for ma Pre vi den ciá ria. Re ce bi te le fo ne mas on tem
mes mo, do Go ver na dor de São Pa u lo, Ge ral do
Alckmin, so li ci tan do a apro va ção da Re for ma Pre vi-
den ciá ria.

Não te mos de fato data mar ca da, mes mo por -
que não há o prin cí pio da anu a li da de no que se re fe re
à Re for ma Pre vi den ciá ria. Te mos uma lon ga vi vên cia
po lí ti ca e a cons ciên cia de que o de ba te que deve ser
fe i to no mé ri to vem sen do fe i to. É le gí ti mo que a mi no-
ria e os de ma is se opo nham à Re for ma. Como há so li-
ci ta ções dos Go ver na do res, dos Pre fe i tos e do Go-
ver no Fe de ral, exis te um gran de cam po de con sen so
em tor no des sa ma té ria que so bre põe a to dos os Par-
ti dos. É le gí ti mo que a mi no ria de se je adi ar o pro ces-
so de vo ta ção ou que i ra pos ter gar o pro ces so de de fi-
ni ção. O pro ce di men to é le gí ti mo, de mo crá ti co, deve
ser fe i to den tro das re gras re gi men ta is.

Hoje mes mo, na Co mis são, ti ve mos um pe que-
no in ci den te: a re u nião foi sus pen sa por ale ga ção de
fal ta de quo rum, mas não fo mos co mu ni ca dos que
ha ve ria a sus pen são. Na re a li da de, não era ne ces sá-
rio, pois es ta va sen do lido um voto em se pa ra do, e ha -
via quo rum no ple ná rio. Enfim, acon te ceu, faz par te

do pro ces so de mo crá ti co. Não jul ga mos que hou ve
má-fé ou má in ten ção, ao con trá rio, acre di to que seja
um pro ces so le gí ti mo e de mo crá ti co.

Hoje fi ze mos um re que ri men to pe din do um adi -
a men to de vo ta ção. A Se na do ra Ro se a na Sar ney,
que se em pe nhou na re la to ria da ma té ria, está im pe-
di da de re la tá-la hoje. Se não fos se por ou tra ra zão,
eu so li ci ta ria que fos se ama nhã. Só por essa ra zão.

Por tan to, o adi a men to da vo ta ção não pre ju di ca
o se gu ro de sem pre go, em 24h, nem o de ba te da Re -
for ma Tri bu tá ria, que to dos que rem fa zer no âm bi to
da Co mis são. Qu e re mos ou vir os vo tos em se pa ra do
e dis cu tir as emen das.

Ontem, acer ta mos com os Lí de res que a vo ta-
ção iria até a ter ça-fe i ra da pró xi ma se ma na, pois tra -
ta-se de um vo lu me mu i to gran de de ma té ri as, e não
há qual quer in ten ção de atro pe lo por par te do Go ver-
no. Acor da mos que hoje fa ría mos o de ba te, vo ta ría-
mos o tex to-base, co me ça ría mos a dis cus são das
emen das e, se gu ra men te, iría mos até a pró xi ma ter -
ça-fe i ra.

Eu di ria que até no en ca mi nha men to te mos tido
ne go ci a ção, diá lo go e um con sen so em re la ção aos
pro ce di men tos. Den tro des ses pro ce di men tos, mi ni-
ma men te acor da dos, é que deve ha ver a dis pu ta le gí-
ti ma, de mo crá ti ca e plu ral do pro ces so.

Há Par la men ta res que têm pro fun das di ver gên-
ci as com o pro je to; ou tros são to tal men te fa vo rá ve is;
ou tros ain da que rem fa zer al gu mas mu dan ças. Isso é
na tu ral.

Por tudo isso, eu gos ta ria de acres cen tar que a
Se na do ra He lo í sa He le na men ci o nou as duas me di-
das pro vi só ri as que es tão so bre a mesa. Se fos se a
in ten ção da Pre si dên cia cri ar um pro ces so para blo -
que ar a ses são, bas ta ria ler as duas me di das pro vi só-
ri as. Se ria aber ta a ses são, as duas me di das pro vi só-
ri as se ri am li das e o pro ces so se ria sus ta do, por que
isso sus pen de a vo ta ção em Ple ná rio.

Por tan to, eu gos ta ria de pon de rar às de ma is Li -
de ran ças que su pe re mos esse in ci den te. O re que ri-
men to de adi a men to de vo ta ção é uma exi gên cia, é
uma pos si bi li da de con cre ta da ma i o ria. Nós já apre -
sen ta mos for mal men te o re que ri men to; co mu ni quei
oral men te que nós o fa ría mos. A ma i o ria tem o di re i to
de so li ci tar. É um re que ri men to e será vo ta do. A vo ta-
ção in clu si ve é sim bó li ca, a não ser que haja so li ci ta-
ção de vo ta ção no mi nal. Se for fe i ta, nós vo ta re mos
sem ne nhum pro ble ma. Por tan to, eu que ro re a fir mar
que es ta mos so li ci tan do adi ar para ama nhã a vo ta ção
e cre io que é bas tan te ra zoá vel.
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Para con clu ir, eu que ro pon de rar às de ma is Li -
de ran ças o que te mos ar gu men ta do tan tas ve zes. A
Re for ma Tri bu tá ria tam bém está che gan do. Aque la
Co mis são terá de tra tar das duas re for mas ao mes mo
tem po, por isso mes mo é fun da men tal que avan ce-
mos no pro ces so de dis cus são e de de fi ni ção.

Então, eu gos ta ria que dés se mos pros se gui-
men to às de fi ni ções e que en ca mi nhás se mos ime di a-
ta men te a vo ta ção dos re que ri men tos que as se gu-
ram à ma i o ria o le gí ti mo di re i to re gi men tal de pro por
que vo te mos essa ma té ria ama nhã. É uma ma té ria
re le van te e pode ser vo ta da.

Se a Mesa jul gar opor tu na a le i tu ra das me di das
pro vi só ri as que es tão che gan do à Mesa do Se na do, é 
evi den te que a ses são não po de rá ter ca rá ter de li be-
ra ti vo nas ma té ri as ter mi na ti vas e nós re to ma re mos,
na CCJ, a dis cus são da emen da cons ti tu ci o nal da Re -
for ma Pre vi den ciá ria, por que não é uma ma té ria ter -
mi na ti va.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o 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, eu
en ten do ser ab so lu ta men te des ne ces sá rio o pe di do
de pon de ra ção do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

Esta Casa, Sr. Pre si den te, é da re fle xão, tan to
que os âni mos já es tão so be ja men te su pe ra dos. V.
Exª – o pró prio Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães já
dis se, com a sa be do ria dos seus ca be los bran cos –
re ce beu o apo io in con di ci o nal dos Lí de res da Casa
como um todo. É ób vio que V. Exª está ator men ta do,
já dis se, por pro ble mas fa mi li a res e por se tra tar de
ques tão dra má ti ca. A vo ta ção de uma re for ma da Pre -
vi dên cia é com pli ca da no Bra sil e em qual quer País
do mun do. Nós es ta mos tra tan do de in te res ses da
ma i o ria da po pu la ção e pre ci sa mos tra tá-los mu i to
bem. Se re pe tir mos dez ve zes a vo ta ção de uma re -
for ma da Pre vi dên cia, te re mos pro ble mas dez ve zes.

Hoje, pela ma nhã, eu dis se que o PMDB quer
con ven cer no de ba te. Ele de se ja apro fun dar o de ba te.
Eu dis se que o pro ces so le gis la ti vo não tem ou tro ca -
mi nho para se guir, se não o ca mi nho do de ba te, do
apro fun da men to e do con ven ci men to. Não bas ta de -
mons trar o que de se ja a ma i o ria; é im por tan te con-
ven cer esta Casa e o País. Se fi zer mos uma das duas
co i sas, não es ta re mos com ple tan do o pro ces so, ab -
so lu ta men te.

Hoje, pela ma nhã, ace i ta mos que fos se sus ci ta-
da a dis cus são na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti-
ça com a pre sen ça de tre ze Se na do res. Por quê? Por -

que não é isso que nos di vi di rá ir re ver si vel men te. Nós
acer ta re mos o que for pos sí vel.Eu te nho con ver sa do
mu i to com os Lí de res José Agri pi no e Arthur Vir gí lio,
en fim, com to dos os Lí de res da Casa, para que pos -
sa mos cons tru ir uma con ver gên cia na re for ma mes -
mo. Tra ta-se de uma re for ma com pli ca da, mas é pos -
sí vel cons tru ir uma con ver gên cia me lho ran do a re for-
ma, al te ran do pon tos, ten do pre o cu pa ção com a sua
con di ção atu a ri al, mas ten do pre o cu pa ção tam bém
de não re du zir os ga nhos fis ca is da re for ma da pre vi-
dên cia.

O Se na do mais uma vez de mons tra – e pa ra be-
ni zo a to dos que, de uma for ma ou de ou tra, se en vol-
ve ram nis so – bom sen so, ma tu ri da de e mu i ta re fle-
xão.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Alva ro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, como res pon sá vel pela ques tão de or-
dem que sus ci tou esse de ba te, ten do o acom pa nha-
men to do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, devo
fa zer jus ti ça a V. Exª, que de mons trou a gran de za de,
re co nhe cen do um equí vo co a que foi le va do, em fun -
ção de acre di tar na exis tên cia de una ni mi da de en tre
as Li de ran ças par ti dá ri as, de ter mi nou o adi a men to
da apre ci a ção da Ordem do Dia.

Por tan to, V. Exª não quis dar o gol pe, mas V. Exª
foi in du zi do ao equí vo co por ima gi nar que to das as Li -
de ran ças ha vi am con cor da do com o adi a men to des ta
ses são. Mas lou vo a gran de za de V. Exª ao al te rar a
de ci são e ao sub me tê-la a este Ple ná rio.

Faço ape nas uma cor re ção, já que fui aler ta do
para o fato de ter de ob ter au to ri za ção do ora dor da
tri bu na para for mu lar a ques tão de or dem, quan do o
Re gi men to diz que o ora dor na tri bu na “pode ser in ter-
rom pi do, in de pen den te men te do seu con sen ti men to,
para for mu lar, à Pre si dên cia, re cla ma ção quan to à
ob ser vân cia do Re gi men to”. E foi esse o nos so pro pó-
si to. Por tan to, não ar ra nha mos, nem de lon ge, o Re gi-
men to Inter no des ta Casa.

Impor ta di zer, Sr. Pre si den te, que o co nhe ço
mu i to bem e que, por isso, acre di to na sua sin ce ri da-
de e boa-fé, ao de ci dir como de ci diu. Mas o Lí der Alo i-
zio Mer ca dan te não tem ra zão quan do afir ma que a
Mi no ria de se ja pro te lar a de ci são so bre a re for ma
pre vi den ciá ria, quan do há um con sen so en vol ven do a 
ma i o ria da que les que dis cu tem esse as sun to. Isso é
la men ta vel men te in ve rí di co. O que com pro va a não
ve ra ci da de des sa afir ma ção é exa ta men te as 350
emen das apre sen ta das na Co mis são de Cons ti tu i-
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ção, Jus ti ça e Ci da da nia. É evi den te que não há con -
sen so quan do tan tas emen das são apre sen ta das,
com o de se jo de tan tos de apri mo rar o tex to des sa re -
for ma da Pre vi dên cia So ci al.

Não há como ig no rar – re a li za ram-se, se gun do o 
pró prio Mi nis tro afir ma, cer ca de 400 au diên ci as pú bli-
cas no País – a im por tân cia des sa ma té ria. Não há
como ig no rar a agres são a di re i tos con sa gra dos e ga -
ran ti dos pela Cons ti tu i ção do País, por meio de vá ri as
cláu su las pé tre as que es ta rão, com esse tex to apro va-
do, com pro me ti das no seu con ce i to e no seu ob je ti vo.

Qu an to à in cons ti tu ci o na li da de de di ver sos
itens des sa pro pos ta de re for ma, de vem fa lar os ju ris-
tas do País. Eles pro nun ci am-se por meio da Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil ou por meio de ju ris tas con -
ce i tu a dos, como o mi ne i ro Sa cha Cal mon, que sus-
ten ta, de for ma in te li gen te, a in cons ti tu ci o na li da de da
con tri bu i ção que se de se ja im por aos ina ti vos. Esse
fato sig ni fi ca rá, sem dú vi da ne nhu ma, uma tem pes ta-
de de vas ta do ra, aço i tan do os di re i tos sa gra dos da-
que les que tra ba lha ram du ran te tan to tem po, con tri-
bu in do para com a Pre vi dên cia So ci al no País.

Se o Lí der Alo i zio Mer ca dan te con si de ra le gí ti-
mo a Opo si ção ten tar pro te lar a de ci são so bre re for-
ma da Pre vi dên cia, não con si de ra mos que seja le gí ti-
mo da par te do Go ver no ten tar im por à so ci e da de
bra si le i ra, a fór ceps, uma al te ra ção de tan ta pro fun di-
da de que não in te res sa ao País, na ver da de.

Essa re for ma da Pre vi dên cia não aten de aos
ob je ti vos da jus ta dis tri bu i ção de ren da no País. E
uma re for ma da Pre vi dên cia de ve ria ser, cer ta men te,
es pe ci al men te quan do os que es tão Go ver no du ran te
23 anos pre ga ram, na Opo si ção, trans for ma ções ra -
di ca is que pu des sem, so bre tu do, pro mo ver jus ti ça so -
ci al com ge ra ção de em pre go e dis tri bu i ção de ren da.
Nes sa re for ma da Pre vi dên cia, este Go ver no des per-
di ça a gran de opor tu ni da de de ado tar um ins tru men to
ca paz de pro mo ver dis tri bu i ção de ren da no País.

Exa ta men te ago ra, Se na do ra He lo í sa He le na,
quan do o País al can ça um ín di ce ja ma is vis to de de -
sem pre go, quan do se apro fun da de for ma bru tal e
per ver sa a cri se so ci al, quan do a vi o lên cia cor re sol ta
nos cam pos do País, im pul si o na da pelo de ses pe ro
da que les que se an gus ti am di an te da fome, quan do o
Pre si den te Lula, no ex te ri or, pre ga o com ba te à fome,
nós no Bra sil não en con tra mos os ins tru men tos ade -
qua dos para com ba tê-la com com pe tên cia.

Fica mais fá cil o dis cur so. Cer ta men te o dis cur-
so, aqui ou no ex te ri or, em qual quer tri bu na, é mais fá -
cil que a prá ti ca, que a im ple men ta ção de po lí ti cas
pú bli cas que pos sam, com efi ciên cia, re sul tar em mi -

ni mi za ção do dra ma so fri do por aque les que re al men-
te não têm o que co mer nes te País.

Hoje, vo ta ría mos o pro je to que cria o Pro gra ma
Na ci o nal de Estí mu lo ao Pri me i ro Empre go. E o País
tem pres sa. Há quan to tem po pre ga mos a ins ti tu i ção
de um pro gra ma que pos si bi li te a ofer ta fa ci li ta da do
pri me i ro em pre go a tan tos jo vens bra si le i ros? Não há, 
por tan to, ra zão que jus ti fi que o adi a men to.

Ga nhar tem po para dis cu tir me lhor a re for ma da
Pre vi dên cia é, sem som bra de dú vi da, um avan ço que 
to dos pre ten de mos nes ta Casa. Assim, ha ve rá opor -
tu ni da de de que pro pos tas cons tru ti vas, apri mo ra do-
ras, do tex to ofi ci al ori un do da Câ ma ra se jam de ba ti-
das e cer ta men te aco lhi das, para, em tem po, re du zir
o im pac to pe sa do, per ver so, des sa re for ma so bre os
om bros de mi lha res de tra ba lha do res apo sen ta dos
nes te País.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si-

den te, con clu i rei, agra de cen do, mais uma vez, a V.
Exª pela com pre en são, ao re tor nar a esta Pre si dên cia
e dar ru mos di fe ren tes para de li be rar mos de mo cra ti-
ca men te so bre a ma té ria.

Cer ta men te, nós da Opo si ção se re mos der-
ro ta dos, e a Ordem do Dia será adi a da, mas es ta-
re mos cum prin do o nos so de ver. Esta re mos exer -
ci tan do o nos so man da to na sua ple ni tu de, sem
ne nhum tipo de cer ce a men to que nos im pe ça de
dar sa tis fa ção àque les que nos ele ge ram para re -
pre sen tá-los nes ta Casa.

Sr. Pre si den te, agra de ço a com pre en são.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estão ins -

cri tos para fa lar os Se na do res Efra im Mo ra is, José
Agri pi no e He lo í sa He le na.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Efra im Mo ra is.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela or-

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ouvi aten ta men te os Lí de res do Go -
ver no e do PT quan do se re fe ri ram ao fato ocor ri do
hoje na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia. S. Exªs afir ma ram que agi mos, em al guns ca sos,
de for ma anti-re gi men tal.

Sr. Pre si den te, eu era exa ta men te o ora dor que
usa va da pa la vra para apre sen tar voto em se pa ra do e 
não o con cluí – vol ta rei à Co mis são para fazê-lo –,
quan do hou ve um es va zi a men to da Co mis são. Pa re-
ce-me que ha via al guns Se na do res lan chan do em al -
gu ma par te des ta Casa.
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Apre sen tei, en tão, uma ques tão de or dem e so li-
ci tei ao Pre si den te da re u nião, na que le ins tan te, o
Vice-Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, Se na dor José Ma ra nhão, que sus-
pen des se a re u nião para que pu dés se mos dis cu tir a
ma té ria com o quo rum que re quer aque la Co mis são.
E, de ime di a to, hou ve uma de ci são so be ra na do Pre -
si den te da Co mis são nes se sen ti do.

Não vejo nada de anti-re gi men tal, não vejo por
que tan to ner vo sis mo por par te dos Lí de res do Go-
ver no, se há uma ma i o ria ex pres si va, e não vejo por
que se te nha que adi ar essa re u nião a pe di do dos Lí -
de res do Go ver no.

Te mos um quo rum de 71 Srs. Se na do res e tal -
vez esta seja a Ordem do Dia mais im por tan te já
cons ti tu í da nes te ple ná rio; bas ta ve ri fi car os três pri -
me i ros itens, Sr. Pre si den te. O pri me i ro diz res pe i to
ao Pro gra ma Na ci o nal de Estí mu lo ao Pri me i ro
Empre go para os Jo vens.

Sei que o Go ver no do Pre si den te Lula, o atu al
Go ver no, não está sen do mu i to fe liz na ques tão do
em pre go, por que no dis cur so de cam pa nha fa la va na
cri a ção de dez mi lhões de em pre gos; de po is, ba i xou
para 6,8 mi lhões de em pre gos. Ago ra, é man che te
prin ci pal do jor nal Tem po Real que “De sem pre go em
agos to atin ge 13% e bate novo re cor de”. E a Ban ca da
do Go ver no está que ren do adi ar exa ta men te um pro -
je to de emen da à Cons ti tu i ção que vai ge rar mais em -
pre go. Na mes ma no tí cia ci ta da, te mos que: “Ain da
em re la ção a agos to do ano pas sa do, cres ceu em 3
pon tos per cen tu a is a taxa de de so cu pa ção dos jo-
vens de 16 a 24 anos”. Exa ta men te o que que ría mos
vo tar hoje.

Exis te um con sen so e to dos são fa vo rá ve is à
ma té ria. Está au men tan do o de sem pre go, o Go ver no
ge rou uma re ces são e le vou o País ao fun do do poço,
mas os Lí de res do Go ver no en ten dem que não te mos
que en con trar a fór mu la de ge rar em pre go.

Além do mais, Sr. Pre si den te, es ta mos ob ser-
van do que, como se gun do item da pa u ta, te mos o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 21, que tra ta do Fun do
de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da-
men tal e da Va lo ri za ção do Ma gis té rio – Fun def. Essa 
é mais uma pro va de que o Go ver no não quer mais
con ver sa. O PT não quer mais con ver sa com os pro -
fes so res, por que, com essa for ma de aju dar, já es tão
sen do pre ju di ca dos na re for ma da pre vi dên cia e, ago -
ra, mais uma vez, não que rem dar opor tu ni da de para
que se pos sa me lho rar a si tu a ção dos pro fes so res em 
ní vel na ci o nal.

Po de ria ci tar o ter ce i ro item, mas fico sa tis fe i to
com os dois pri me i ros.

Se ria bom de ma is e, além do mais, te mos, Sr.
Pre si den te,...

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. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Qu es tão
de or dem ou V. Exª quer um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Di ri gi a
pa la vra ao Pre si den te do Se na do.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Mas eu
es tou fa lan do e acho que o Lí der...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Após o
tér mi no do Se na dor Efra im Mo ra is, da rei a pa la vra a
V. Exª.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, se S. Exª qui ser o apar te, eu con ce do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não pode
apar te. A Mesa, por to le rân cia, está per mi tin do que os 
Se na do res fa çam bre ves co mu ni ca ções.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, S. Exª, como Lí der, de ve ria sa ber que é obri ga-
ção res pe i tar a pa la vra do ora dor.

Sr. Pre si den te, que ro di zer a V. Exª que vo ta re-
mos a ma té ria. Va mos es pe rar que o re que ri men to
seja apre sen ta do e ire mos dis cu ti-lo, para que pos sa-
mos vol tar à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia.

Qu e ro aqui re gis trar que o Pre si den te Edi son
Lo bão tem sido ca u te lo so, tem con du zi do com pul so
e tem per mi ti do que as Srªs e os Srs. Se na do res se
po si ci o nem. Pa ra be ni zo o Se na dor Edi son Lo bão, na
cer te za de que ain da dis cu ti re mos o re que ri men to de
adi a men to da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Tas so Je re is sa ti, que ha via pe di do.

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. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa la vra, para uma ques tão de or dem.

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, so li ci to a V. Exª que haja ob ser vân cia ao tem -
po re gi men tal de cada Se na dor. E que não haja mu -
dan ça de as sun to, quan do a ma té ria é es pe cí fi ca,
está sen do dis cu ti da, pois há um im pas se cri a do pela
in ter pre ta ção da Pre si dên cia. Do con trá rio, o Re gi-
men to Inter no não terá va lor ne nhum nes se tipo de
am bi en te.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Eu, de vi-
do a ...

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or -
dem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Qu e ro ver se é ques tão de or dem mes mo.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te,...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra, para uma ques tão de or dem, a Se na do ra...

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Não, eu não que ro ques tão de or dem. Qu an do a pes -
so as di zem “ques tão de or dem”, às ve zes se uti li zam
de um ar ti fí cio le gí ti mo, ab so lu ta men te le gí ti mo, e
aca ba não sen do uma ques tão de or dem ou pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Então vou 
as se gu rar a pa la vra ao Se na dor Tas so Je re is sa ti. Em
se gui da, da rei...

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or -
dem, que tem pre ce dên cia re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa la vra para uma ques tão de or dem.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, se é ver da de, por fa lar em ar ti fí cio, que a
Se na do ra He lo í sa He le na dis se que exis ti am duas
me di das pro vi só ri as para se rem li das – S. Exª fez
essa co mu ni ca ção a Casa –, eu que ro sa ber se é ver -
da de que há duas me di das pro vi só ri as para se rem li -
das. Se exis tem, pre ci sa mos lê-las, se não, va mos cri -
ar o pre ce den te de guar dar me di das pro vi só ri as em
vez de lê-las au to ma ti ca men te, como man da a Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

Só que ro sa ber se é ver da de i ra a in for ma ção da
Se na do ra. Por que é pre ci so lê-las.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Da rei a
pa la vra ao Se na dor Tas so Je re is sa ti e, em se gui da,
pros se gui re mos com os tra ba lhos.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, mi nhas pa la vras se rão rá pi das.

Qu e ro di zer que te nho um or gu lho mu i to gran de
de per ten cer a esta Casa e con fes so que, quan do

aqui en trei, tive mu i to re ce io de ter pro ble mas de
adap ta ção ao Po der Le gis la ti vo. Des co bri ra pi da men-
te que eu es ta va apren den do, a cada dia, mu i tas co i-
sas, e co lo can do em mi nha vida uma sé rie de pre di-
ca dos e de qua li da des que, re co nhe ço, não ti nha.
Estou apren den do a ten tar obtê-las por meio da con -
vi vên cia que te mos tido nes ta Casa.

A prin ci pal de las, sem dú vi da, é o res pe i to às di -
fe ren ças. Há di fe ren ças de todo tipo: re gi o na is, cul tu-
ra is, edu ca ci o na is, ide o ló gi cas; mas con se gui mos ter
uma con vi vên cia do ma i or res pe i to, da ma i or sim pa-
tia, ape sar das enor mes di fe ren ças exis ten tes na
Casa.

Sem dú vi da ne nhu ma, se exis te um ho mem ta -
lha do para ser o Pre si den te des ta Casa é V. Exª, pela
sua vida, pela sua con vi vên cia com as di fe ren ças,
com os opo nen tes, o que tem sido uma li ção des de a
Pre si dên cia da Re pú bli ca. Eu di ria que a to le rân cia
tem sido a sua gran de e mais im por tan te ca rac te rís ti-
ca, que, no fun do, é o prin ci pal atri bu to de um gran de
de mo cra ta.

Apren di tam bém a ser hu mil de, a re co nhe cer,
em de ter mi na dos mo men tos, os er ros, quan do es ta-
mos no ca mi nho er ra do, que te mos que abrir mão de
de ter mi na das co i sas, em cer tos mo men tos, e re tor-
nar...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Tas so Je re is sa ti, sei que V. Exª con cor da rá co mi go.
Qu e ria ape nas re gis trar, por que es tão se re ti ran do,
que se en con tram nas ga le ri as os alu nos do Co lé gio
Esta du al Hugo Lobo, da ci da de de For mo sa, Esta do
de Go iás, que vi e ram as sis tir à ses são do Se na do Fe -
de ral.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Pois 
não, Sr. Pre si den te. Apren der a con vi ver com seus
pró pri os er ros e ter a hu mil da de ne ces sá ria para com
eles con vi ver.

Ago ra, por exem plo, ti ve mos uma li ção enor me
de hu mil da de, de um ho mem tido como for te e po de-
ro so, e não acos tu ma do com es ses ges tos, ao le van-
tar e usar uma pa la vra mu i to cla ra e, a seu je i to, tam -
bém mu i to cla ra men te, um pe di do de des cul pas ou de 
erro em de ter mi na do ad je ti vo.

V. Exª e o Se na dor Pe dro Si mon são, sem dú vi-
da ne nhu ma, os mais an ti gos Se na do res des ta Casa
e, por tan to, aque les que são a gran de re fe rên cia para
to dos nós nes ta con vi vên cia aqui. Te nho o pri vi lé gio
de ser ami go dos dois e sou co nhe ce dor do enor me
ca ri nho e da ad mi ra ção que um tem pelo ou tro, e que -
ro dar, em nome des ta ami za de que te nho com os
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dois, esse mo men to como en cer ra do; e esse mo men-
to como mais uma gran de li ção de con vi vên cia, de

ami za de e de to le rân cia que esta Casa dá a to dos os

bra si le i ros e ao nos so País.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -

si den te...
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pe di ria

aos Srs. Se na do res para que en cer re mos esse epi só-
dio e con ti nu e mos os nos sos tra ba lhos. É o ape lo que
faço a to dos os pre sen tes.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – É o que
de se jo, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
quer usar da pa la vra, Se na dor?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Gos ta ria.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao no bre 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, va mos de i-
xar cla ra a si tu a ção que es ta mos vi ven do. Tra ta-se da
vo ta ção da pro pos ta de re for ma da pre vi dên cia. De
um lado o Go ver no, que quer apro var o tex to como
veio da Câ ma ra, com mo di fi ca ções mí ni mas; de ou tro
lado a Opo si ção, que de se ja, em nome da so ci e da de,
pro mo ver con quis tas e avan ços na nos sa vi são. As
es tra té gi as es tão pos tas, le gí ti mas e de mo crá ti cas.

Sr. Pre si den te, se o pra zo da CCJ para vo tar o
seu re la tó rio fos se ama nhã, eu se ria o pri me i ro a vo -
tar o re que ri men to de en cer ra men to des ta Ordem do
Dia para que en ca mi nhás se mos à CCJ. Mas o pra zo
de que a CCJ dis põe para vo tar o re la tó rio ou al gum
voto em se pa ra do é dia 9 de ou tu bro. Te mos tem po. A
ma té ria é da ma i or re le vân cia, da ma i or im por tân cia.
Sr. Pre si den te, o que se im põe é a ne go ci a ção. Esta é
uma Casa de ne go ci a ção. Na hora em que as par tes
se sen ta rem, se en ten de rem em nome do in te res se
na ci o nal, em nome do avan ço – a Opo si ção não quer
jo gar con tra o Bra sil, Sr. Pre si den te. Inte res sa uma
pre vi dên cia jus ta; in te res sa ao Bra sil, ao PFL, ao
PSDB, ao PDT. Va mos ne go ci ar cla ra men te, va mos
dar às par tes o di re i to que têm. O PFL vai vo tar con tra
este re que ri men to, até por que não se im põe que se
en cer re esta ses são para vo tar algo que po de re mos
vo tar até o dia 9 de ou tu bro.

Qu e ro pe dir des cul pas a vá ri os Go ver na do res
de Esta do que es tão aguar dan do os Lí de res na bi bli o-
te ca do Se na do para uma con ver sa em tor no da re for-
ma tri bu tá ria. É para onde de ve mos nos di ri gir em se -
gui da. Qual é a pro pos ta que faço? Que a dis cus são

da ma té ria da Ordem do Dia pros si ga. No en tan to,
que os Lí de res vão ao en con tro dos Go ver na do res
pe dir des cul pas a S. Exªs pela de mo ra, pelo atra so.
Em se gui da, nos re u ni re mos para ten tar en con trar,
pela via da ne go ci a ção, a for ma de en ca mi nha men to
den tro do pra zo ajus ta do, ade qua do, com um tex to
equi li bra do. Deve ser ob ti da pela via da ne go ci a ção.
Se for mos es ti car a cor da, va mos re pro du zir in ci den-
tes de sa gra dá ve is como o de hoje que não in te res-
sam a nin guém. O ape lo que faço – ma ni fes tan do o
voto do PFL con tra o re que ri men to – é que nos en-
con tre mos e que a ne go ci a ção se es ta be le ça em tor -
no de as sun to que re pu to ser do in te res se na ci o nal. O 
PFL tem pon tos de vis ta dos qua is não vai abrir mão.
Te nho cer te za de que o Go ver no pode aten der al guns
ple i tos da Opo si ção. A boa prá ti ca po lí ti ca re co men da
o en ten di men to.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, como já fi cou de vi da men te es cla re ci do na Casa, V.
Exª teve a opor tu ni da de de ex pli car a to dos os Se na-
do res que ha via dado uma in for ma ção, sub me ti do ao
Ple ná rio a vo ta ção de um re que ri men to para adi a-
men to da Ordem do Dia, acre di tan do que ha via acor -
do de Lí de res, como pos si bi li ta o Re gi men to.

Como de fato essa in for ma ção não era cor re ta,
não que eu co lo que em dú vi da os es tra ta ge mas, os
ar dis mon ta dos para se adi a rem vo ta ções in de se ja-
das, até por que nós do PT pas sa mos os anos de
1999 a 2002 ba ten do no PL 9 lá na Câ ma ra; e quan do
aqui o pro je to che gas se se ria ta bi ca de cipó-fogo. É
evi den te, Sr. Pre si den te, é ab so lu ta men te le gí ti mo
que seja fe i to e no PL 9, que, efe ti va men te, não sig ni-
fi ca nem 10% da re ti ra da de di re i tos que es ta mos
aqui fa zen do. Então faz par te, res pe i tan do o Re gi-
men to, está tudo mu i to bem. 

Ago ra, por que faço o ape lo a V. Exª para que
man te nha a Ordem do Dia? Tive a in for ma ção de que
a Se na do ra Ro se a na não se en con tra mu i to bem de
sa ú de, e S. Exª é a Re la to ra do Pro je to Pri me i ro
Empre go. A Se na do ra Ro se a na tem toda a nos sa so -
li da ri e da de em re la ção a sua sa ú de, mas te nho cer te-
za de que S. Exª, em casa, es ta rá tor cen do mu i to para 
que o pro je to seja vo ta do hoje, já que fez sua de fe sa
na Co mis são. Até por que como man da não o Re gi-
men to, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, mas a Cons ti tu i ção
é evi den te que após a le i tu ra das me di das pro vi só ri as
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fi ca rão im pe di das vo ta ções ter mi na ti vas, não ins tru-
ção da Co mis são da Cons ti tu i ção e Jus ti ça, mas im -
pe di das vo ta ções aqui no ple ná rio. Efe ti va men te isso
vai aca bar cri an do um pre ju í zo não para a re for ma da
Pre vi dên cia, mas sim para o Pri me i ro Empre go. Por
isso faço um ape lo a V. Exª no sen ti do de que man te-
nha mos a Ordem do Dia e fa ça mos o de ba te di an te
de uma ma té ria ex tre ma men te im por tan te para mu i-
tos jo vens, es pe ci al men te os fi lhos da po bre za, as
me ni nas que es tão nas ruas ven den do o cor po por
um pra to de co mi da e os jo vens que es tão sen do tra -
ga dos pela mar gi na li da de e pelo nar co trá fi co como
úl ti mo re fú gio. Por tan to, é ex tre ma men te im por tan te
que esse de ba te seja fe i to efe ti va men te hoje. Mu i to
obri ga da.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra o 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.) – Sr. Pre si-
den te, pri me i ro, que ro di zer que es tou mu i to co mo vi-
do quan do as vo zes da Opo si ção se le van tam com
tan ta ên fa se para apro var um pro je to do Go ver no, o
que mos tra que não va mos en con trar di fi cul da des na
apro va ção do Pro je to Pri me i ro Empre go, que, de fato, 
é de am plo al can ce so ci al.

O adi a men to por 24 ho ras de uma ma té ria des -
sa na tu re za não pre ju di ca, evi den te men te, o sen ti do
so ci al, o am plo al can ce e os ob je ti vos que te mos pela
fren te. Por isso, en ca mi nha mos o re que ri men to so li ci-
tan do o adi a men to.

No en tan to, a Se na do ra He lo í sa He le na co mu-
ni cou que há na mesa duas me di das pro vi só ri as en -
ca mi nha das pela Câ ma ra dos De pu ta dos. Sr. Pre si-
den te, se de fato isso é pro ce den te, a le i tu ra des sas
me di das pro vi só ri as tem, evi den te men te, que ser
en ca mi nha da pela Mesa e terá des do bra men tos
cons ti tu ci o na is de tran ca rem a tra mi ta ção de to das
as ma té ri as ter mi na ti vas. Te nho ab so lu ta con vic ção
de que, exa ta men te pela mo ti va ção que ins pi ra o
Ple ná rio a apro var o pro je to do pri me i ro em pre go,
sa be re mos su pe rar, ao lon go do dia de ama nhã, no
mé ri to, es sas me di das pro vi só ri as. Nós vo ta re mos e
po de re mos, por tan to, dar pros se gui men to à Ordem
do Dia. Por isso, a Ma i o ria man tém o re que ri men to,
so li ci tan do o adi a men to. por 24 ho ras das ma té ri as
que es tão so bre a mesa, mas, evi den te men te, re ti ra-
rá essa ini ci a ti va caso exis ta me di da pro vi só ria e
seja fe i ta a le i tu ra nes ta ses são, o que evi den te men-
te blo que ia a pa u ta de to dos os pro je tos. A par tir daí 

nos de bru ça re mos no sen ti do de apro var es sas me -
di das para per mi tir que o Pro je to Pri me i ro Empre go
ve nha ao Ple ná rio o mais rá pi do pos sí vel.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela or-
dem.) – Inda go de V. Exª se já está em dis cus são o
re que ri men to de adi a men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Ain da
não en tra mos na Ordem do Dia. A Pre si dên cia
anun ci ou a Ordem do Dia quan do en tão os Se na do-
res pe di ram a pa la vra pela or dem.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Obri ga-
do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí ci os do 1º Se cre tá rio da Câ ma ra dos De pu-
ta dos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tur ma.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIOS

Nºs 760 e 762, de 2003, de 17 do cor-
ren te, sub me ten do à apre ci a ção do Se na do
Fe de ral, nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, as se guin tes
Me di das Pro vi só ri as:

– nº 125, de 2003, que ins ti tui no Bra -
sil o Sis te ma de Cer ti fi ca ção do Pro ces so
de Kim ber ley - SCPK, re la ti vo à ex por ta ção
e à im por ta ção de di a man tes bru tos e dá
ou tras pro vi dên ci as; e

– nº 126, de 2003, que dis põe so bre a
as sun ção, pela União, de res pon sa bi li da des
ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de aten ta dos
ter ro ris tas, atos de guer ra ou even tos cor re-
la tos, con tra ae ro na ves de ma trí cu la bra si le-
i ra ope ra das por em pre sas bra si le i ras de
trans por te aé reo pú bli co, ex clu í das as em-
pre sas de táxi aé reo.)

OS-GSE Nº 760

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2003

À 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
Nes ta
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Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vis só ria nº 125, de 2003, do Po der
Exe cu ti vo, apro va da na Ses são Ple ná ria do dia
15.09.03, que “Insti tui no Bra sil o Sis te ma de Cer ti fi-
ca ção do Pro ces so de Kim ber ley – SCPK, re la ti vo à
ex por ta ção e à im por ta ção de di a man tes bru tos, e ou -
tras pro vi dên ci as.”, con for me o dis pos to no art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

OS-GSE nº 762

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2003

À 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
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vis só ria nº 126, de 2003, do Po der
Exe cu ti vo, apro va da na Ses são Ple ná ria do dia
16.09.03, que “Dis põe so bre a as sun ção, pela União,
de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso
de aten ta dos ter ro ris tas, atos de guer ra ou even tos
cor re la tos, con tra ae ro na ves de ma trí cu la bra si le i ra
ope ra das por em pre sas bra si le i ras de trans por te aé -
reo pú bli co, ex clu í das as em pre sas de táxi aé reo.”,
con for me o dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com re -
fe rên cia às Me di das Pro vi só ri as nºs 125 e 126, de
2003, que aca bam de ser li das, a Pre si dên cia co mu-
ni ca ao Ple ná rio que o pra zo de 45 dias para apre ci-
a ção das ma té ri as pelo Con gres so Na ci o nal já se
en con tra es go ta do. Uma vez re ce bi das for mal men te
pelo Se na do Fe de ral, nes ta data, as pro po si ções
pas sam a so bres tar ime di a ta men te as de ma is de li-
be ra ções le gis la ti vas des ta casa até que se ul ti mem
suas vo ta ções.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên-
cia in clui as ma té ri as na pa u ta da Ordem do Dia da
pró xi ma dia 25.

É a se guin te a ma té ria re ce bi da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 125, DE 2003

Insti tui no Bra sil o Sis te ma de Cer ti-
fi ca ção do Pro ces so de Kim ber ley –
SCPK, re la ti vo à ex por ta ção e im por ta ção
de di a man tes bru tos, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Este Avulso contém os seguintes documentos:

– Au tó gra fo da Me di da Pro vi só ria
– Me di da Pro vi só ria ori gi nal
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº 358/03
– Expo si ção de Mo ti vos nº 76/2003, dos Mi nis tros
de Esta do de Mi nas e Ener gia, da Fa zen da, e do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or
– Ofí cio nº 760/03 da Câ ma ra dos De pu ta dos en ca-
mi nhan do a ma té ria ao Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
– Emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta
– Nota Téc ni ca nº 29/03, da Con sul to ria de Orça-
men to e Fis ca li za ção Fi nan ce i ra – COFF, da Câ ma-
ra dos De pu ta dos
– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos – Re la tor: De pu ta do André Za -
cha row (PDT – PR)
– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
– Le gis la ção Ci ta da

MEDIDA PROVISORIA Nº 125, DE 2003 

Insti tui no Bra sil o Sis te ma de Cer ti-
fi ca ção do Pro ces so de Kim ber ley –
SCPK, re la ti vo à ex por ta ção e à im por ta-
ção de di a man tes bru tos, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do, no Bra sil, nos ter mos das

exi gên ci as es ta be le ci das no Pro ces so de Kim ber ley,
o Sis te ma de Cer ti fi ca ção do Pro ces so de Kim ber ley
– SCPK, me ca nis mo in ter na ci o nal de cer ti fi ca ção de
ori gem de di a man tes bru tos des ti na dos à ex por ta ção
e à im por ta ção, na for ma do dis pos to nes ta lei.

§ 1º De no mi na-se Pro ces so de Kim ber ley to das
as ati vi da des in ter na ci o na is re la ci o na das à cer ti fi ca-
ção de ori gem de di a man tes bru tos, vi san do im pe dir
o fi nan ci a men to de con fli tos pelo seu co mér cio.

§ 2º Na ex por ta ção, o Pro ces so de Kim ber ley
visa im pe dir a re mes sa de di a man tes bru tos ex tra í-
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dos de áre as de con fli to ou de qual quer área não le -
ga li za da pe ran te o De par ta men to Na ci o nal de Pro du-
ção Mi ne ral – DNPM.

§ 3º Na im por ta ção, o Pro ces so de Kim ber ley
visa im pe dir a en tra da de re mes sas de di a man tes
bru tos sem o re gu lar Cer ti fi ca do do Pro ces so de Kim -
ber ley do país de ori gem.

Art. 2º A im por ta ção e a ex por ta ção de di a man-
tes bru tos no ter ri tó rio na ci o nal exi ge o aten di men to
dos re qui si tos cons tan tes des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se di a man tes bru-
tos, para os fins des ta lei, aque les clas si fi ca dos nas
sub po si ções 7102.10, 7102.21 e 7102.31 do Sis te ma
Har mo ni za do de Co di fi ca ção e De sig na ção de Mer -
ca do ri as.

Art. 3º Fi cam pro i bi das as ati vi da des de im por ta-
ção e ex por ta ção de di a man tes bru tos ori gi ná ri os de
pa í ses não-par ti ci pan tes do Pro ces so de Kim ber ley.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio do De sen vol vi-
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or pu bli ca rá, pe ri o-
di ca men te, a re la ção dos pa í ses par ti ci pan tes do Pro -
ces so de Kim ber ley.

Art. 4º O SCPK tem por ob je ti vos:
I – as se gu rar o aces so da pro du ção bra si le i ra de 

di a man tes bru tos ao mer ca do in ter na ci o nal;
II – im pe dir a en tra da, no ter ri tó rio na ci o nal, de

di a man tes bru tos ori gi ná ri os de pa í ses não-par ti ci-
pan tes do Pro ces so de Kim ber ley, bem como da que-
les ori gi ná ri os dos pa í ses par ti ci pan tes, mas que es -
te jam de sa com pa nha dos de do cu men ta ção com pa tí-
vel com aque le Sis te ma; e

III – im pe dir a sa í da do ter ri tó rio na ci o nal de di a-
man tes bru tos de sa com pa nha dos do Cer ti fi ca do do
Pro ces so de Kim ber ley.

Art. 5º A im ple men ta ção e a exe cu ção do SCPK
são de res pon sa bi li da de dos Mi nis té ri os do De sen-
vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or; de Mi nas e
Ener gia e da Fa zen da, no que tan ge às suas com pe-
tên ci as es pe cí fi cas.

Art. 6º As ex por ta ções de di a man tes bru tos pro -
du zi dos no País so men te po de rão ser re a li za das se
acom pa nha das do Cer ti fi ca do do Pro ces so de Kim -
ber ley.

§ 1º Com pe te ao DNPM, en ti da de anu en te no
pro ces so ex por ta dor, a emis são do Cer ti fi ca do do
Pro ces so de Kim ber ley.

§ 2º No caso de ser ne ces sá ria a aber tu ra de in -
vó lu cro con ten do di a man tes bru tos a se rem ex por ta-
dos, em de cor rên cia de ação fis cal adu a ne i ra re a li za-
da no cur so do des pa cho, o Mi nis té rio da Fa zen da,
por in ter mé dio da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, emi -
ti rá o Cer ti fi ca do do Pro ces so de Kim ber ley em subs -
ti tu i ção ao cer ti fi ca do ori gi nal, trans cre ven do os mes -
mos da dos do cer ti fi ca do subs ti tu í do.

Art. 7º As im por ta ções de di a man tes bru tos se -
rão acom pa nha das do Cer ti fi ca do do Pro ces so de
Kim ber ley, emi ti do pe las au to ri da des com pe ten tes do 
país de ori gem, sen do obri ga tó ria a apre sen ta ção
dele por oca sião do li cen ci a men to não-au to má ti co
pelo DNPM.

Art. 8º Com pe te ao Mi nis té rio da Fa zen da, por
in ter mé dio da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, exa mi-
nar e ma nu se ar os lo tes de di a man tes bru tos sub me-
ti dos a des pa cho adu a ne i ro, com vis tas em ve ri fi car
sua con for mi da de com o con te ú do do Cer ti fi ca do do
Pro ces so de Kim ber ley que os acom pa nha, ex pe din-
do, na hi pó te se pre vis ta no § 2º do art. 6º, o cor res-
pon den te cer ti fi ca do.

Art. 9º Apli ca-se a pena de per di men to da mer -
ca do ria:

I – sub me ti da a pro ce di men to de des pa cho adu -
a ne i ro, sem am pa ro do Cer ti fi ca do do Pro ces so de
Kim ber ley; e

II – na pos se de qual quer pes soa, em zona pri -
má ria de por tos, ae ro por tos e pon tos de fron te i ra al -
fan de ga dos, sem am pa ro do Cer ti fi ca do do Pro ces so
de Kim ber ley.

Art. 10. Apli ca-se a mul ta de cem por cen to do
va lor da mer ca do ria:

I – ao co mér cio in ter na ci o nal de di a man tes bru -
tos, sem am pa ro do Cer ti fi ca do do Pro ces so de Kim -
ber ley ve ri fi ca do em pro ce di men to de ação fis cal adu -
a ne i ra de zona se cun dá ria, com base em re gis tros
as sen ta dos em li vros fis ca is ou co mer ci a is; e

II – à prá ti ca de ar ti fí cio para a ob ten ção do Cer -
ti fi ca do do Pro ces so de Kim ber ley.

Art. 11. Com pe te ao Mi nis té rio da Fa zen da, por
in ter mé dio da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, a apli ca-
ção das pe na li da des pre vis tas nos arts. 9º e 10, ob -
ser van do-se o dis pos to nos arts. 27 a 30 do De cre-
to-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976.

Art. 12. O DNPM, a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de-
ral e a Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or do Mi nis té rio
do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or,
em con jun to, se rão res pon sá ve is pela im plan ta ção do 
SCPK, de ven do de sen vol ver e im ple men tar sis te ma
de mo ni to ra men to e con tro le es ta tís ti co do co mér cio
e pro du ção de di a man tes no País, em con so nân cia
com o que for de fi ni do no âm bi to do Pro ces so de Kim -
ber ley.

Art. 13. Os pra zos a que se re fe rem o in ci so I do
art. 4º e o art. 5º, am bos da Lei nº 10.684, de 30 de
maio de 2003, fi cam pror ro ga dos até 31 de agos to de
2003, ob ser va das as de ma is nor mas cons tan tes da -
que la lei.

Art. 14. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 125, 
DE 30 DE JULHO DE 2003

“Insti tui no Bra sil o sis te ma de cer -
ti fi ca ção do pro ces so de Kim ber ley –
Scpk, re la ti vo à ex por ta ção e à im por ta-
ção de di a man tes bru tos, e dá ou tras
pro vi dên ci as.”

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº , DE 2003
(Do Sr. De pu ta do José Car los Ara ú jo)

Nos ter mos do § 2º do art. 4º da Re so lu ção nº 1,
de 2002-CN, re que i ro que o Pro je to de Lei nº 1.557, de 
2003, de mi nha au to ria, em tra mi ta ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos, tra mi te sob a for ma de emen da, em con -
jun to com a pre sen te me di da pro vi só ria, para subs ti tu ir
a re da ção do art. 13 ali cons tan te(có pia em ane xo).

Justificação

O Pro je to de Lei nº 1.557, de 2003, de mi nha au -
to ria, al te ra a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003,
pror ro gan do para 31 de de zem bro de 2003, o pra zo
para par ce la men to de dé bi tos jun to à Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral, à Pro cu ra do ria da Re ce i ta Fe de ral e
ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al
(REFIS/PAES).

A pro po si ção está tra mi tan do na Câ ma ra dos
De pu ta dos, con ce den do um pra zo mais am plo, até 31 
de de zem bro de 2003, para ade são ao Re fis/Paes

Assim, ba se a do no § 2º do art. 4º da Re so lu ção
nº 1, de 2002-CN, jul go fun da men tal que a re fe ri da
pro po si ção seja con si de ra da como Emen da Subs ti tu-
ti va ao art. 13 da pre sen te me di da pro vi só ria, pe las
ra zões ali ex pos tas.

Res sal to que a pro po si ção que apre sen to con -
ce de um pra zo mais am plo para ade são ao Re fis,
aten den do, as sim, aos re cla mes dos agen tes eco nô-
mi cos, e tam bém ao Go ver no, ao cri ar con di ções
mais pro pí ci as para re co lhi men to do enor me pas si vo
tri bu tá rio cre dor.

Sala da Co mis são, 5 de agos to de 2003. – De -
pu ta do José Car los Ara ú jo.

OF. Nº 407/2003-CN

Bra sí lia, 7 de agos to de 2003

Exmº Sr.
De pu ta do João Pa u lo Cu nha
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos

Se nhor Pre si den te,
So li ci to os bons ofí ci os de V. Exª, no sen ti do de

que seja re me ti do a esta Casa com a má xi ma ur gên-
cia o Pro ces sa do do Pro je to de Lei nº 1.557, de 2003,
de au to ria do De pu ta do José Car los Ara ú jo, que “Alte -

ra a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, pror ro gan-
do para 31 de de zem bro de 2003 o pra zo para par ce-
la men to de dé bi tos jun to à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral, à Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal e ao
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al”, ten do em vis ta
re que ri men to apre sen ta do por S. Exª den tro do pra zo
re gi men tal para ofe re ci men to de emen das, para que
a re fe ri da Ma té ria tra mi te sob a for ma de emen da à
Me di da Pro vi só ria nº 125, de 30 de ju lho de 2003,
con for me dis pos to no § 2º do art. 40 da Re so lu ção nº
1, de 2002-CN.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – Se na dor Pa u lo
Paim, 1º Vice-Pre si den te do Se na do Fe de ral no exer -
cí cio da Pre si dên cia.

PROJETO DE LEI Nº 1.547, DE 2003
(Dos Srs. Antô nio Car los Pan nun zio

e Ani val do Vale)

Fica pror ro ga do por ses sen ta dias o 
pra zo para re que ri men to de par ce la men-
to de dí vi das ob je to da Lei nº 10.684, de
30 de maio de 2003.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os pra zos a que se re fe rem o in ci so I, do

art. 4º e o ca put do art. 5º da Lei nº 10.684, de 30 de
maio de 2003, fi cam pror ro ga dos por ses sen ta dias a
con tar de 31 de ju lho de 2003.

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 10.684, de 30 de maio de 2003, fa cul tou
que os dé bi tos jun to à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral,
à Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, ao Insti -
tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al e ao Pro gra ma de Re-
cu pe ra ção Fis cal – REFIS fos sem par ce la dos e re ne-
go ci a dos de acor do com as suas dis po si ções.

Os ar ti gos quar to e quin to pre vi ram que os par -
ce la men tos das dí vi das jun to à SRF, à PGFN e ao
INSS de ve ri am ser re que ri dos até o úl ti mo dia útil do
se gun do mês sub se qüen te ao da pu bli ca ção da re fe-
ri da lei, que ocor re ra em 31-5-2003, ou seja, o pra zo
en cer rar-se-á em 31-7-2003.

Na imi nên cia da ex pi ra ção do re fe ri do pra zo, ve -
ri fi ca-se que esse pe río do foi por de ma is exí guo, não
sen do su fi ci en te para que os in te res sa dos re que res-
sem os par ce la men tos das dí vi das re fe ren tes a tri bu-
tos e con tri bu i ções fe de ra is a que têm di re i to, face ao
tem po des pen di do na re gu la men ta ção da lei, bem
como dos epi só di os de gre ves pro vo ca dos pe los ser -
vi do res pú bli cos fe de ra is.
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A pre sen te pro pos ta am plia esse pra zo por mais 
60 dias no in tu i to de evi tar pre ju í zos para as em pre-
sas op tan tes pelo Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis cal – 
REFIS, en tre ou tras.

Con ta mos com o apo io dos no bres pa res para a
apre ci a ção e apro va ção des ta ma té ria.

Sala das Ses sões, 24 de ju lho de 2003. – De pu-
ta do Anto nio Car los Pan nun zio, – De pu ta do Ani-
val do Vale.

OF. Nº 406/2003-CN

Bra sí lia, 7 de agos to de 2003

Exmº Sr.
De pu ta do João Pa u lo Cu nha
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos

Se nhor Pre si den te,
So li ci to os bons ofi ci os de V. Exª, no sen ti do de

que seja re me ti do a esta Casa com a má xi ma ur gên-
cia o Pro ces sa do do Pro je to de Lei nº 1.547, de 2003,
de au to ria do De pu ta do Antô nio Car los Pan nun zio,
que “Fica pror ro ga do por 30 dias o pra zo para re que-
ri men to de par ce la men to de dí vi das ob je to da Lei nº
10.684, de 30 de maio de 2003”, ten do em vis ta re -
que ri men to apre sen ta do por S. Exª den tro do pra zo
re gi men tal para ofe re ci men to de emen das, para que
a re fe ri da Ma té ria tra mi te sob a for ma de emen da à
Me di da Pro vi só ria nº 125, de 30 de ju lho de 2003,
con for me dis pos to no § 2º do art. 40 da Re so lu ção nº
1, de 2002-CN.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – Se na dor Pa u lo
Paim, 1º Vice-Pre si den te do Se na do Fe de ral, o exer -
cí cio da Pre si dên cia.

Bra sí lia, 8 agos to de 2003

Nota Téc ni ca nº 29/2003

Sub sí di os acer ca da ade qua ção or-
ça men tá ria e fi nan ce i ra da Me di da Pro vi-
só ria nº 125, de 30 ju lho de 2003.

I – Intro du ção
A pre sen te Nota Téc ni ca aten de a de ter mi na-

ção do art. 19 da Re so lu ção nº 1, de 2002, do con -
gres so na ci o nal, o qual es ta be le ce: “o ór gão de con -
sul to ria e as ses so ra men to or ça men tá rio da casa a
que per ten cer o re la tor de me di da pro vi só ria en ca mi-
nha da aos re la to res e à co mis são, no pra zo de 5 (cin -
co) dias de sua pu bli ca ção, nota téc ni ca com sub sí di-
os acer ca da ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria de 
me di da pro vi só ria.

Com base no art. 62, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te ao Con gres so Na ci o nal, por in ter mé dio da Men -

sa gem nº 358, de 2003-CN, a Me di da Pro vi só ria nº
25, de 30 de ju lho de 2003, que “Insti tui no Bra sil o
Sis te ma de Cer ti fi ca do do Pro ces so de Kim ber ley –
SGPK, re la ti vo à ex por ta ção e à im por ta ção de di a-
man tes bru tos, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

II – Sín te se e Aspec tos Re le van tes
A MP 125/2003 ins ti tui o SCPK atri bu in do o

ônus de sua ope ra ci o na li za ção aos ór gãos da ad mi-
nis tra ção pú bli ca fe de ral li ga dos à ati vi da de de ex por-
ta ção e de con tro le de mi ne ra ção.

Os cus tos ine ren tes à boa con se cu ção do sis te-
ma ins ti tu í do é co lo ca do como algo a ser fi nan ci a do à
ex pen sa do or ça men to de cada ór gão en vol vi do, a sa -
ber: o DNPM, a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral –SRF e 
a Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or do Mi nis té rio do
De sen vol vi men to, se gun do o que se de pre en de do
art. 12 da MP em aná li se.

III – Com pa ti bi li da de E Ade qua ção
Orça men ta ria e Fi nan ce i ra

O art. 5º da Re so lu ção nº 1, de 2002 – CN, que
“Dis põe so bre a apre ci a ção, pelo Con gres so Na ci o-
nal, das Me di das Pro vi só ri as a que se re fe re o art. 62
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
re fe re-se da se guin te for ma ao exa me de ade qua ção
or ça men tá ria e fi nan ce i ra: “O exa me de com pa ti bi li-
da de e ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra das Me -
di das Pro vi só ri as abran ge a aná li se da re per cus são
so bre a re ce i ta ou a des pe sa pú bli ca da União e da
im pli ca ção quan to ao aten di men to das nor mas or ça-
men tá ri as e fi nan ce i ras vi gen tes, em es pe ci al a con -
for mi da de com a Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a lei do pla no plu ri a nu al, a lei de di re tri-
zes or ça men tá ris e a lei or ça men tá ria da União.”

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com ple-
men tar nº 101/2000), no seu art. 16, § 1º, es ta be le ceu
os se guin tes con ce i tos so bre ade qua ção e com pa ti bi-
li da de fi nan ce i ra e or ça men tá ria:

“§ 1º Para os fins des ta Lei Com ple-
men tar, con si de ra-se:

I – ade qua da com a lei or ça men tá ria
anu al, a des pe sa ob je to de do ta ção es pe cí-
fi ca e su fi ci en te, ou que es te ja abran gi da
por cré di to ge né ri co, de for ma que so ma das
to das as des pe sas da mes ma es pé cie, re a li-
za da e a re a li zar, pre vis tas no pro gra ma de
tra ba lho, não se jam ul tra pas sa dos os li mi tes
es ta be le ci dos para os exer cí ci os.

II – com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al
e a lei de di re tri zes or ça men tá ri as, a des pe-
sa que se con for me com as di re tri zes, ob je-
ti vos, pri o ri da des e me tas pre vis tas nes ses
ins tru men tos e não in frin ja qual quer de suas 
dis po si ções.
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Con si de ran do que a Me di da Pro vi só ri a em aná -
li se não vin cu la re cur sos para o cus te io do SCPK, e
que ape nas re me te sua ope ra ci o na li za ção à es tru tu-
ra dos ór gãos en vol vi dos com sua con se cu ção, ten -
do-se em, vis ta que tais ór ga os po dem vir a as si mi-
lar em seus or ça men tos o even tu al cus to mar gi nal
ad vin do de mais essa atri bu i ção, não se vê em pe ci-
lho à sua apro va ção.

Res sal ta mos, por fim, que a Me di da Pro vi só ria
nº 125/2002 não con tém de ter mi na ção que con tra rie
o dis pos to na le gis la ção em vi gor, em es pe ci al ao Pla -
no Plu ri a nu al, na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as e
na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Esses são os sub sí di os. – Fran cis co Lú cio Pe -
re i ra Fi lho, Con sul tor de Orça men to e Fis ca li za ção
Fi nan ce i ra – Eu gê nio Greg gi a nin, Di re tor da Con sul-
to ria de Orça men to e Fis ca li za ção Fi nan ce i ra.

PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA, EM SUSTITUIÇÃO À
COMISSÃO MISTA, PROFERIDO NO
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PDT – PR. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Sras. e Srs. De pu ta dos, an tes de apre sen tar o re la-
tó rio à Emen da nº 125, ca bem al gu mas pre li mi na res,
em face das in ter ven ções ha vi das nes te ple ná rio.

Nin guém des co nhe ce a his tó ria eco nô mi ca do
Bra sil. De pu ta do Ro dri go Maia, des de o iní cio dos
nos sos es tu dos, apren de mos na es co la os ci clos do
pau-bra sil, da mi ne ra ção etc. A mi ne ra ção teve im por-
tân cia mu i to gran de no Bra sil. Até o fi nal dos anos
1800, o Bra sil era o pri me i ro pro du tor mun di al de di a-
man tes. Mais de 90% da pro du ção mun di al era ex tra í-
da do alu vião, prin ci pal men te de Mi nas Ge ra is, de
Mato Gros so e de Go iás. Foi dito aqui que nada se en -
con tra em por tu guês so bre a ma té ria e que o Re la tor
teve di fi cul da des em ela bo rar seu re la tó rio por fal ta de 
ma te ri al. Pelo con trá rio, meus se nho res. Há gran de
abun dân cia de ma te ri a is so bre o Pro ces so kim ber ley.

O nome da ci da de mi ne i ra de Ita bi ra vem de ita -
bi ri to, mi né rio de fer ro abun dan te na que la re gião.
Kim ber ley vem tam bém de uma ro cha, cha ma da kim -
ber li to, que deu nome a uma re gião di a man tí fe ra mu i-
to rica do cone sul afri ca no e à ci da de de Kim ber ley.
Mu i tas re giões po bres, com mi né rio mu i to abun dan te
e rico, en se ja ram o co mér cio des sas ri que zas para fi -
nan ci ar ati vi da des não re co men dá ve is, como a de po-
si ção de go ver nos, O di a man te sujo de san gue pas -
sou a pre do mi nar no co mér cio mun di al.

A Orga ni za ção das Na ções Uni das, aten den do
a ape lo da Co mu ni da de Inter na ci o nal e do Con se lho

de Se gu ran ça, em 2 re so lu ções, nos anos de 2000 e
2001, ado tou me di das quan to a esse co mér cio in ter-
na ci o nal.

Em no vem bro do ano pas sa do, re u ni dos na ci -
da de de Inter la ken, na Su í ça, mais de 200 par ti ci pan-
tes, re pre sen tan do não só 45 pa í ses, mas as ati vi da-
des pro du to ras e co mer ci a li za do ras des se mi ne ral
pre ci o so, re sol ve ram es ta be le cer um cer ti fi ca do para
que hou ves se um co mér cio in ter na ci o nal mais con-
tro la do e para eli mi nar o fi nan ci a men to do trá fi co de
ar mas no mun do todo.

Esti ve mos lá re pre sen ta dos pe los Mi nis tros das
Re la ções Exte ri o res, do De sen vol vi men to, Indús tria e 
Co mér cio Exte ri or, de Mi nas e Ener gia. Só no mês
pas sa do, De pu ta do Ro dri go Maia, fo ram re a li za dos 2
se mi ná ri os: um na ci da de de Cu i a bá e ou tro pró xi mo
da que la ci da de, com a pre sen ça de gran de nú me ro
de geó lo gos, le gis la do res e es tu di o sos bra si le i ros
des sa ma té ria para a ado ção do pro ces so kim ber ley.

O Go ver no bra si le i ro, com esta me di da pro vi só-
ria, traz ao Con gres so Na ci o nal, para ser apre ci a do
hoje, este im por tan te do cu men to. O Bra sil, pri me i ro
pro du tor mun di al no fi nal dos anos 1800, hoje é o 10º,
res pon den do ape nas por 0,5% da pro du ção.

E ain da cabe ou tra ex pli ca ção. A Áfri ca do Sul e
o ter ri tó rio bra si le i ro guar dam uma si mi li tu de mu i to
gran de: so mos se pa ra dos pelo Atlân ti co. Os geó lo gos
en si nam que um fe nô me no de no mi na do Gold wa na
nos se pa rou. Se hoje so mar mos os re cor tes dos 2 li -
to ra is, eles qua se se en ca i xam, além de a con for mi-
da de ge o ló gi ca ser mu i to pa re ci da. Então, já es tão
sen do des co ber tos no Bra sil o mi né rio kim ber li to em
al gu mas re giões. Po de re mos in ves tir mu i to e des co-
brir mais.

A Me di da Pro vi só ria nº 125 tra ta da in ser ção do
Bra sil nes se mer ca do para ga ran tir as nos sas ex por-
ta ções e pro te ger as nos sas im por ta ções.

Se al guém ti ver in te res se, pode aces sar os prin -
ci pa is si tes de bus ca, den tre eles o Ya hoo e o Cadê,
para sa ber so bre o pro ces so Kim ber ley. Exis te em
por tu guês mu i ta ma té ria so bre o as sun to. O DNPM, o
Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia e o Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res tam bém con tem plam o as sun to. Não
va mos su bes ti mar a in te li gên cia do nos so povo, mu i to
me nos dos Par la men ta res des ta Casa.

Pas so ao re la tó rio.
A Me di da Pro vi só ria em epí gra fe, ex pe di da pelo

Exmº Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art.
62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 11 de se tem bro de
2001, e en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal por in -
ter mé dio da Men sa gem nº 358, de 30 de ju lho de
2003, ins ti tui no Bra sil o Sis te ma de Cer ti fi ca ção do
Pro ces so de Kim ber ley, SCPK, re la ti vo à ex por ta ção
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e im por ta ção de di a man tes bru tos, e dá ou tra pro vi-
dên ci as.

O Sis te ma de Cer ti fi ca ção do Pro ces so de Kim -
ber ley é uma ini ci a ti va in ter na ci o nal de ve ri fi car a ori -
gem dos di a man tes bru tos de modo a ga ran tir que es -
tes não se ori gi nem de re giões em guer ra ci vil, mor -
men te na Áfri ca. Sem isso, o país fica ali ja do de todo
co mér cio in ter na ci o nal de di a man tes.

No de cor rer do pra zo re gi men tal fo ram apre sen-
ta das 34 emen das; 5 vi sam a al te ra ções re da ci o na is
das nor mas so bre o Cer ti fi ca do de Kim ber ley e as
res tan tes bus cam a am pli a ção do pra zo para in clu são
e par ce la men to tri bu tá rio, bem como a in clu são de
ou tros be ne fí ci os de na tu re za tri bu tá ria.

Voto.
Da ad mis si bi li da de.
Tra ta-se de ma té ria le gis la ti va re fe ren te à mi ne-

ra ção e ao Di re i to Tri bu tá rio, por tan to, ma té ri as tí pi-
cas de lei fe de ral a ser exa mi na da por este Par la men-
to, nos ter mos do art. 49, ca put, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral da Re pú bli ca.

Por se tra tar de me di da pro vi só ria, cum pre-nos
re a li zar o exa me dos pres su pos tos de re le vân cia e ur -
gên cia, nos ter mos do art. 62, § 5º da Cons ti tu i ção.

A pro pos ta é re le van te e ur gen te por quan to se
os di a man tes bra si le i ros não fo rem ob je to de cer ti fi-
ca ção fi ca rá im pe di da a ex por ta ção, pois os pa í ses
im por ta do res es tão ve dan do a en tra da, em seu ter ri-
tó rio, de di a man tes não-cer ti fi ca dos. Isso ge ra ria o
de sem pre go de mi lha res de ga rim pe i ros que de pen-
dem da ex por ta ção de di a man tes e po de ri am ad vir
ris cos para a ba lan ça co mer ci al.

Por ou tro lado, a si tu a ção de en di vi da men to fis -
cal das em pre sas bra si le i ras é por de ma is co nhe ci da,
fa zen do-se dis pen sá ve is co men tá ri os quan to à ur-
gên cia e à re le vân cia de dis po si ti vo so bre par ce la-
men to tri bu tá rio.

Da Cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca
le gis la ti va.

Qu an to ao con te ú do le gal da me di da pro vi só ria,
ve ri fi ca mos tra tar-se de ma té ria que não se in se re en -
tre aque las as si na la das como de com pe tên cia ex clu-
si va do Con gres so Na ci o nal ou de qual quer de suas
Ca sas, tam pou co tra ta de ma té ria para a qual a Cons -
ti tu i ção da Re pú bli ca te nha ve da do uso de me di da
pro vi só ria.

Da ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra.
A pro pos ta não im pli ca au men to de des pe sas.
Do mé ri to.
O ob je ti vo da me di da pro vi só ria é ade quar a co -

mer ci a li za ção bra si le i ra de di a man tes bru tos às exi -
gên ci as in ter na ci o na is de cer ti fi ca ção de di a man tes,

sem o aten di men to das qua is o Bra sil fi ca rá mar gi na li-
za do do co mér cio in ter na ci o nal de di a man tes.

Ocor re que di ver sos con fli tos ar ma dos, mor-
men te na Áfri ca, são fi nan ci a dos pelo trá fi co de di a-
man tes, que se tor na ram co nhe ci dos como di a man-
tes de san gue.

Di an te des se qua dro, di ver sas or ga ni za ções in -
ter na ci o na is pas sa ram a pres si o nar pela cri a ção de
me ca nis mos que im pe çam os di a man tes ori un dos de
pa í ses em guer ra ci vil de se rem ven di dos no Pri me i ro
Mun do.

Assim, hoje a co mu ni da de in ter na ci o nal so men-
te ad mi te aqui si ção de di a man tes

bru tos se es ti ve rem em in vó lu cro la cra do acom -
pa nha do de cer ti fi ca do que ates te a ori gem lí ci ta da
mer ca do ria. Igual men te, so men te se ne go cia com pa -
í ses que exi jam o Cer ti fi ca do de Kim ber ley na im por-
ta ção e ex por ta ção de di a man tes.

Den tro des se con tex to, cri ou-se o sis te ma de
cer ti fi ca ção se gun do os mes mos pa drões que têm
sido ado ta dos in ter na ci o nal men te e ve dou-se a im-
por ta ção e ex por ta ção de di a man tes bru tos des pro vi-
dos de ates ta do de ori gem.

Além de per mi tir a in clu são do Bra sil no co mér-
cio in ter na ci o nal de di a man tes, a ini ci a ti va tem o efe i-
to co la te ral be né fi co de pos si bi li tar ma i or con tro le so -
bre os di a man tes bru tos pro du zi dos no País, evi tan do
o ge ne ra li za do des ca mi nho de di a man tes.

Por fim, a ex ten são dos pra zos de in clu são e
par ce la men to tri bu tá rio é me di da ne ces sá ria de vi do
ao ele va do grau de en di vi da men to das em pre sas bra -
si le i ras e às di fi cul da des ope ra ci o na is en con tra das
por al gu mas, mor men te as me no res, de re que rer o
par ce la men to.

Das emen das apre sen ta das.
Fo ram apre sen ta das 34 emen das. As Emen das

de nºs 1 a 5 vi sam a al te ra ções pu ra men te re da ci o na-
is, sem con se qüên cia no mé ri to da pro pos ta, nos dis -
po si ti vos so bre o Cer ti fi ca do do Pro ces so Kim ber ley.

Assim, re je i ta mos as emen das so bre o Cer ti fi-
ca do do Pro ces so de Kim ber ley.

Por ou tro lado, te mos 29 emen das for mu la das
que ver sam so bre o art. 13 da Me di da Pro vi só ria sob
aná li se.

Sr. Pre si den te, a ma i o ria de las tra tam de as sun-
tos já exa mi na dos na dis cus são da Me di da Pro vi só ria
nº 107, con ver ti da na Lei nº 10.584, de 30 de maio de
2003, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 31 de
maio de 2003, mo men to no qual as al te ra ções pro-
pos tas fo ram am pla men te dis cu ti das, re sul tan do no
pro je to de lei apro va do pelo Con gres so Na ci o nal e
san ci o na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, após lon -
gas e ex te nu an tes ne go ci a ções.
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Em face dos inú me ros ape los da so ci e da de, de
en ti da des e dos Par la men ta res pela pror ro ga ção do
pra zo pre vis to na lei para ade são ao pro gra ma, hou ve
aten di men to des se ple i to com a pror ro ga ção do pra zo
por 31 dias, que, so ma dos aos 61 dias an tes pre vis-
tos, to ta li za ram 92 dias para ade são ao pro gra ma de
par ce la men to. Con se qüen te men te, a úni ca ex ten são
de be ne fí cio que se re ve lou viá vel foi a cons tan te do
art. 13 da Me di da Pro vi só ria sob aná li se.

Não con si de ra mos ade qua do, nes te mo men to,
de ba ter e in clu ir no tex to pro pos tas so bre te mas di -
ver sos ou ver sa dos nes ta me di da pro vi só ria, fa zen-

do-se ne ces sá rio re je i tar as pro pos tas so bre tais as -
sun tos cons tan tes nas re fe ri das emen das.

Assim sen do, so mos le va dos a re je i tar as emen -
das re fe ren tes ao art. 13 da Me di da Pro vi só ria nº 125.

Di an te do ex pos to nos itens an te ri o res, re je i ta-
mos as emen das apre sen ta das e pro po mos a ma nu-
ten ção do tex to ori gi nal da Me di da Pro vi só ria nº 125,
de 30 de ju nho de 2003.

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

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

28904 Qu in ta-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL112     



Se tem bro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  25 28905    113ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



28906 Qu in ta-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL114     



Se tem bro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  25 28907    115ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



28908 Qu in ta-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL116     



Se tem bro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  25 28909    117ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



28910 Qu in ta-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL118     



Se tem bro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  25 28911    119ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 126, de 2003

Dis põe so bre a as sun ção, pela
União, de res pon sa bi li da des ci vis pe ran-
te ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro-
ris tas, atos de guer ra ou even tos cor re la-
tos, con tra ae ro na ves de ma trí cu la bra si-
le i ra ope ra das por em pre sas bra si le i ras
de trans por te aé reo pú bli co, ex clu í das as
em pre sas de táxi aé reo.

Este Avul so con tém os se guin tes do cu men tos:
– Au tó gra fo da Me di da Pro vi só ria
– Me di da Pro vi só ria ori gi nal
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº 359/03
– Expo si ção de Mo ti vos nº 97/2003, dos Mi nis tros
de Esta do da Fa zen da e da De fe sa
– Ofí cio nº 762/03 da Câ ma ra dos De pu ta dos en ca-
mi nhan do a ma té ria ao Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
– Emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta
– Nota Téc ni ca nº 152/03, da Con sul to ria de Orça-
men tos, Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de ral
– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos – Re la tor: De pu ta do Pa u lo Del -
ga do (PT/MG)
– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
– Le gis la ção Ci ta da

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 126, DE 2003

Dis põe so bre a as sun ção, pela
União, de res pon sa bi li da des ci vis pe ran-
te ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro-
ris tas, atos de guer ra ou even tos cor re la-
tos, con tra ae ro na ves de ma tri cu la bra si-
le i ra ope ra das por em pre sas bra si le i ras
de trans por te aé reo pú bli co, ex clu í das as
em pre sas de táxi aé reo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica a União au to ri za da, na for ma e cri té-

ri os es ta be le ci dos pelo Po der Exe cu ti vo, a as su mir
des pe sas de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i-
ros na hi pó te se da ocor rên cia de da nos a bens e pes -
so as, pas sa ge i ros ou não, pro vo ca dos por aten ta dos
ter ro ris tas, atos de guer ra ou even tos cor re la tos,
ocor ri dos no Bra sil ou no ex te ri or, con tra ae ro na ves
de ma tri cu la bra si le i ra ope ra das por em pre sas bra si-
le i ras de trans por te aé reo pú bli co, ex clu í das as em -
pre sas de táxi aé reo.

§ 1º O mon tan te glo bal das des pe sas de res-
pon sa bi li da des ci vis re fe ri das no ca put fica li mi ta do
ao equi va len te em re a is a US$1,000,000,000.00 (um
bi lhão de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca)

para o to tal dos even tos con tra ae ro na ves de ma trí cu-
la bra si le i ra ope ra das por em pre sas bra si le i ras de
trans por te aé reo pú bli co, ex clu í das as em pre sas de
táxi aé reo.

§ 2º As des pe sas de res pon sa bi li da des ci vis pe -
ran te ter ce i ros, na hi pó te se da ocor rên cia de da nos a
pes so as de que tra ta o ca put des te ar ti go, es tão li mi-
ta das ex clu si va men te à re pa ra ção de da nos cor po ra-
is, do en ças, mor te ou in va li dez so fri dos em de cor rên-
cia dos atos re fe ri dos no ca put des te ar ti go, ex ce tu a-
dos, den tre ou tros, os da nos mo ra is, ofen sa à hon ra,
ao afe to, à li ber da de, à pro fis são, ao res pe i to aos
mor tos, à psi que, à sa ú de, ao nome, ao cré di to e ao
bem-es tar, sem ne ces si da de da ocor rên cia de pre ju í-
zo eco nô mi co.

§ 3º Enten de-se por atos de guer ra qual quer
guer ra, in va são, atos ini mi gos es tran ge i ros, hos ti li da-
des com ou sem guer ra de cla ra da, guer ra ci vil, re be-
lião, re vo lu ção, in sur re i ção, lei mar ci al, po der mi li tar
ou usur pa do ou ten ta ti vas para usur pa ção do po der.

§ 4º Enten de-se por ato ter ro ris ta qual quer ato
de uma ou mais pes so as, sen do ou não agen tes de
um po der so be ra no, com fins po lí ti cos ou ter ro ris tas,
seja a per da ou dano dele re sul tan te aci den tal ou in -
ten ci o nal.

§ 5º Os even tos cor re la tos, a que se re fe re o ca-
put des te ar ti go, in clu em gre ves, tu mul tos, co mo ções
ci vis, dis túr bi os tra ba lhis tas, ato ma li ci o so, ato de sa -
bo ta gem, con fis co, na ci o na li za ção, apre en são, su je i-
ção, de ten ção, apro pri a ção, se qües tro ou qual quer
apre en são ile gal ou exer cí cio in de vi do de con tro le da
ae ro na ve ou da tri pu la ção em vôo por par te de qual -
quer pes soa ou pes so as a bor do da ae ro na ve sem
con sen ti men to do ex plo ra dor.

Art. 2º Ca be rá ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen-
da de fi nir as nor mas para a ope ra ci o na li za ção da as -
sun ção de que tra ta esta lei, se gun do dis po si ções a
se rem es ta be le ci das pelo Po der Exe cu ti vo.

Art. 3º Ca be rá ao Mi nis tro de Esta do da De fe sa,
ou vi dos os ór gãos com pe ten tes, ates tar que a des pe-
sa a que se re fe re o art. 1º des ta lei ocor reu em vir tu-
de de aten ta dos ter ro ris tas, atos de guer ra ou even tos
cor re la tos.

Art. 4º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a fi xar
cri té ri os de sus pen são e can ce la men to da as sun ção
a que se re fe re esta lei.

Art. 5º Fica a União au to ri za da a emi tir tí tu los de
res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o nal, cu jas ca rac te-
rís ti cas se rão de fi ni das pelo Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da, para aten der even tu a is des pe sas de res-
pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros na hi pó te se da
ocor rên cia de da nos a bens e pes so as, pas sa ge i ros
ou não, pro vo ca dos por aten ta dos ter ro ris tas, atos de
guer ra ou even tos cor re la tos, con tra ae ro na ves de
ma trí cu la bra si le i ra ope ra das por em pre sas bra si le i-
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ras de trans por te aé reo pú bli co, ex clu í das as em pre-
sas de táxi aé reo.

Art. 6º A União fi ca rá sub-ro ga da, em to dos os
di re i tos de cor ren tes dos pa ga men tos efe tu a dos, con -
tra aque les que, por ato, fato ou omis são te nham ca u-
sa do os pre ju í zos pa gos pela União ou te nham para
eles con cor ri do, obri gan do-se a em pre sa aé rea ou o
be ne fi ciá rio a for ne cer os me i os ne ces sá ri os ao exer -
cí cio des sa sub-ro ga ção.

Art. 7º Na hi pó te se de ha ver di fe ren ça po si ti va,
em fa vor de em pre sa aé rea, en tre o va lor pago a ti tu lo
de co ber tu ra de se gu ros até 10 de se tem bro de 2001
e o va lor pago a mes mo tí tu lo após aque la data, de ve-
rá aque la di fe ren ça ser re co lhi da ao Te sou ro Na ci o nal
como con di ção para a efe ti va ção da as sun ção de
des pe sas a que se re fe re o art. 1º des ta Lei.

Art. 8º O art. 2º da Lei nº 9.825, de 23 de agos to
de 1999, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º A re ce i ta a que se re fe re o art.
1º des ta lei des ti nar-se-á à amor ti za ção da
dí vi da pú bli ca mo bi liá ria fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A re ce i ta a que se re-
fe re o ca put des te ar ti go po de rá ser des ti-
na da para aten der even tu a is des pe sas de
res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros na
hi pó te se da ocor rên cia de da nos a bens e
pes so as, pas sa ge i ros ou não, pro vo ca dos
por aten ta dos ter ro ris tas, atos de guer ra ou
even tos cor re la tos, con tra ae ro na ves de ma -
tri cu la bra si le i ra ope ra das por em pre sas
bra si le i ras de trans por te aé reo pú bli co, ex-
clu í das as em pre sas de táxi aé reo.” (NR)

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 10. Fica re vo ga da a Lei nº 10.605, de 18 de
de zem bro de 2002.
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Nota Téc ni ca nº 152/2003

Bra sí lia, 3 de se tem bro de 2003

Assun to: Sub sí di os à apre ci a ção da
Me di da Pro vi só ria nº 126, de 2003, quan to à 
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra.

Inte res sa do: Co mis são Mis ta do Con -
gres so Na ci o nal, in cum bi da de emi tir pa re-
cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 126 de
2003.

1. Intro du ção

Esta Nota Téc ni ca tem por fi na li da de for ne-
cer sub sí di os para a apre ci a ção da Me di da Pro vi-
só ria nº 126, de 31 de ju lho de 2003, no que con -
cer ne à ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra.
Essa me di da pro vi só ria “dis põe so bre a as sun-
ção, pela União, de res pon sa bi li da des ci vis pe-
ran te ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro ris tas,
atos de guer ra ou e ven tos cor re la tos, con tra ae -
ro na ves de ma trí cu la bra si le i ra ope ra das por em -
pre sas bra si le i ras de trans por te aé reo pú bli co,
ex clu i das as em pre sas de táxi aé reo”.

O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça-
men tá ria das me di das pro vi só ri as, con so an te o dis-
pos to no art. 5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002 –
CN, “abran ge a aná li se da re per cus são so bre a re ce i-
ta ou a des pe sa pú bli ca da União e da im pli ca ção
quan to ao aten di men to das nor mas or ça men tá ri as e
fi nan ce i ras vi gen tes, em es pe ci al a con for mi da de
com a Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de
2000, a lei do pla no plu ri a nu al, a lei de di re tri zes or ça-
men tá rías e a lei or ça men tá ria da União”.

2. Sín te se da Me di da Pro vi só ria

A me di da pro vi só ria em exa me au to ri za a
União, em for ma e cri té ri os es ta be le ci dos pelo Po der
Exe cu ti vo, a as su mir des pe sas de res pon sa bi li da des
ci vis pe ran te ter ce i ros na hi pó te se da ocor rên cia de
da nos a bens e pes so as, pas sa ge i ros ou não, pro vo-
ca dos por aten ta dos ter ro ris tas, atos de guer ra ou
even tos cor re la tos, ocor ri dos no Bra sil ou no ex te ri or,
con tra ae ro na ves de ma trí cu la bra si le i ra ope ra das
por em pre sas bra si le i ras de trans por te aé reo pú bli co,
ex clu í das as em pre sas de táxi aé reo. As des pe sas de 
res pon sa bi li da des ci vis es tão li mi ta das, ex clu si va-
men te, à re pa ra ção de da nos cor po ra is, do en ças,
mor te ou in va li dez, so fri dos em de cor rên cia dos atos
re fe ri dos no ca put do ar ti go 1º da MP, ex ce tu a dos,

den tre ou tros, os da nos mo ra is, ofen sa à hon ra, ao
afe to, à li ber da de, à pro fis são, ao res pe i to aos mor -
tos, à psi que, à sa ú de, ao nome, ao cré di to e ao
bem-es tar, sem ne ces si da de da ocor rên cia de pre ju í-
zo eco nô mi co.

O mon tan te glo bal das des pe sas de res pon-
sa bi li da des ci vis fica li mi ta do ao equi va len te, em
re a is, a US$1,000,000,000.00 (um bi lhão de dó la-
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca) para o to tal
dos even tos con tra ae ro na ves de ma trí cu la bra si-
le i ra ope ra das por em pre sas bra si le i ras de trans-
por te aé reo pú bli co, ex clu í das as em pre sas de táxi 
aé reo. Para a co ber tu ra das even tu a is des pe sas, a
me di da pro vi só ria au to ri za a União a emi tir tí tu los
de res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o nal, cu jas
ca rac te rís ti cas se rão de fi ni das pelo Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da.

Ca be rá ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da de -
fi nir as nor mas para a ope ra ci o na li za ção da as sun-
ção de que tra ta a Me di da Pro vi só ria e ao Mi nis tro
de Esta do da De fe sa, ou vi dos os ór gãos com pe-
ten tes, ates tar que a des pe sa a que se re fe re o art.
1º da Me di da Pro vi só ria ocor reu em vir tu de de
aten ta dos ter ro ris tas, atos de guer ra ou even tos
cor re la tos.

A me di da pro vi só ria al te ra tam bém o art. 2º da
Lei nº 9.825, de 23 de agos to de 1999, que pas sa a ter 
a se guin te re da ção:

“Art. 2º A re ce i ta a que se re fe re o art.
1º des ta lei des ti nar-se-á à amor ti za ção da
dí vi da pú bli ca mo bi liá ria fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A re ce i ta a que se re-
fe re o ca put des te ar ti go po de rá ser des ti-
na da para aten der even tu a is des pe sas de
res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros na
hi pó te se da ocor rên cia de da nos a bens e
pes so as, pas sa ge i ros ou não, pro vo ca dos
por aten ta dos ter ro ris tas, atos de guer ra ou
even tos cor re la tos, con tra ae ro na ves de ma -
trí cu la bra si le i ra ope ra das por em pre sas
bra si le i ras de trans por te aé reo pú bli co, ex-
clu í das as em pre sas de táxi aé reo”.

De acor do com a ex po si ção de mo ti vos Inter -
mi nis te ri al nº 00097/2003 – MF/MD, des de os aten -
ta dos de 11 de se tem bro de 2001 nos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, o Go ver no Bra si le i ro edi tou di ver-
sas nor mas so bre o as sun to. Com o ob je ti vo de ofe -
re cer uma so lu ção para a co ber tu ra in su fi ci en te que
pas sou a ser dis po ni bi li za da pelo mer ca do se gu ra-
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dor no que se re fe re aos ris cos já ci ta dos, im pe din-
do, as sim, a in ter rup ção do trans por te aé reo re gu lar
de pas sa ge i ros do país, as se gu ran do a con ti nu i da-
de de um ser vi ço pú bli co es sen ci al.

Ain da de acor do com a ex po si ção de mo ti vos, a
Me di da Pro vi só ria nº 61, de 2002, que foi con ver ti da
na Lei nº 10.605, de 16 de de zem bro de 2002, au to ri-
zou a União a as su mir des pe sas de res pon sa bi li da-
des ci vis pe ran te ter ce i ros na hi pó te se da ocor rên cia
de da nos a bens e pes so as, pas sa ge i ros ou não, pro -
vo ca dos por aten ta dos ter ro ris tas ou atos de guer ra,
con for me as co ber tu ras de se gu ro exis ten tes em 10
de se tem bro de 2001, con tra ae ro na ves de ma trí cu la
bra si le i ra ope ra das por em pre sas bra si le i ras de trans -
por te aé reo pú bli co, ex clu í das as em pre sas de táxi
aé reo. No en tan to, a re fe ri da lei au to ri za tão-so men te
a União a as su mir as res pon sa bi li da des ci vis pe ran te
ter ce i ros, para os atos re la ci o na dos a aten ta dos ter ro-
ris tas ou atos de guer ra, cons tan tes da men ci o na da
co ber tu ra, o que não traz, de acor do com a ex po si ção
de mo ti vos, se gu ran ça su fi ci en te para ga ran tir a con -
ti nu i da de das ope ra ções das em pre sas na ci o na is de
trans por te aé reo re gu lar de pas sa ge i ros, após o can -
ce la men to das co ber tu ras de se gu ro de ris co e guer -
ra, em de cor rên cia dos aten ta dos de 11 de se tem bro
de 2001.

Ain da con for me cons ta na ex po si ção de mo ti-
vos, a me di da ora pro pos ta au to ri za a União a as su-
mir a to ta li da de dos even tos cons tan tes da co ber tu ra
de se gu ro exis ten te em 10 de se tem bro de 2001,
para ris cos de guer ra e as se me lha dos, que en glo-
bam, além dos atos de guer ra e aten ta dos ter ro ris-
tas, ou tros ris cos, den tre os qua is são ci ta dos: gre-
ves, tu mul tos, co mo ções ci vis, dis túr bi os tra ba lhis-
tas, ato ma li ci o so, ato de sa bo ta gem, con fis co, na ci-
o na li za ção, apre en são, su je i ção, de ten ção, apro pri-
a ção, se qües tro ou qual quer apre en são ile gal ou
exer cí cio in de vi do de con tro le da ae ro na ve ou da tri -
pu la ção em vôo, por par te de qual quer pes soa ou
pes so as a bor do da ae ro na ve sem con sen ti men to do 
trans por ta dor aé reo.

3. Sub sí di os Acer ca da Ade qua ção Fi nan ce i ra e
Orça men tá ria

Con for me cons ta na ex po si ção de mo ti vos e
no § 1º do art. 1º da me di da pro vi só ria em exa me, o
mon tan te a ser gas to pela União, em caso da ocor -
rên cia das even tu a li da des des cri tas na MP, está li-
mi ta do ao equi va len te a US$1.000.000.000,00 (um
bi lhão de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

Os re cur sos para pa ga men to das des pe sas se rão
ori un dos da emis são de tí tu los de res pon sa bi li da de
do Te sou ro Na ci o nal, cu jas ca rac te rís ti cas se rão de -
fi ni das pelo Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

O Po der Exe cu ti vo não jus ti fi cou o mon tan te
má xi mo de US$1 bi lhão, nem fi cou cla ro, no tex to
da MP, o pe río do de va li da de e cu mu la ti vi da de
para o de sem bol so dos re cur sos. O mon tan te, se
con ver ti do à taxa de R$3,00/US$1,00, se ria equi -
va len te a R$3.000.000.000,00 (três bi lhões de re a is).
Em uma hi pó te se pes si mis ta, caso fos se ne ces sá rio o
de sem bol so do li mi te es ti pu la do em ape nas um
exer cí cio fi nan ce i ro, ter-se-ia um va lor equi va len te
a, apro xi ma da men te, 90% da do ta ção ini ci al do ór -
gão 24.000-Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia pre -
vis to para o ano de 2003. Per ce be-se, en tão, a im -
por tân cia de se li mi tar, tem po ral men te, a pos si bi li-
da de de de sem bol so. Por exem plo, po de ria ser es -
ti pu la do que o mon tan te equi va len te a US$1 bi lhão
se ria vá li do para um pe río do de 4 anos, sen do pos -
sí vel a des pe sa equi va len te a US$250 mi lhões por
ano, evi tan do, des sa for ma, um im pac to ele va do
so bre o en di vi da men to pú bli co de uma só vez. Ao
fi nal do pe río do de qua tro anos, o Po der Exe cu ti vo
en vi a ria suas con si de ra ções a res pe i to da ne ces-
si da de de se pro por à pror ro ga ção da me di da.

O tex to da MP de i xa, a cri té rio do Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, as ca rac te rís ti cas dos tí tu los
a se rem emi ti dos. Se por um lado tal me di da fa vo-
re ce a pra ti ci da de, por ou tro, leva o Po der Le gis la-
ti vo a não exer cer ple na men te sua fun ção de con -
tro le, já que es ta rá dan do am plo po der dis cri ci o-
ná rio ao Po der Exe cu ti vo. Tal fato não ocor re ria se 
no tex to da nor ma em exa me fos se con di ci o na do
o tipo de tí tu lo a ser emi ti do, per mi tin do a tro ca
pelo Po der Exe cu ti vo ape nas em caso de au to ri za-
ção le gis la ti va.

Fi nal men te, pode-se con si de rar que a MP en-
con tra res pal do cons ti tu ci o nal obe de cen do ao co-
man do do art. 167, in ci so III. Em re la ção à Lei Com -
ple men tar nº 101/2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal), no ca pí tu lo VII – Da Dí vi da e do Endi vi da men to,
o úni co óbi ce re fe re-se ao li mi te de en di vi da men to,
que já exis te para Esta dos, Mu ni cí pi os e Dis tri to Fe -
de ral. – Nil ton Cé sar Ro dri gues So a res, Con sul tor
de Orça men tos.

1 Art. 167. São ve da dos:
III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que ex ce dam o mon -
tan te das des pe sas de ca pi tal, res sal va das as au to ri za das me di-
an te cré di tos su ple men ta res ou es pe ci a is com fi na li da de pre ci sa,
apro va da pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta.
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PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO MISTA, PROFERIDO NO
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS:

O SR. PAULO DELGADO (PT – MG. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras

e Srs. De pu ta dos, os fa tos são bas tan te co nhe ci dos
por toda a hu ma ni da de. Inclu si ve bra si le i ros fo ram ví -
ti mas dos atos ter ro ris tas ocor ri dos em Nova Ior que e
Was hing ton.

Infe liz men te, o mer ca do de se gu ros, que é in ter-
na ci o nal e oli go po li za do, não fun ci o na como pa re ce
es tar fun ci o nan do a bri lhan te in te li gên cia do no bre Lí -
der do PFL, que quer, com sua in ter ven ção, in ter vir no 
mer ca do de se gu ros.

Se hou ves se a pos si bi li da de de as apó li ces de
se gu ro e os prê mi os pa gos por se gu ros de ae ro na ves
fi ca rem ex clu si va men te nos ter mos da Me di da Pro vi-
só ria nº 61, as si na da no go ver no an te ri or, que co bria
atos ter ro ris tas e ma ni fes ta ções de guer ra, cer ta men-
te não ha ve ria ne ces si da de da edi ção des ta me di da
pro vi só ria.

O que ocor re é que os go ver nos do mun do in te i-
ro que têm com pa nhi as aé re as trans na ci o na is – o
Bra sil tem uma das mais an ti gas, a Va rig, além da
TAM, en tre ou tras – ace i ta ram co brir as apó li ces no
caso de se gu ros por ato ter ro ris ta con tra ae ro na ves
de ban de i ra na ci o nal.

Cada país faz o se gu ro da sua ae ro na ve no ter ri-
tó rio es tran ge i ro e onde quer que ela pou se. Se no ae -
ro por to de Frank furt, que o De pu ta do José Car los
Ale lu ia tan to fre qüen ta, não hou ver uma ae ro na ve
bra si le i ra no mo men to em que hou ver uma gre ve e,
con se qüen te men te, uma ae ro na ve bra si le i ra não for
usa da como ins tru men to de ato ter ro ris ta ou de guer -
ra, não há ne ces si da de de se re cor rer ao se gu ro.

A me di da pro vi só ria só in cor po rou os ter mos do
Acor do de Mon tre al, no qual a Asso ci a ção Mun di al de 
Avi a ção Ci vil in tro du ziu o con ce i to de efe i tos e atos
cor re la tos, por que, ao não co brir os atos cor re la tos,
as com pa nhi as de se gu ro au men ta ram jus ta men te o
prê mio dos atos cor re la tos. Com a ma jo ra ção do prê -
mio dos atos cor re la tos, que su plan tou o dos atos ter -
ro ris tas e de guer ra, o se gu ro fi cou in viá vel para as
com pa nhi as aé re as.

É isso o que o Go ver no bra si le i ro apre sen ta à
apre ci a ção des te Ple ná rio nes ta no i te. A obs tru ção
não pode obs tru ir o trá fe go aé reo.

No bre De pu ta do Ale lu ia, ti ra mos da co ber tu ra
aqui lo que hoje o se gu ro in ter na ci o nal já co bre, que é
a sub je ti vi da de de um ci da dão pre ju di ca do por um ato 

que lhe vi o le a in ti mi da de. Como de fi nir o va lor do se -
gu ro de uma pes soa que ti nha uma re u nião, de uma
pes soa que ia se des lo car de um país a ou tro, de um
em pre sá rio, de um ci da dão, de al guém de uma ONG,
de um ho mem ou de uma mu lher co mum que, ao vi a-
jar, sin ta-se pre ju di ca do no seu di re i to de ir e vir– as -
se gu ra do pela Car ta das Na ções Uni das – por um ato
ter ro ris ta de qual quer na tu re za que ocor ra no ae ro-
por to, ten do uma ae ro na ve de qual quer ban de i ra
como agen te do ato ter ro ris ta? É im pos sí vel de fi nir
va lo res para esse se gu ro. Esse o Go ver no bra si le i ro
re ti rou da me di da pro vi só ria, em bo ra cons tas se do
Acor do de Mon tre al que de ve ria tam bém ser es ta be-
le ci do.

Re ti ra mos o táxi aé reo por que não é pos sí vel
pre ten der que to dos os ci da dãos bra si le i ros que vi a-
jam nes se tipo de trans por te, na ma i o ria das ve zes
por ra zões par ti cu la res, que têm mais pos si bi li da des
do que ou tras, que se des lo cam para o ex te ri or fora
dos aviões de car re i ra, se jam pro te gi das pela me di da
pro vi só ria. Re cu sa mos por con si de rar ina de qua das
emen das des se tipo. Não po día mos ace i tar as emen -
das que su pri mi am o Acor do de Mon tre al, por que su -
pri mir es sas emen das se ria man ter a me di da pro vi só-
ria como a MP nº 61, man ten do o prê mio de 1 bi lhão
fi xa do no go ver no an te ri or, a ser pago des de que os
Mi nis té ri os da Fa zen da e da De fe sa e o Co man do da
Ae ro náu ti ca ava li em as ca u sas do si nis tro e a pos si bi-
li da de de sub-ro ga ção, de o Esta do po der re ver ter a
seu fa vor o caso de um pa ga men to con tra as re gras
da pró pria nor ma in ter na ci o nal que a me di da pro vi só-
ria in cor po ra.

E, mais do que isso, ti ve mos a ca u te la de es ta-
be le cer que, se o prê mio pago ul tra pas sar o va lor do
si nis tro ou a tra gé dia pro vo ca da por ele, a com pa nhia
aé rea tem de de vol ver ao Te sou ro. No caso de ato ter -
ro ris ta – to dos aqui con cor da mos com isso, Go ver no
e Opo si ção –, ime di a ta men te, o Go ver no tem de mos -
trar que pro te ge a po pu la ção, as em pre sas, a ban de i-
ra na ci o nal.

Este é o es pí ri to da me di da pro vi só ria, à qual
pe di mos apro va ção in te gral e a re je i ção das emen das
que ten tam trans for má-la em ou tra co i sa que já foi
apro va da, mas que não ser ve no mo men to.

MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 126, DE 31 DE JULHO 2003

Dis põe so bre a as sun ção, pela
União, de res pon sa bi li da des ci vis pe ran-
te ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro-
ris tas, atos de guer ra ou even tos cor re la-
tos con tra ae ro na ves de ma tri cu la bra si-
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le i ra ope ra das por em pre sas bra si le i ras
de trans por te aé reo pú bli co, ex clu í das as
em pre sas de táxi aé reo.

I – Re la tó rio

A pre sen te MP au to ri za a União a as su mir as
des pe sas de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i-
ros dos da nos a bens e pes so as, pas sa ge i ros ou não,
pro vo ca dos por aten ta dos ter ro ris tas, atos de guer ra
ou even tos cor re la tos, ve ri fi ca dos no Bra sil e no ex te-
ri or, con tra ae ro na ves de ma tri cu la bra si le i ra ope ra-
das por em pre sas bra si le i ras de trans por te aé reo pú -
bli co, ex clu í das as em pre sas de táxi aé reo.

As des pe sas fi cam li mi ta das ao va lor em re a is de 
US$1 bi lhão para o to tal dos even tos. Ca be rá ao Mi nis-
té rio da Fa zen da de fi nir as nor mas para ope ra ci o na li-
zar a as sun ção e ao Mi nis té rio da De fe sa ve ri fi car o
en qua dra men to da ocor rên cia nas hi pó te ses pre vis tas
pelo se gu ro. O Po der Exe cu ti vo po de rá fi xar cri té ri os
de sus pen são ou can ce la men to da as sun ção.

A MP au to ri za ain da a emis são de tí tu los pú bli-
cos, bem como a uti li za ção de par te da re ce i ta com a
ta ri fa de em bar que in ter na ci o nal e seu adi ci o nal ta ri-
fá rio, para aten der às even tu a is des pe sas com as
obri ga ções as su mi das. Ade ma is, sub-roga a União
em to dos os di re i tos re la ci o na dos à re pa ra ção a car -
go dos res pon sá ve is pe los pre ju í zos.

II – Voto

Con so an te à Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 62, §§
5º, 8º e 9º e à Re so lu ção nº 1, de 2002, do Con gres so
Na ci o nal, arts. 5º e 6º, cabe ao Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, no que toca a me di das pro vi só ri as,
de li be rar so bre o mé ri to, bem como so bre o aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is e le ga is a
ade qua ção or ça men tá ria fi nan ce i ra.

A ma té ria obe de ce aos re qui si tos de re le vân cia
e ur gên cia, es sen ci a is para que o Pre si den te da Re -
pú bli ca ado te a me di da pro vi só ria. Ade ma is, sob o
pris ma da cons ti tu ci o na li da de, a ma té ria está no âm -
bi to de com pe tên cia da União (arts. 21 ao 24, Cons ti-
tu i ção Fe de ral) e não se in clui na lis ta de as sun tos im -
pe di dos de tra ta men to por meio de me di da pro vi só ria
(§ 1º. art. 62, Cons ti tu i ção Fe de ral). Ve ri fi ca-se ain da
não ha ver ví cio de ju ri di ci da de, ao mes mo tem po em
que se res pe i ta a téc ni ca le gis la ti va. Por fim, con-
clui-se que a MP nº 120 é ade qua da do pon to de vis ta
or ça men tá rio e fi nan ce i ro.

Os ata ques ter ro ris tas ocor ri dos nos EUA em
se tem bro de 2001 sur ti ram for tes efe i tos no mer ca do

in ter na ci o nal de se gu ros, es pe ci al men te quan to ao
au men to do cus to e á li mi ta ção da co ber tu ra dis po ni-
bi li za da pelo mer ca do se gu ra dor. Para evi tar a sus-
pen são dos vôos das ae ro na ves, já que os pa í ses exi -
gem o se gu ro para a ater ris sa gem em seus ter ri tó ri-
os, os go ver nos pas sa ram a co brir eles mes mos os
ris cos as so ci a dos ao ter ro ris mo e aos atos de guer ra.

O Go ver no bra si le i ro res pon deu a este qua dro
com a MP nº 2/2001 que ga ran tiu a as sun ção das
des pe sas de cor ren tes de aci den tes re la ci o na dos ao
ter ro ris mo ou atos de guer ra con tra as em pre sas aé -
re as bra si le i ras. Pos te ri or men te fo ram edi ta das as
MP nºs 32 e 61, am bas de 2002, pro mo ven do pror ro-
ga ções das ga ran ti as e al te ra ções no li mi te de co ber-
tu ra, sem pre à es pe ra da nor ma li za ção do mer ca do, o 
que não acon te ceu até o mo men to.

A pre sen te MP pre ser va, ba si ca men te, o con te-
ú do das nor mas an te ri o res, de ven do-se ape nas re-
gis trar a ex pli ci ta ção da co ber tu ra dos atos cor re la tos,
com a de fi ni ção dada pelo § 5º do art. 1º. Inclui en tre
ou tros, gre ve, se qües tro, sa bo ta gem e con fis co. A al -
te ra ção foi ne ces sá ria para adap tar a co ber tu ra ao
pa drão in ter na ci o nal uti li za do para o se gu ro de ae ro-
na ves, evi tan do, as sim, a co bran ça de ris co di re ta-
men te jun to às em pre sas aé re as.

Além da re gu la ri za ção dos vôos, as me di das es -
tão sen do úte is para apo i ar as sus ce tí ve is em pre sas
aé re as bra si le i ras, em vis ta da su pres são dos al tís si-
mos cus tos do se gu ro, em um con tex to de for te re cuo
do mer ca do de trans por te aé reo. Ade ma is, es ti ma-se
a eco no mia de di vi sas com os prê mi os que de i xa ram
de ser pa gos às se gu ra do ras in ter na ci o na is em cer ca
de US$90 mi lhões anu a is.

Qu an to às emen das, as de nºs 4 e 7 pre ten dem
in clu ir no se gu ro as em pre sas de táxi aé reo, o que
não pa re ce re co men dá vel, ana li san do-se o ris co ex -
tra as su mi do pelo Esta do vis-à-vis a ne ces si da de de
in ter ven ção es ta tal no mer ca do de se gu ros para este
tipo de ae ro na ve. A Emen da nº 5 res trin ge o ato ter ro-
ris ta aos pra ti ca dos con tra o Bra sil, o que não faz sen -
ti do já que as ae ro na ves cir cu lam pelo Pla ne ta. As de -
ma is Emen das nºs 1, 2, 3 e 6 ob je ti vam re ti rar os
even tos cor re la tos do se gu ro, mas, como vis to aci ma,
a ex pli ci ta ção des tes even tos foi ne ces sá ria.

Com base no ex pos to, voto pela apro va ção da
Me di da Pro vi só ria nº 126, de 2003 e pela re je i ção das 
emen das apre sen ta das.

Sala das Ses sões, se tem bro de 200. – De pu ta-
do Pa u lo Del ga do.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.825, DE 23 DE AGOSTO DE 1999

Dis põe so bre o re co lhi men to ao Te-
sou ro Na ci o nal de par ce la da Ta ri fa de
Embar que Inter na ci o nal, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º A re ce i ta a que se re fe re o art. 1º des ta lei

des ti nar-se-á à amor ti za ção da dí vi da pú bli ca mo bi-
liá ria fe de ral. (Re da ção dada pela Lei nº 10.605, de
18-12-2002) (Vide Me di da Pro vi só ria nº 126, de
31-7-03)

Pa rá gra fo úni co. A re ce i ta a que se re fe re o ca-
put des te ar ti go po de rá ser des ti na da para aten der
even tu a is des pe sas de res pon sa bi li da des ci vis pe-
ran te ter ce i ros na hi pó te se da ocor rên cia de da nos a
bens e pes so as, pas sa ge i ros ou não, pro vo ca dos por
aten ta dos ter ro ris tas ou atos de guer ra, con for me as
co ber tu ras de se gu ro exis ten tes em 10 de se tem bro
de 2001, con tra ae ro na ves de ma trí cu la bra si le i ra
ope ra das por em pre sas bra si le i ras de trans por te aé -
reo pú bli co, ex clu í das as em pre sas de táxi aé reo.
(Inclu í do pela Lei nº 10.605, de 18-12-2002) (Vide
Me di da Pro vi só ria nº 126, de 31-7-03)
....................................................................................

LEI Nº 10.605, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002

Dis põe so bre a as sun ção, pela
União, de res pon sa bi li da des ci vis pe ran-
te ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro-
ris tas ou atos de guer ra con tra ae ro na-
ves de ma tri cu la bra si le i ra ope ra das por
em pre sas bra si le i ras de trans por te aé reo
pú bli co, ex clu í das as em pre sas de táxi
aé reo.

(Vide Me di da Pro vi só ria nº 126, de 31-7-03) 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – So -
li ci to a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce de-
rei a pa la vra pela or dem, após a le i tu ra do ex pe di en te.

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 862, DE 2003

Re que i ro, em con for mi da de com o art. 216 e
217 do Re gi men to Inter no, se jam so li ci ta das in for ma-

ções ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da quan to à ar re-
ca da ção de to dos os tri bu tos e con tri bu i ções fe de ra is
ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral,
con ten do, en tre ou tros, da dos so bre o per cen tu al to tal
da ar re ca da ção anu al em cada Esta do da Fe de ra ção
em re la ção aos de ma is es ta dos, no pe río do de 1983
a 2003, bem as sim, quan to às trans fe rên ci as cons ti tu-
ci o na is para os es ta dos, no mes mo pe río do, re la ti vas
a to dos os fun dos, dis cri mi nan do o to tal de cada ano,
em va lor no mi nal ao que foi trans fe ri do para cada es -
ta do, com es pe ci fi ca ção da mo e da cor ren te.

Sala das Ses sões, 24 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

(À mesa para de ci são)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III, do art. 216, do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 863, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 256, in ci so I, do Re gi-

men to Inter no, re que i ro a re ti ra da do Pro je to de Lei do 
Se na do nº 252, de 2003, de mi nha au to ria, que 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 Impos to de Ren da so bre ren di men tos dos de -
pó si tos de pou pan ça.

Sala das Ses sões, 24 se tem bro de 2003. – Se -
na dor Pa u lo Octá vio, PFL/DF.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
ri men to lido será in clu í do na Ordem do Dia opor tu-
na men te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 864, DE 2003
(Re que ri men to nº 19 de 2003 – CRE)

Re quer voto de cen su ra e re pú dio
ao gol pe mi li tar na Re pú bli ca de São
Tomé e Prín ci pe.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te em Exer cí-
cio da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal Se na dor Mar ce lo Cri ve la,
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Com fun da men to no dis pos to no art. 223, do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa
Exce lên cia ma ni fes ta ção de cen su ra e re pú dio des ta
Co mis são con tra o gol pe mi li tar ocor ri do na Re pú bli-
ca de São Tomé e Prín ci pe, Esta do-Mem bro da Co -
mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa, na ma -
dru ga da de 16 de ju lho cor ren te.

Jus ti fi ca ção

O Se na do Fe de ral, atra vés da sua Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal não pode se
ca lar di an te do gol pe que aca ba de ser de fla gra do na
Re pú bli ca de São Tomé e Prín ci pe, sob pena de pac -
tu ar com essa ig no mí nia.

A Co mis são, com cer te za, deve se pro nun ci ar
com ve e mên cia con tra esse gol pe. E o Ple ná rio do
Se na do tal vez de ves se se as so ci ar a esta ma ni fes ta-
ção, a fim de que não haja dú vi da quan to à po si ção do 
Bra sil, a res pe i to, uma vez que o Exe cu ti vo já se ma ni-
fes tou seu re pú dio, atra vés de nota ofi ci al.

Sala das Co mis sões, 14 de agos to de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – Pe dro Si mon, Re la-
tor – Flá vio Arns – Jef fer son Pé res – Gil ber to Mes -
tri nho – João Alber to Sou za – Arthur Vir gí lio –
Tião Vi a na – He lo í sa He le na – Mar co Ma ci el – Hé -
lio Cos ta –  Ro dolp ho Tou ri nho – Lú cia Vâ nia –
Edu ar do Aze re do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
ri men to cons ta rá da Ordem do Dia opor tu na men te,
nos ter mos do § 2º do art. 222 do Re gi men to Inter no.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
So li ci to a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra pela or dem ao Se na dor Arthur Vir gí lio. Em
se gui da, con ce de rei a pa la vra a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re -
sul tou para to dos nós a li ção da bus ca do en ten di-
men to. Dis cu ti re mos os pro je tos so ci a is do Go ver no
na hora pró pria, com aden dos, re pro va ções e apro va-
ções. É as sim. Bus ca mos uma ver da de que seja di a-
lé ti ca: a an tí te se, que com ba te uma tese, de po is vem
a sín te se, e por aí afo ra.

Sr. Pre si den te, de qual quer ma ne i ra, aci ma do
re que ri men to frio, a Li de ran ça do Go ver no pre ci sa
en ten der que, para adi ar por 24 ho ras, é pre ci so a boa 
von ta de da Opo si ção, se não adia-se por mais de 24
ho ras e pode-se adi ar por mais que o tem po su ge ri do

no ca len dá rio que eles têm na ca be ça, por exem plo, o 
que se dis cu te so bre Re for ma da Pre vi dên cia.

O ape lo que faço é para que, após essa re u nião
com os Go ver na do res, re u na mos os Lí de res para
uma con ver sa so bre pro ce di men tos, para ver mos
exa ta men te o que não tira a iden ti da de de um e, ao
mes mo tem po, acres cen ta ao pro je to de ou tro. De
qual quer ma ne i ra, pas sa mos nes te mo men to a re co-
men da ção aos Se na do res da Mi no ria de que ocu pem
a tri bu na para dis cu tir as PECs, que cer ta men te po -
de rão con ti nu ar sen do dis cu ti das aqui nes te mo men-
to, ape sar do tran ca men to da pa u ta. A re co men da ção
que fa ze mos en fa ti ca men te aos Se na do res da Mi no-
ria, PSDB e PFL, é que dis cu tam to das as PECs...

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...sa -
ben do mu i to ou pou co so bre o tema, que se dis cu tam
to das, por que pre ci sa mos nes te mo men to dar a de -
mons tra ção de que a Mi no ria se faz for te a par tir da
sua de ter mi na ção de ser ou vi da. Ela não pode, por -
tan to, ser ou vi da se não sou ber, da tri bu na, afir mar,
di re ta e in di re ta men te, os seus pon tos de vis ta. Ela
afir ma di re ta men te o pon to de vis ta dela, Mi no ria, da
tri bu na so bre a PEC. Mas quan do dis cu te a PEC, tam -
bém está di zen do que in flu en cia so bre a hora em que
co me ça rá a ou tra ses são. Lá mos tra re mos que, sem
en ten di men to, não será nada fá cil an dar com uma
ma té ria que, por en quan to, dela só cons ta o pon to de
vis ta do Go ver no.

Até ago ra, es tou an si o so para ver o meu que ri do
ami go, Se na dor Tião Vi a na, co lo car a sua mar ca,
para que o re la tó rio me re ça ser cha ma do de re la tó rio
Tião Vi a na. Por en quan to, é o re la tó rio da Câ ma ra;
por en quan to tem a mar ca da Câ ma ra e nada ain da
da ca pa ci da de de cri ar do Se na do.

Te mos a cer te za ab so lu ta de que não só terá a
mar ca dele, como te mos a cer te za de que, pela nos sa
luta e mo bi li za ção, terá a mar ca da Opo si ção no re -
sul ta do que, na me lhor das hi pó te ses para o Go ver no,
ha ve rá de ser o re sul ta do me xi do tam bém por nós.
Por que pode não ter re sul ta do al gum se re sol ver pro -
du zir um re sul ta do à re ve lia da par te da Na ção que re -
pre sen ta mos. Isso é uma su ges tão mu i to cla ra: re u-
nião dos Lí de res e bus ca de en ten di men to e, por ou -
tro lado, que os nos sos re pre sen tan tes Se na do res da
Mi no ria ocu pem as Tri bu nas e fa lem, fa lem, fa lem so -
bre to dos os as pec tos. Eu re co men do que fa lem so -
bre as que en ten dem e até so bre as que não en ten-
dem mu i to, mas que fa lem.
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A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra a Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Oh! Sr. Pre si-
den te, a vida é bela, por mais que a re a li da de im pla-
cá vel diga o con trá rio.

Há uma mú si ca do MST que diz bem as sim: “O
ris co que cor re o pau cor re o ma cha do”. Cla ro que
nem sem pre é igual, por que em épo ca de mo tos ser ra,
às ve zes um ga lhi nho pe que no não cor re o mes mo
ris co.

Mas veja o que acon te ceu ago ra. É ób vio que to -
dos sa bem, mas o te les pec ta dor não tem ne nhu ma
obri ga ção de do mi nar os de ta lhes re gi men ta is. Ou
seja, se cri ou a ne ces si da de de ler as me di das pro vi-
só ri as, o que está ab so lu ta men te cor re to, achan do
que a sua le i tu ra obs ta cu li za ria qual quer ou tra vo ta-
ção. E é ver da de. Vo ta ção, sim. Pre ju í zo para quem?
Para a me ni na da po bre, por que so men te não se vo ta-
rá o Pro je to do Pri me i ro Empre go. Mas nem o re que ri-
men to para sus pen são da Ordem do Dia vai po der ser 
vo ta do, por que pe di ram os Lí de res que fos sem li das
ago ra as me di das pro vi só ri as.

Eu que ria que elas fos sem li das de po is do Pro -
je to do Pri me i ro Empre go, mas é evi den te que como
fo ram li das, não vai se quer ser vo ta do o re que ri men to
para sus pen der a Ordem do Dia. Por tan to, es ta re mos
nós aqui dis cu tin do to das as ma té ri as que es tão em
dis cus são e, in fe liz men te, só não es ta re mos vo tan do
aque la ma té ria ex tre ma men te im por tan te: a do pri me-
i ro em pre go.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o 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.) – A me di da pro vi-
só ria tran ca a pa u ta na vo ta ção de ma té ri as ter mi na ti-
vas. Nós tra ba lha re mos nas Co mis sões a apro va ção de 
to dos os pro je tos que não são ter mi na ti vos. É o caso do
Pro je to da Re for ma Cons ti tu ci o nal e de ou tros. Por tan-
to, não há ne nhu ma ne ces si da de de ha ver re que ri men-
tos em ple ná rio sob dis cus são. Po de mos ime di a ta men-
te re to mar o pro ces so de tra ba lho no âm bi to da Co mis-
são; e o fa re mos no dia de hoje.

O Pro je to do Pri me i ro Empre go não está pre ju-
di ca do, por que te nho cer te za de a mo ti va ção em
apro vá-lo aju da rá no acor do das duas me di das pro vi-
só ri as, es pe ci al men te a de com ba te ao ter ro ris mo,
em tor no da qual já há um acor do. Foi apro va da na

Câ ma ra dos De pu ta dos e será apro va da no Se na do
Fe de ral. Eu te nho cer te za de que re to ma re mos,
quem sabe ain da ama nhã, com tran qüi li da de, a vo ta-
ção das de ma is ma té ri as.

Eu su ge ri ria que aca tás se mos o ape lo do Lí der
José Agri pi no na re u nião com os Go ver na do res, que
es ta va pro gra ma da – acho que é uma de fe rên cia que
os Lí de res des ta Casa de vam ter –, e en tão pros se-
gui ría mos na dis cus são dos pro je tos pre vis tos, en cer-
ran do a Ordem do Dia e re to man do, por tan to, na CCJ, 
os nos sos tra ba lhos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te, pela or dem.

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. PRESIDENTE (José Sar ney) – Eu res-
pon de rei a ques tão for mu la da pelo Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te. Se na dor, in fe liz men te me in for ma a as -
ses so ria da Mesa que as dis cus sões fa zem par te da
de li be ra ção. Assim, a pa u ta está tran ca da.

É a se guin te a Ordem do Dia so bres ta-
da:

– 1 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 58, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do § 1º
do art. 64 da Cons ti tu i ção)

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 172,
II, “d”, 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 58, de 2003 (nº 1.394/2003, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
cria o Pro gra ma Na ci o nal de Estí mu lo ao Pri me i ro
Empre go para os Jo vens – PNPE, acres cen ta dis po-
si ti vos à Lei nº 9.608, de 18 de fe ve re i ro de 1998 e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.293, de 2003, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Ro se a na Sar -
ney, fa vo rá vel ao Pro je to e con trá rio às Emen das nºs
1 a 12.

 – 2 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-
men to nº 835, de 2003, – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 21, de 2003 (nº 4.853/2001, na Casa de
ori gem), que acres cen ta in ci so ao § 1º do art. 2º e al -

28938 Qu in ta-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL146     



te ra o art. 7º da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de
1996, que dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten ção e
De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri-
za ção do Ma gis té rio – FUNDEF, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.239, de 2003, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2003

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 13, de 2003, ten do com pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér gio Zam bi a si, que al te ra
a re da ção do § 4º do art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
dis pon do so bre a or ga ni za ção de Mu ni cí pi os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 768, 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 João Alber to Sou za.

– 4 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 72, 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
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 Pe res, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta.

 – 5 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 39, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 39, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ney
Su as su na, que acres cen ta o § 5º ao art. 73 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, cri an do a Pro cu ra do ria do Tri bu nal de
Con tas da União, ten do

Pa re cer sob nº 1.198, 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 Pe res, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 6 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2003

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 7, de 2003,
ten do com pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jor ge Bor -
nha u sen, que al te ra a re da ção da alí nea “b” e acres -
cen ta alí nea “c” ao in ci so XXIII do art. 21, e al te ra a re -
da ção do in ci so V do art. 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(dis pon do so bre o re gi me de per mis são e uti li za ção
de ra di o i só to pos, e pes qui sa, la vra, en ri que ci men to,
re pro ces sa men to, in dus tri a li za ção e co mér cio de mi -
ne ra is e mi ne ra is nu cle a res e de ri va dos), ten do

Pa re cer sob nº 767, 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
José Jor ge, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta.

– 7 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 10, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 10, de 2003 (nº 3.462/2000, na Casa de
ori gem), que anis tia os tra ba lha do res da Empre sa
Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos – ECT, pu ni dos em 
ra zão da par ti ci pa ção em mo vi men to gre vis ta, ten do

Pa re cer sob nº 1.148, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do-
ra Serys Slhes sa ren ko, fa vo rá vel, com a Emen da nº
1-CCJ, que apre sen ta.

– 8 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 19, de 2003 (nº 7.261/2002, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
dis põe so bre a in ti ma ção dos re pre sen tan tes ju di ci a is
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, ten do.

Pa re cer sob nº 806, 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 nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

 – 9 –

REQUERIMENTO Nº 776, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
776, de 2003, do Se na dor Mar ce lo Cri vel la, so li ci tan-
do, nos ter mos re gi men ta is, a de sa ne xa ção do Pro je-
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to de Re so lu ção nº 21, de 2003, do Pro je to de Re so lu-
ção nº 73, de 2002, com o qual tra mi ta em con jun to.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, eu peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te, eu peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Se -
ria o caso de agra de cer mos à Se na do ra He lo í sa He -
le na pela gran de con tri bu i ção que S. Exª deu.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não pode
ser sub me ti do o re que ri men to for mu la do pe los Srs.
Lí de res.

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, a Ordem do Dia caiu, quan do foi lida a Me di-
da Pro vi só ria e de cla ra do o tran ca men to da pa u ta.
Estou cor re to?

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
A Se na do ra He lo í sa He le na, in fe liz men te, es ta-

va equi vo ca da.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Não! Equi vo ca da eu não es ta va co i sís si ma ne nhu ma!
Equi vo ca dos es ta vam os se nho res que ten ta ram fa-
zer uma ma no bra e não con se gui ram. O pro ble ma é
que, efe ti va men te, é im pe di do vo tar. Dis cu tir pode dis -
cu tir. Cla ro que pode! 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT-AC. Fora do mi -
cro fo ne) – Caiu a Ordem do Dia.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Caiu a Ordem do Dia por que a Pre si dên cia quis.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta mos
à lis ta de ora do res ins cri tos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALÃES (PFL
–BA) – 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 no bre Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor. ) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro sa ber de V. Exª
uma in for ma ção que não en con trei aqui no Re gi men-
to. Se che gar a me di da pro vi só ria lida e V. Exª co lo-
cá-la na pa u ta para ama nhã, ela im pe de que se dis -
cu ta e se vote hoje o que V. Exª co lo cou na pa u ta
ama nhã? A ló gi ca diz que, a par tir de ama nhã, ela es -
ta ria evi den te men te tran can do a pa u ta. Pode ser até
que no Re gi men to te nha que, lida, tran ca-se a pa u ta.
Na re a li da de é um ab sur do por que se V. Exª co lo ca
para a ama nhã, de ama nhã em di an te é que de ve ria
es tar tran ca da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney. Fa zen do
soar a cam pa i nha) – O in ci so VIII, do art. 375, diz:
“Esgo ta do o pra zo 45 dias con ta dos do re ce bi men to
do pro je to sem que se te nha con clu í do a vo ta ção, de -
ve rá ele ser in clu í do em Ordem do Dia, so bres tan-
do-se a de li be ra ção so bre as de ma is ma té ri as, até
que se ul ti me a sua vo ta ção.”

Há um en ten di men to fe i to nes te Ple ná rio, de
acor do com to dos os Lí de res, de que as me di das pro -
vi só ri as aguar da rão três dias para que se en con trem
acor dos en tre as Li de ran ças a res pe i to das mes mas.
De po is des se pra zo, sub me te re mos à de ci são do Ple -
ná rio. Isso tem sido se gui do em to das as me di das
pro vi só ri as que aqui têm che ga do.

De ma ne i ra que se to dos os Lí de res es ti ve rem
de acor do so bre a vo ta ção da me di da pro vi só ria, ela
será vo ta da ime di a ta men te.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra o Se na dor Alva ro Dias. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape nas para 
fa zer um es cla re ci men to. Cre io que o Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães tem ra zão. Nor mal men te, a me -
di da pro vi só ria é lida após a Ordem do Dia e pu bli ca-
da na ses são do dia se guin te, quan do pas sa a tran car
a pa u ta. Hoje, hou ve uma in ver são: a me di da pro vi só-
ria foi lida com pre ce dên cia à Ordem do Dia. Cer ta-
men te o foi em ra zão da po lê mi ca que se sus ci tou
aqui, já que há uma so li ci ta ção da Li de ran ça do Go-
ver no de adi a men to da Ordem do Dia de hoje.

Por tan to, cre io que esse pre ce den te pode ser
uti li za do em ou tras opor tu ni da des. Por tan to, se ria de
bom al vi tre que essa ques tão pu des se ser de vi da-
men te es cla re ci da, até por que o Re gi men to Inter no
não é mu i to cla ro, é omis so em re la ção ao trâ mi te da
le i tu ra da me di da pro vi só ria. O que vale para nós, por-
tan to, é a prá ti ca. A prá ti ca tem sido a le i tu ra da me di-
da pro vi só ria de po is da Ordem do Dia, fato que não
ocor reu no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Co mu ni-
co a V. Exª que a Mesa tem se gui do sem pre a as ses-
so ria que está pre sen te aqui e que for ne ce à Pre si-
dên cia to das as in for ma ções ne ces sá ri as ao bom
an da men to dos nos sos tra ba lhos. Ela diz que o art.
161 reza que “Ter mi na dos os dis cur sos da Hora do
Expe di en te, se rão li dos os do cu men tos que ain da
exis ti rem so bre a mesa”. E é o que está ocor ren do
nes te mo men to: ter mi na da a Hora do Expe di en te,
co me ça mos a Ordem do Dia e a le i tu ra de to dos os
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do cu men tos. Infor ma-me a Se cre ta ria que já es ta va
pre pa ra do aqui. 

Tam bém me vem di zer a as ses so ria que, se eu ti -
ves se qual quer in ten ção em adi ar, bas ta ria che gar
aqui e anun ci ar a Ordem do Dia com o tran ca men to da
pa u ta, o que, por tan to, mos tra mais uma vez que eu
não ti nha co nhe ci men to de que exis tia essa pro pos ta.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa la vra pela or dem.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Não te nho
dú vi da de que a pri me i ra in for ma ção dada por V.Exª é 
ab so lu ta men te cor re ta, até por que V. Exª efe ti va men-
te in for mou à Casa que dois Lí de res ti nham dado a in -
for ma ção. V. Exª pen sou que es ta va cum prin do o Re -
gi men to. Entre tan to, sa be mos to dos nós que o de ba te
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
não es ta ria sus pen so em ra zão da le i tu ra das me di-
das pro vi só ri as.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pen so
que essa é uma de ci são do Pre si den te da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, por que ele está
com o Re gi men to e sabe per fe i ta men te qua is são as
ma té ri as que es tão para a vo ta ção e que de vem ser
con ti nu a das e não con ti nu a das.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to, Se na dor Mão
San ta.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem, por gen ti le za.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vou con -
ce der a pa la vra a V. Exª pela or dem e pe dir ao Se na-
dor Ro meu Tuma que pre si da a ses são.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o que de se-
jo, na ver da de, é um es cla re ci men to de como a Mesa
do Se na do Fe de ral pro ce de quan do há sus pen são da 
Ordem do Dia como de cor rên cia da le i tu ra de me di-
das pro vi só ri as, pois pelo que eu ti nha vis to, sal vo en -
ga no, sus pen de-se o pro ces so de de li be ra ção mas
não se sus pen de a dis cus são das ma té ri as que es tão
em pa u ta. Caso con trá rio, eu gos ta ria de ou vir a pa la-
vra da Mesa Di re to ra do Se na do, pois, se o con trá rio
for, se essa de ci são im pli car tam bém a sus pen são da
dis cus são, por ana lo gia, tal pro ce di men to de ve rá ser
ado ta do em to das as ou tras Co mis sões.

Vou além. A exem plo do que se pre ten de fa zer
ago ra na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, con vo ca da ex tra or di na ri a men te não para de li-
be rar, pois está sus pen sa qual quer de li be ra ção até a
de li be ra ção das me di das pro vi só ri as, mas, pelo que
se per ce be, para es ta be le cer a dis cus são dos pa re-
ce res apre sen ta dos e dos vo tos em se pa ra do, se
essa for a de ci são da Mesa do Se na do, por ana lo gia,
esse pro ce di men to tam bém apli ca-se às Co mis sões.

Sr. Pre si den te, esse é o es cla re ci men to que de -
se jo de V. Exª.

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) – Se na dor
Alme i da Lima, se en ten di bem, V. Exª quer com pa rar
a de ci são de Ple ná rio com aque la do Ple ná rio das
Co mis sões.

O Pre si den te José Sar ney, em ques ti o na men to
idên ti co ao de V. Exª, es cla re ceu que a dis cus são foi
sus pen sa por fa zer par te da de li be ra ção da me di da
pro vi só ria. Além dis so, acres cen tou que o Pre si den te
da CCJ de ci di rá o que deve ou não ser fe i to, pois S.
Exª tem o Re gi men to na mão e a de ci são é do Pre si-
den te da que la Co mis são.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, que ro fa zer uma pon de ra ção por um en ten di-
men to úni co, di an te do fato de se de i xar na ber lin da o
Se na do como um todo. Atri bu ir tra ta men to di fe ren ci a-
do no ple ná rio e nas Co mis sões é de i xar o Se na do
Fe de ral na pos si bi li da de de uma con tra di ção en tre o
Ple ná rio ou a Mesa di ri gen te de uma Co mis são e o
Ple ná rio ou a Mesa di ri gen te do pró prio Se na do Fe -
de ral. É cri ar a pos si bi li da de de dois pe sos e duas
me di das, da con tra di ção en tre um Ple ná rio me nor e
um Ple ná rio ma i or.

Essa é a pon de ra ção que faço e a ex pli ca ção
que peço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Alme i da Lima, o art. 58, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral
de ter mi na que as Co mis sões po de rão re u nir-se ex ce to
para de li be rar so bre pro je to de lei de ca rá ter ter mi na ti-
vo. Então, po de rão dis cu tir pro je tos não-ter mi na ti vos.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – 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 Mão San ta, como ora dor
ins cri to.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si-
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den te, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i ras e bra si le i ros
aqui pre sen tes e os que as sis tem a esta ses são pela
te le vi são e a ou vem pelo rá dio, na Ordem do Dia es ta-
va in clu í do um as sun to, como to dos mu i to im por tan te,
que me re ce a re fle xão des ta Casa e do Bra sil.

Di an te da re ces são que vi ve mos, es ta mos jul -
gan do er ra do. Tra ta-se de um pro je to de lei de au to ria
do Se na dor Sér gio Zam bi a si, que visa a de vol ver ao
Po der Le gis la ti vo a com pe tên cia da cri a ção de no vos
Mu ni cí pi os. La men ta mos a ocor rên cia de não ter ha -
vi do a Ordem do Dia. Tão im por tan te como o pri me i ro
em pre go é a cri a ção do Mu ni cí pio.

Isso tudo co me çou na Eu ro pa, com a fal ta de
ter ras, que só eram ocu pa das pe los po de ro sos.
Quem não era pro pri e tá rio tra ba lha va como um ver -
da de i ro es cra vo bran co para quem pos su ía ter ras. A
Igre ja, por exem plo, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho,
era pro pri e tá ria de ter ras, por tan to mu i to po de ro sa.
Não era como hoje se fala, em me a ção, mas de dez
para um. Então, aque les que re sis ti ram fu gi ram para
ser li vres onde a ter ra não ti nha dono, e os pri me i ros
fi ze ram sur gir, to dos tra ba lhan do em igual da de, as
pri me i ras ci da des.

Por tan to, a ci da de veio da li ber da de. Ela é a ver -
da de i ra ra zão de ser da Na ção. O Mu ni cí pio é a mais
só li da ins ti tu i ção po lí ti ca exis ten te. Nin guém mora no
Alvo ra da. Nós mo ra mos nos Mu ni cí pi os, pe que nos ou 
gran des. Fi cou para a his tó ria, Se na dor Au gus to Bo -
te lho, o en si na men to do gran de fi ló so fo Sê ne ca, que
nas ceu na Gré cia, não em Ate nas ou Espar ta, as
gran di o sas ci da des.

Ele di zia, ao re fe rir-se a sua ci da de: “Não é uma
pe que na ci da de. É a mi nha ci da de”. Este, Se na dor
Ro meu Tuma, é o sen ti men to de quem mora em ci da-
de. Nin guém mes mo, no Bra sil, pode fa lar com ma i or
au to ri da de do que eu em cri ar ci da des. Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho, nin guém des te País tem a ex pe riên-
cia que eu tive. Nin guém, Se na dor Hé lio Cos ta. Deus
me per mi tiu, quan do go ver nei o Esta do do Pi a uí,
trans for mar 76 po vo a dos em ci da des.

Se na dor Hé lio Cos ta, V. Exª, or gu lho so da ri que-
za de Mi nas Ge ra is, que tem mu i tas ci da des, po de ria
di zer quan tas ci da des há em seu Esta do?

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor Mão 
San ta, Mi nas Ge ra is é um Esta do do ta ma nho da
Fran ça e pos sui 853 Mu ni cí pi os. Vou con cor dar com
V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pois a Fran -
ça pos sui 36 mil Mu ni cí pi os.

Um qua dro vale por dez mil pa la vras. A ig no rân-
cia é au da ci o sa. Di zem que o País não pode, de modo 

al gum. Mas vi po vo a dos se trans for ma rem em ci da-
des. A Fran ça, que é do ta ma nho de Mi nas Ge ra is,
pos sui 36 mil mu ni cí pi os. A ig no rân cia é au da ci o sa.
Há os que di zem que o País não pode. Que nada! A
Fran ça, do ta ma nho de Mi nas Ge ra is, pos sui 36 mil ci -
da des; a Ale ma nha, 16 mil ci da des; a Itá lia, pe que ni-
na, 9.900 ci da des; o Bra sil, 5.561. E tam bém, da mes -
ma for ma, os Esta dos. De ve mos des cen tra li zar isso.
Os Esta dos Uni dos – que o Se na dor Hé lio Cos ta bem
co nhe ce – pos su em 51 Esta dos. O Bra sil tem 27
Esta dos.

Um qua dro vale por dez mil pa la vras. Como
cres ceu To can tins! Como flo res ceu! E Mato Gros so
do Sul, hoje o ma i or pro du tor de grãos. E a trans for-
ma ção dos qua tro Ter ri tó ri os em Esta dos: Acre, Ro ra-
i ma, Ron dô nia e Ama pá.

Te mos que me di tar so bre esse pro je to que foi
sus ta do pe las ocor rên ci as. O Se na dor Sér gio Zam bi-
a si so li ci ta que isso vol te às Assem bléi as Le gis la ti vas.
Ne nhum Se na dor des ta Casa tem o po der, o co nhe ci-
men to e a lu ci dez para di zer que lá no lon gín quo
Ama zo nas um po vo a do pode se trans for mar em ci da-
de. Eles de lá é que sa bem, os De pu ta dos de lá.

Hoje, por aca so, eu an da va aqui pe los cor re do-
res e en con trei um ex-Se na dor do Pi a uí, Fre i tas Neto,
que go ver nou o Esta do do Pi a uí an tes de mim. Em
seu man da to, em com bi na ção com a Assem bléia Le -
gis la ti va, fez flo res cer ci da des, trans for mou po vo a dos
em ci da des. Era Pre si den te do Po der Le gis la ti vo Je -
su al do Ca val can ti, da in ti mi da de do Se na dor He rá cli-
to For tes. Fre i tas Neto as su miu o Go ver no do Pi a uí
com 115 ci da des e cri ou 30. E vi o efe i to. Se na dor Hé -
lio Cos ta, eu era Pre fe i to.

Daí, o Pa lá cio da Alvo ra da deve ter um me lhor
en ten di men to. Pas sa mos por essa ex pe riên cia, a que
fui con tra, por que a ci da de em que nas ci é a ma i or do
Pi a uí, no li to ral. Nela nas ceu Sim plí cio Dias da Sil va,
o ma i or dos bra si le i ros, que co man dou as for ças pi a u-
i en ses na ex pul são dos por tu gue ses, na Ba ta lha do
Ge ni pa po. Os por tu gue ses que ri am di vi dir este País
em dois: o sul fi ca ria com o fi lho D. Pe dro I, e o nor te, o 
País do Ma ra nhão, se ria do mi na do por Por tu gal.

Par na í ba foi onde nas ceu Evan dro Lins e Sil va,
cujo bus to está no tem po de co lo car mos à mes ma al -
tu ra do de Ruy Bar bo sa. Evan dro Lins e Sil va foi o ma -
i or ju ris ta des te País. Foi ele que, com ga lhar dia e al ti-
vez, en fren tou a di ta du ra mi li tar no Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, li ber tan do mu i tos opri mi dos, en tre os qua is
Mi guel Arra es.

E em Par na í ba tam bém nas ceu João Pa u lo dos
Reis Ve lo so.
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Na que la épo ca, quan do eu era pre fe i to, Se na-
dor Ga ri bal di Alves Fi lho, dois po vo a dos qui se ram se
trans for mar em ci da des. Mas eu re lu ta va, por que era
prefe i to e ti nha de aten der à va i da de da his tó ria cul tu-
ral da ci da de. Hoje, que ro di zer a V. Exª que são duas
flo res cen tes ci da des, po vo a dos quan do eu era pre fe i-
to: a ci da de do li to ral Ca ju e i ro da Pra ia, do lado de Je -
ri co a co a ra, e a ci da de de Ilha Gran de de San ta Isa -
bel, onde nas ce ram Evan dro Lins e Sil va e Alber to
Sil va.

Ao as su mir o Go ver no, con ti nu ei esse pro je to, e
Deus me per mi tiu trans for mar 76 po vo a dos em ci da-
des, Se na dor Ro meu Tuma. De 145 ci da des, o Pi a uí
hoje tem 224 ci da des. Está aí o tes te mu nho do Se na-
dor He rá cli to For tes, que pal mi lha o Pi a uí e sabe
como se trans for ma ram po vo a dos: de re pen te, sur -
gem as ave ni das cal ça das, as ave ni das ilu mi na das,
as pra ças para se na mo rar, as es co las, os hos pi ta is, o 
mer ca do. Se na dor Hé lio Cos ta, além do que se vê, o
es sen ci al é in vi sí vel aos olhos.

Foi uma opor tu ni da de de con vo car em cha ma-
men to aque les ho mens que mo ra vam em po vo a dos
es que ci dos a as su mir fun ções de li de ran ça. No vos lí -
de res sur gi ram – ve re a do res, vice-pre fe i tos e pre fe i-
tos –, ho mens ex tra or di ná ri os.

Se na dor He rá cli to For tes, fui, no fim de se ma na,
lá na Ri be i ra, lon gín qua re gião da ci da de de São
João, em que flo res ce ram no vos po vo a dos e ci da des.
Se na dor He rá cli to For tes, eu me lem bra va – e V. Exª
co nhe ce Zé Sil va, o pai do Pre fe i to –, no pri me i ro dia
após a cri a ção da ci da de, da ima gem de Ber nar do
Sa yão des bra van do o lu gar. É ina cre di tá vel!

Se na dor He rá cli to For tes, ven ce mos a cam pa-
nha pelo res pe i to que o povo tem por nos sa luta. O
prefe i to es ta va cons tru in do uma pra ça. Dis se, en tão,
que iria na mo rar Adal gi sa na pra ça ina u gu ra da. Eu
ima gi na va a mu dan ça. Foi, Se na dor He rá cli to For tes,
uma fon te lu mi no sa. Pa re cia obra de Alber to Sil va. No 
in te ri or, em um po vo a do. Essa foi a gran de trans for-
ma ção: a so ci e da de.

Aten tai, Se na dor Hé lio Cos ta, que essa é a gran -
de za de Mi nas. É, sem dú vi da al gu ma, uma ge ra ção
de in te li gên cia rara na his tó ria. Li ber tas quae sera ta -
men. Por isso, Mi nas Ge ra is pos sui 853 ci da des.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Per mi to.
Qu e ro fa lar – e o Se na dor He rá cli to For tes é tes -

te mu nha – a res pe i to da trans for ma ção na cul tu ra.
Qu an do co me ça mos a go ver nar o Pi a uí, ha via 40 es -
co las de se gun do grau ma i or no Esta do. Nós a cha -

má va mos de ci en tí fi co. O clás si co era para quem iria
fa zer Di re i to e o nor mal para quem se gui ria o ma gis-
té rio. Hoje, há mais de 200 es co las.

O mais im por tan te é que o mun do é ve lho. Aris -
tó te les já di zia que o ho mem é um ani mal so ciá vel,
Se na dor He rá cli to For tes. Estão aban do nan do o cam -
po, mas de ve ri am per ma ne cer nes ses po vo a dos
trans for ma dos em ci da des, pró xi mos às fa zen das.
Essa é a evo lu ção. Como eu dis se, Aris tó te les já pre -
ga va: o ho mem é um ani mal so ciá vel. Não o ve re mos
iso la do em uma fa zen da, ele bus ca a so ci e da de, a co -
mu ni da de, a co mu nhão, a par ti lha do pão.

Con ce do um apar te ao Se na dor mi ne i ro Hé lio
Cos ta.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor Mão 
San ta, V. Exª des cre ve, com o bri lhan tis mo de sem -
pre, a si tu a ção que es tão vi ven do vá ri as co mu ni da-
des do in te ri or do meu Esta do, Mi nas Ge ra is. São ci -
da des, de fato. Mu i tos dis tri tos no meu Esta do têm 10, 
12 e, às ve zes, até 15 mil ha bi tan tes, o que está mu i to
aci ma da mé dia da gran de ma i o ria das ci da des do in -
te ri or de qual quer re gião do País. Den tro do meu pró -
prio Esta do, mais de 400, das 853 ci da des de Mi nas
Ge ra is, pos su em me nos de 5 mil ha bi tan tes; no en-
tan to há dis tri tos com 10, 12, 15 mil ha bi tan tes, que
têm o di re i to de se trans for mar em ci da des, com a au -
to de ter mi na ção do seu povo, com a au to no mia do seu 
go ver no. Mas, la men ta vel men te, o di re i to que foi dado 
aos ci da dãos des ses dis tri tos, des sas co mu ni da des
na Cons ti tu i ção de 1988 foi re ti ra do dez anos de po is
pelo Con gres so, con for me V. Exª bem lem brou. O
Con gres so re ti rou do Esta do e das Assem bléi as Le -
gis la ti vas o di re i to de ver qual a co mu ni da de que de -
ve ria e po de ria trans for mar-se em ci da de. Con si de ro
per fe i ta men te jus to que este as sun to seja sem pre dis -
cu ti do pela Assem bléia Le gis la ti va dos Esta dos e pe -
las co mu ni da des, por meio de ple bis ci to, mas nun ca – 
te nho que fa lar nes ses ter mos – pelo Con gres so, dis -
tan te, para de ci dir o que vai acon te cer numa co mu ni-
da de no nor te do meu Esta do de Mi nas Ge ra is. Pa ra-
béns a V. Exª pela sua de fe sa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pa ra be ni zo o 
Go ver no Lula, por ter bus ca do a in te li gên cia mi ne i ra
de V. Exª para ser Lí der do Go ver no no Con gres so.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho, ex tra or di ná rio ho mem pú bli co, que go ver nou
tão bem o Rio Gran de do Nor te e teve o me lhor pro -
gra ma de fi xa ção do ho mem no Esta do: o Pro gra ma
do Le i te.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor Mão San ta, agra de ço as pa la vras ge ne ro sas
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de V. Exª. Cer ta men te, elas re fle tem a nos sa re la ção
de ami za de e com pa nhe i ris mo. Enfren ta mos uma si -
tu a ção mu i to ad ver sa quan do Go ver na do res, mas
sou be mos su pe rar os pro ble mas. V. Exª re al men te
de i xou o Go ver no mu i to bem ava li a do, o que, de i xan-
do a mo dés tia de lado, tam bém digo que acon te ceu
co mi go. Com re la ção à PEC nº 13, de au to ria do Se -
na dor Sér gio Zam bi a si, te nho um pen sa men to di fe-
ren te do de V. Exª. Enten do que a ma té ria é mu i to
com ple xa e, na tu ral men te, re que re rá um de ba te mu i-
to apro fun da do nes ta Casa, o que po de rá ocor rer até
mes mo ama nhã. O meu pen sa men to é que quan do a
ini ci a ti va es te ve a car go das Assem bléi as Le gis la ti vas
hou ve mu i tos ex ces sos. Não es tou ab so lu ta men te me 
re fe rin do a ne nhum caso em par ti cu lar, mas mu i tos
ex ces sos fo ram co me ti dos; cri a ram-se mu ni cí pi os
sem con di ções. V. Exª sabe que, numa hora como
essa, quan do os mu ni cí pi os já es tão vi ven do uma cri -
se, deve le var to dos nós a uma re fle xão. Qu e ro cum -
pri men tá-lo pelo seu dis cur so, pelo en tu si as mo com
que V. Exª abor da o as sun to, o que nos de i xa até com
cer to cons tran gi men to de con tra di tá-lo. Mas, re al-
men te, as Assem bléi as Le gis la ti vas cri a ram mu ni cí pi-
os sem con di ções e ago ra não po de mos per mi tir que
se cri em mu ni cí pi os as sim, des me su ra da men te.
Agra de ço a V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço a
ex pe riên cia de V. Exª e o con vi do para vi si tar as no vas
ci da des do Pi a uí. Eu bus ca ria o tes te mu nho de um
ho mem pú bli co que foi um ex tra or di ná rio Pre fe i to de
Te re si na, o Se na dor He rá cli to For tes, que, por des ti-
na ção, na ma i o ria des ses mu ni cí pi os, tem mais for te
li de ran ça no Pi a uí. Nes sa vo ta ção em que che ga mos
jun tos, tive o apo geu nas gran des ci da des e na ca pi-
tal. O Se na dor He rá cli to For tes, por sua ca rac te rís ti ca
mu ni ci pa lis ta e por ter con se gui do mu i tas do ta ções,
acom pa nha de per to, e ago ra me pede um apar te
para fa lar da con vi vên cia que tem tido com es ses mu -
ni cí pi os. A ma i o ria dos pre fe i tos é li de ra da por S. Exª.

Con ce do um apar te ao Se na dor do Pi a uí, He rá-
cli to For tes, mu ni ci pa lis ta por ex ce lên cia.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Caro Se na-
dor Mão San ta, ouço aten ta men te o seu pro nun ci a-
men to e fico mu i to fe liz quan do V. Exª faz essa evo ca-
ção ao in te ri or do nos so Esta do. Nós per cor re mos
per ma nen te men te as re giões do Pi a uí, as mais de-
sen vol vi das e, prin ci pal men te, as me nos de sen vol vi-
das. Fa ze mos isso com re gu la ri da de, até por que ado -
ta mos no Pi a uí uma pos tu ra mu ni ci pa lis ta des de o iní -
cio da vida pú bli ca. Como V. Exª, nes te fim de se ma-
na, tive uma agen da cor ri da pelo in te ri or do Esta do.
Na sex ta-fe i ra, es ti ve em Par na í ba, ter ra de V. Exª,

para, jun ta men te com o Pre fe i to, dar ini cio a obras de
sa ne a men to bá si co no ba ir ro Qu a ren ta, com re cur sos
or ça men tá ri os ob ti dos ain da no Go ver no pas sa do
com a mi nha aju da e do De pu ta do Ciro No gue i ra. No
sá ba do, fui a São João da Ca na bra va, ci da de des-
mem bra da exa ta men te nes se pro gra ma do Go ver no
Fre i tas Neto. Per cor ri mais de 150 qui lô me tros no in -
te ri or do Mu ni cí pio, ven do no vos po vo a dos que es tão
sen do cri a dos, como por exem plo, Be zer ro Mor to,
onde tive a opor tu ni da de de par ti ci par de uma re u-
nião com a ade são de ve re a do res e com gran de mo -
vi men ta ção po lí ti ca. Pos te ri or men te, vi si ta mos uma
bar ra gem em cons tru ção, ter mi nan do com uma gran -
de con cen tra ção po lí ti ca em ou tra lo ca li da de. Pen so,
Se na dor Mão San ta, que V. Exª, que tem a ex pe riên-
cia de ter di ri gi do um Esta do como o Pi a uí, sabe da
im por tân cia da cri a ção des ses Mu ni cí pi os, não a cri a-
ção ata ba lho a da, mas quan do se vê que re al men te a
vo ca ção da que le po vo a do ou dis tri to é trans for mar-se
em novo Mu ni cí pio, ga nhan do in de pen dên cia. É evi -
den te que a ava li a ção e a sen si bi li da de para exa mi-
nar o mo men to cer to para isso são dos le gis la do res
es ta du a is, que es tão con vi ven do, no dia-a-dia, com a
re a li da de de cada uma des sas co mu ni da des. Por tan-
to, con gra tu lo-me com V.Exª por esse pro nun ci a men-
to. A ex pe riên cia do Pi a uí é po si ti va, e cre io que tam -
bém o te nha sido em todo Bra sil. A cri a ção de no vos
Mu ni cí pi os tem tido pon tos al ta men te po si ti vos para
que haja uma in te gra ção mais rá pi da e aci ma de tudo
me lhor. Por tan to, fica aqui o meu re gis tro a este pro -
nun ci a men to de V. Exª. Como mu ni ci pa lis ta, que vem, 
ao lon go do tem po, man ten do con ta to diá rio com a
gran de ma i o ria dos pre fe i tos pi a u i en ses, sou tes te-
mu nha de que so men te be ne fí ci os tem-nos tra zi do o
au men to do nú me ro de Mu ni cí pi os no Esta do do Pi a-
uí. Qu e ro até di zer a V. Exª algo in te res san te: na pri -
me i ra ele i ção que dis pu tei, em 1978, o Pi a uí pos su ía
113 Mu ni cí pi os; hoje são 224. É um cres ci men to ex -
tra or di ná rio em pou co tem po. Ago ra, com ra rís si mas
ex ce ções, de três, qua tro ou cin co Mu ni cí pi os que
ain da não se im pu se ram para vi ver de ma ne i ra in de-
pen den te, a gran de ma i o ria, como é o caso de São
João da Ca na bra va, tem mos tra do que va leu a pena o
es for ço da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do com re -
la ção à cri a ção des sas no vas ci da des e des ses no vos
Mu ni cí pi os. Pa ra be ni zo V. Exª e agra de ço-lhe pelo
apar te que me con ce de nes ta tar de.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço ao 
Se na dor He rá cli to e in cor po ro a ex pe riên cia de S. Exª 
ao meu pro nun ci a men to.
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Se na dor Hé lio Cos ta, para exem pli fi car, que ro
con vi dá-lo – já que Deus não deu pra ia a Mi nas Ge ra-
is – a fa zer do li to ral pi a u i en se a pra ia do mi ne i ro.

Se na dor He rá cli to For tes, Ca ju e i ro da Pra ia –
que co nhe ce mos bem, onde lu ta mos, cujo Pre fe i to é
nos so ali a do, meu e seu – hoje é o li mi te do Pi a uí com
o Ce a rá. O mun do, pela pu bli ci da de que o Ce a rá faz,
ouve fa lar em Je ri co a co a ra. Mas, Se na dor Le o nel Pa -
van, Ca ju e i ro da Pra ia é a nos sa Cam bo riú. Ela fica
ao lado de Je ri co a co a ra e pos sui uma in fra-es tru tu ra,
Se na dor He rá cli to For tes, me lhor que Je ri co a co a ra. É
a mes ma na tu re za de Deus: os ver des ma res bra vi os;
as bran cas du nas; o ven to, que nos aca ri cia; o sol,
que nos tos ta o ano in te i ro; os rios, que nos abra çam.
E, lá, exis tem as fal to, boa ener gia elé tri ca, água po tá-
vel, hos pe da ria e tudo o mais. Então, é o tipo do mo -
de lo exis ten te. Há pes ca dos, crus tá ce os etc.

So bre o que de se ja o Se na dor Sér gio Zam bi a si
acer ca da res pon sa bi li za ção do Mu ni cí pio, se a
Assem bléia for mu i to ge ne ro sa, o Go ver na dor do
Esta do tem di re i to a veto. Eu ve tei a in de pen dên cia de 
al guns pe que nos Mu ni cí pi os.

Se na dor Hé lio Cos ta, qua is são os gran des
Esta dos do País? To dos eles têm gran de nú me ro de
ci da des: São Pa u lo pos sui 646; Rio Gran de do Sul,
487; Pa ra ná, 399; Mi nas Ge ra is, 853; e Ba hia, 417.

Assim, a gran de za do Esta do é di re ta men te pro -
por ci o nal ao nú me ro de ci da des. Com pe ti rá a nós Se -
na do res ter mos vi são para cri ar mos Esta dos, a fim de 
os au men tar. Há o exem plo de To can tins e de Mato
Gros so do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor, des cul pe-me, mas
que ro fa zer um ape lo a V. Exª, que ain da está no seu
tem po. Há ain da qua tro Se na do res ins cri tos para fa -
lar. E V. Exª tão ma ra vi lho so, é tão san ta a sua pa la-
vra, que en ten de rá o meu ape lo.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Meu Pre si-
den te, que ro, en tão, con clu ir. Cabe a nós bus car mos
aque les pro je tos de cri a ção de Esta do.

O Mé xi co, aon de fui re cen te men te, Se na dor Au -
gus to Bo te lho, ge o gra fi ca men te é me nos de um quar-
to do Bra sil. Tem 1.996 qui lô me tros qua dra dos; o Bra -
sil tem 8.554 qui lô me tros qua dra dos. O Mé xi co tem
35 Esta dos. Os Esta dos Uni dos têm 55 Esta dos. É
hora de bus car mos es ses pro je tos e cri ar mos no vos
Esta dos, prin ci pal men te por que os pri me i ros le gis la-
do res bus ca ram fron te i ras na tu ra is.

Pode-se olhar o mapa do Bra sil e fa zer uma re -
fle xão so bre o mapa dos Esta dos Uni dos. Se na dor
Le o nel Pa van, os Esta dos dos Esta dos Uni dos são

qua se to dos igua is, qua dri lá te ros. Faça uma re fle xão
na vi são da sua ge o gra fia. Veja o mapa do Pi a uí como 
é com pri do, sai do mar e vai até a Ba hia. São 1.480
qui lô me tros qua dra dos.

Então, mu i tos Esta dos po dem ser di vi di dos. Há
pro je tos de De pu ta dos que, no pas sa do, so li ci ta ram a 
di vi são do Pará, do Pi a uí – o Esta do do Gur guéia –,
do Ma ra nhão, do sul do Ma ra nhão – que tam bém de -
se ja a di vi são. Então, são es sas nos sas pa la vras.

Para re fle xão, que ro re pe tir o sig ni fi ca do da ci -
da de. Pin to Fon se ca diz que os Mu ni cí pi os cons ti tu-
em a gran de es co la da li ber da de. O Mu ni cí pio é uma
mi ni a tu ra da Pá tria, uma ima gem re du zi da dela e, nas 
co i sas po lí ti cas, o pri me i ro amor do ci da dão. Mu ni cí-
pio é uma ins ti tu i ção mais so ci al que po lí ti ca, mais
his tó ri ca que cons ti tu ci o nal, mais cul tu ral que ju rí di-
ca, mais hu ma na que de mo crá ti ca. O Mu ni cí pio,
como uni da de po lí ti co-ad mi nis tra ti va, sur giu com a
Re pú bli ca ro ma na, in te res sa da em man ter a do mi na-
ção pa cí fi ca das ci da des con quis ta das pela for ça de
seus exér ci tos.

Essas fo ram as nos sas pa la vras, com um con vi-
te para que to dos pas se mos a re fle tir so bre o as sun to,
dan do no vas opor tu ni da des à cri a ção de Mu ni cí pi os
bra si le i ros, fi xan do o ho mem na zona ru ral, em po vo-
a dos trans for ma dos em ci da des.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ael ton Fre i tas, pela Li de ran ça
do PL, por cin co mi nu tos.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, com es pe ran ça re no va da, re -
ce bi o anún cio acer ca das di re tri zes do novo Pla no
Na ci o nal de Re for ma Agrá ria, a ser co lo ca do em prá -
ti ca pelo Go ver no Fe de ral. As ações pro pos tas e des -
cri tas em re por ta gem pu bli ca da no jor nal O Glo bo
mos tram-se co e ren tes, e acre di to que po dem re al-
men te tra du zir-se num fu tu ro de paz e de pros pe ri da-
de no cam po.

O Pre si den te Lula e o Mi nis tro do De sen vol vi-
men to Agrá rio, Mi guel Ros se to, me re cem o nos so
voto de con fi an ça e o nos so apo io nes sa em pre i ta da.
Afi nal, paz no cam po é de se ja da por to dos nós, Se na-
do res.

O novo pla no tem um im por tan te si nal de ma tu-
ri da de: não se fala em nú me ro de fa mí li as a se rem as -
sen ta das. É evi den te que o rit mo de as sen ta men tos
pre ci sa ser mais ace le ra do, mas pre vi sões nu mé ri cas
são às ve zes utó pi cas. O pri mor di al, no mo men to, é
fa zer com que as re for ma agrá ria de qua li da de dê os
seus pri me i ros pas sos e evo lua pro gres si va men te.
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O pla no anun ci a do pelo Mi nis tro Ros se to pre vê
re du ção no tem po de de sa pro pri a ção, con di ções
ade qua das de as sis tên cia aos as sen ta dos, me di das
es pe ci a is em man da tos de re in te gra ção de pos se,
cri a das em Va ras Agrá ri as e Ou vi do ri as nos Esta dos
e tre i na men to es pe ci al para po lí ci as atu a rem no cam -
po. São me di das com ple xas, de di fí cil exe cu ção, mas, 
ao mes mo tem po, pos sí ve is e ne ces sá ri as.

O Con gres so Na ci o nal terá par ti ci pa ção fun da-
men tal em um pon to po lê mi co: a uni fi ca ção das leis
so bre a re for ma agrá ria. O Go ver no cer ta men te nos
en vi a rá pro je tos nes se sen ti do. É pre ci so que te nha-
mos sa be do ria e equi lí brio, para acer tar uma le gis la-
ção jus ta e cri te ri o sa.

A prin ci pal meta do novo pla no a ser per se gui da
de for ma exa us ti va é o com ba te à vi o lên cia no cam po.
Os con fli tos agrá ri os não con tri bu em em nada para a
jus ti ça so ci al no cam po e ain da man cham a ima gem
da agri cul tu ra na ci o nal no ex te ri or. E, mais gra ve ain da,
já pro vo ca ram la men tá ve is per das hu ma nas, ir re pa rá-
ve is para di ver sas fa mí li as bra si le i ras.

É com pre en sí vel que com a che ga da do Pre si-
den te Lula ao po der, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, os mo vi men tos so ci a is es pe rem res pos tas mais 
rá pi das para a re for ma agrá ria. Mas o que ocor reu nos
úl ti mos me ses e ain da está ocor ren do é uma onda de
ati tu des agres si vas res pon di das igual men te pe los pro -
pri e tá ri os ru ra is, cri an do um cli ma de ins ta bi li da de e
ten são em re giões crí ti cas es pa lha das pelo País. Le-
van ta men to re cen te fe i to pelo jor nal Fo lha de S.Pa u lo
re ve la que o nú me ro de acam pa dos no Bra sil cres ceu
33% em ape nas dois me ses, to ta li zan do 880 mil pes -
so as que di zem es tar à es pe ra de as sen ta men to.

Di an te dis so, vejo com mu i to bons olhos a in ten-
ção do Go ver no Fe de ral de in ten si fi car a cri a ção de
Ou vi do ri as e Va ras Agrá ri as em to dos os Esta dos do
País. As Va ras se rão ca pa ci ta das para jul gar ex clu si-
va men te os con fli tos de ter ra. E os ou vi do res po de rão
in ter me di ar de for ma mais ati va o diá lo go en tre
sem-ter ra, po lí cia e fa zen de i ros.

Ou tra im por tan te me di da pre vis ta no novo Pla no
de Re for ma Agrá ria será a obri ga to ri e da de da pre-
sen ça de in te gran tes do Mi nis té rio Pú bli co e da im-
pren sa nas exe cu ções dos man da tos de re in te gra ção
de pos se, ca rac te ri za dos como mo men tos mais pro -
pí ci os à vi o lên cia.

Acre di to mu i to nes se con jun to de me di das pro -
pos tas e tam bém es pe ro que a CPI que aqui será ins -
ta la da tam bém ofe re ça sua con tri bu i ção para o fim da
vi o lên cia no cam po. Mas, para isso, os en tra ves par ti-
dá ri os de ve rão fi car em se gun do pla no.

Ao mes mo tem po em que sa ú do as me tas tra ça-
das pela equi pe de Go ver no, que ro pro por algo so bre
o tema, ba se a do na mi nha ex pe riên cia de pro du tor
ru ral no pon tal do Triân gu lo Mi ne i ro.

Há mais de dez anos acom pa nho o de sen ro lar
da ques tão agrá ria na re gião. Vi con fli tos es tou ra rem
por fal ta de diá lo go e as sen ta men tos se rem re gu la ri-
za dos para se des fi gu ra rem em pou co tem po.

Um dos ma i o res en tra ves ao su ces so de uma
re for ma agrá ria co me ça após a che ga da do tra ba lha-
dor à ter ra. Mu i tos não con se guem pro du zir pela fal ta
de con di ções mí ni mas de cré di to e in fra-es tru tu ra, en -
quan to ou tros não pro du zem por ab so lu ta fal ta de ap -
ti dão. Esses aca bam ven den do a ter ra após al gum
tem po e indo en gros sar as fi le i ras dos mo vi men tos
em ou tras re giões. Só pode ga nhar ter ra quem tem,
de fato, vo ca ção para tra ba lhar com ela. A pre sen ça
de pes so as es tra nhas ao cam po nos mo vi men tos traz 
gra ves pro ble mas para a re for ma.

Por ob ser var es ses exem plos, acre di to que os
as sen ta men tos da re for ma agrá ria pre ci sam vir
acom pa nha dos de pla nos de co o pe ra ti vis mo e as so-
ci a ti vis mo, com par ti ci pa ção in clu si ve dos pro pri e tá ri-
os ori gi na is do ter re no. Pode pa re cer algo utó pi co,
mas, se ana li sar mos bem, todo mun do sa i ria ga nhan-
do e, pos si vel men te, o des gas te emo ci o nal, ju di ci al e
fi nan ce i ro se ri am me no res.

Tal so lu ção não se ria pos sí vel sem a par ti ci pa-
ção ati va de Go ver nos e Pre fe i tu ras e sem uma boa
dose de boa von ta de das li de ran ças dos mo vi men tos
e dos pro pri e tá ri os. Nós, Par la men ta res, po de ría mos
con tri bu ir re gi o nal men te em nos sas ba ses, num tra -
ba lho de cons ci en ti za ção e mo bi li za ção.

Por meio do co o pe ra ti vis mo, ne ces si da des bá si-
cas como luz, água e cré di to para a la vou ra são mais
fa cil men te aten di das. O Go ver no tam bém po de ria or -
ga ni zar me lhor as li nhas de cré di to, con tem plan do as
as so ci a ções den tro do Pro gra ma Na ci o nal de Agri cul-
tu ra Fa mi li ar.

Te nho cons ciên cia, sim, de que as su ges tões
apre sen ta das por mim não são de sim ples exe cu ção,
mas são no mí ni mo uma al ter na ti va, caso o mo de lo
tra di ci o nal con ti nue a não fun ci o nar no rit mo de se ja-
do pela so ci e da de bra si le i ra.

Encer ro mi nhas pa la vras, de se jan do mu i ta boa
sor te, fir me za e su ces so ao Mi nis tro Mi guel Ros se to,
que tem pela fren te o de sa fio de co man dar aque la
que tal vez seja a mais po lê mi ca das re for mas de que
o País ne ces si ta. Faço um ape lo a meus Pa res para
que es que çam even tu a is crí ti cas fe i tas até aqui e, na
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me di da do pos sí vel, apói em o Mi nis tro e o Go ver no
nes sa ques tão.

Nin guém é con tra uma re for ma agrá ria que re al-
men te ve nha a eli mi nar es pa ços oci o sos no cam po,
em fa vor da ge ra ção de em pre go e ren da. O Bra sil
tem po ten ci al para se tor nar o ma i or pro du tor mun di al
de ali men tos. Bas ta que o cam po re ce ba os de vi dos
in cen ti vos e seja pal co de mu i to tra ba lho. E tra ba lho,
so bre tu do, em paz.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela com pre en-
são.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Sou eu
que agra de ço a V. Exª a com pre en são.

Com a pa la vra, como ins cri to, o Se na dor He rá-
cli to For tes. Em se gui da, pela Li de ran ça, o Se na dor
Hé lio Cos ta.

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, – s e Srs. Se na do res, ve nho tra zer mi -
nha pre o cu pa ção com o des ti no de um im por tan te
pro je to de lei para o meu Esta do, o Pi a uí. Esse pro je-
to, de au to ria do ex-Se na dor Fre i tas Neto, foi apro va-
do pelo Se na do Fe de ral em de zem bro do ano pas sa-
do, ten do sido, en tão, re me ti do à Câ ma ra dos De pu ta-
dos.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to re ce beu
pa re cer fa vo rá vel do De pu ta do Mar ce lo Cas tro, que
foi apro va do por una ni mi da de na Co mis são de Agri -
cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral, mas foi re je i ta do pela Co mis-
são de Fi nan ças e Tri bu ta ção, por su pos ta ina de qua-
ção fi nan ce i ro-or ça men tá ria. Qual não foi mi nha sur -
pre sa ao sa ber, no dia 27 de agos to úl ti mo, que o pro -
je to ha via en tra do na Ordem do Dia, na Câ ma ra, nes -
se mes mo dia e se ria ir re me di a vel men te ar qui va do.

Fe liz men te ain da tive tem po de ar ti cu lar uma
ação com ali a dos na Câ ma ra, para evi tar esse des fe-
cho. O De pu ta do Jú lio Cé sar, meu con ter râ neo e cor -
re li gi o ná rio, tam bém cons ci en te da im por tân cia do
pro je to para o Pi a uí, re cor reu, en tão, con tra o pa re cer
da Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção, so li ci tan do a
apre ci a ção pre li mi nar do pro je to em ple ná rio, o que
será fe i to em data ain da in cer ta.

Sr. Pre si den te, o pro je to em ques tão tra ta de
uma das cul tu ras ex tra ti vas mais tra di ci o na is do Esta -
do do Pi a uí, com im por tân cia eco nô mi ca, tam bém
nos Esta dos do Ce a rá e do Rio Gran de do Nor te. Re -
fi ro-me à cul tu ra da car na ú ba, pal me i ra que cres ce no 
cli ma seco do semi-ári do nor des ti no e que to dos já vi -
mos, se não ao na tu ral, pelo me nos na que las gra vu-
ras dos li vros es co la res de Ge o gra fia, que mos tra vam

as ati vi da des eco nô mi cas tra di ci o na is de nos so povo, 
exal tan do nos sa gen te.

Mas a car na ú ba não tem so men te va lor poé ti co,
sen ti men tal, na ci o nal – o que, diga-se de pas sa gem,
tam bém se re ves te de im por tân cia, pois está li ga do à
iden ti da de cul tu ral de nos so povo e às for mas tra di ci-
o na is de or ga ni za ção so ci al, que de vem ser res pe i ta-
das.

A car na ú ba tem, aci ma de tudo, alto va lor eco -
nô mi co para os pi a u i en ses; como tam bém, ain da que
em me nor es ca la, para os ce a ren ses e po ti gua res.
Bas ta di zer que cer ca de 100 mil fa mí li as re ti ram des -
sa ati vi da de seu sus ten to. E que a cera de car na ú ba é 
o pri me i ro pro du to da pa u ta de ex por ta ção de meu
Esta do, ge ran do apro xi ma da men te US$15 mi lhões
em re ce i tas. Inves tir nes ta cul tu ra pode sim ples men te
do brar es ses va lo res.

Inclu são so ci al, de sen vol vi men to sus ten tá vel,
ge ra ção de ren da – são con ce i tos que po dem ser
apli ca dos de ma ne i ra sim ples e efi caz, caso te nha-
mos a sa be do ria de apo i ar e aper fe i ço ar as ati vi da des
eco nô mi cas que já exis tem no semi-ári do nor des ti no,
ge ram ren da para o ser ta ne jo e po dem ge rar ain da
mais.

Po de ría mos, in clu si ve, eli mi nar a bu ro crá ti ca e
cus to sa dis tri bu i ção de “va les e bol sas”, pois es ses
pro gra mas não são ne ces sá ri os quan do há tra ba lho e 
ren da. Além dis so, ou tro as pec to a des ta car é que, ao
in du zir mos o in ves ti men to em ati vi da des des sa na tu-
re za, es ta mos pos si bi li tan do a fi xa ção do ho mem em
sua pró pria ter ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é im por-
tan te res sal tar, so bre tu do para quem não co nhe ce,
que a cul tu ra da car na ú ba é uma ati vi da de eco no mi ca-
men te sus ten tá vel; que, da ex tra ção ao be ne fi ci a men-
to, não ca u sa im pac to ne ga ti vo ao meio am bi en te.

Do tron co da pal me i ra de car na ú ba se fa zem ca -
sas. Das fo lhas, co ber tu ra de te lha dos e cha péus. E
da cera, que é seu sub pro du to de ma i or va lor co mer-
ci al, con fec ci o nam-se cos mé ti cos, re mé di os, pro du-
tos de lim pe za, fil mes plás ti cos e fo to grá fi cos. A cera
en tra na com po si ção de re ves ti men tos im per me a bi li-
zan tes, lu bri fi can tes, ver ni zes, dis cos uti li za dos em
apa re lhos do més ti cos, etc. Até a ba ga na da pa lha é
apro ve i ta da como adu bo e pre vê-se que, em bre ve,
ela pos sa ser uti li za da tam bém na fa bri ca ção de pa -
pel e como ra ção ani mal.

To da via, o pro ces so eco nô mi co de apro ve i ta-
men to da cera de car na ú ba, por ser ati vi da de tra di ci o-
nal, ain da é ru di men tar e, por isso, pre ci sa ser de sen-
vol vi do, aper fe i ço a do, mo der ni za do, para que seu
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alto po ten ci al eco nô mi co seja in te gral men te apro ve i-
ta do em fa vor da po pu la ção re si den te nos lo ca is de
in ci dên cia da pal me i ra.

Mu i tas ve zes, como é o caso des sa ati vi da de, um
pro gra ma de ge ra ção de em pre go e ren da, para ter êxi -
to, não pre ci sa ser in ven ta do do nada, já exis te a ati vi da-
de, é tra di ci o nal, se cu lar. O pro du to tem va lor eco nô mi-
co, bas ta o apo io fi nan ce i ro e ad mi nis tra ti vo do Esta do,
do Go ver no, para que a ati vi da de des lan che.

É im por tan te re gis trar ain da que esse se tor ex -
tra ti vo que uti li za mão-de-obra de for ma in ten si va
gera em pre gos es pe ci al men te en tre os me ses de ju -
lho a de zem bro, pe río do em que es ses tra ba lha do res
não te ri am ou tra fon te de ren da por que são mu i to re -
du zi dos os em pre gos na agri cul tu ra fa mi li ar da re-
gião.(*)

Con ce do, com mu i ta hon ra, o apar te ao no bre
Se na dor do meu Esta do, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor He rá cli-
to For tes, V. Exª traz a esta Casa uma das ri que zas
mais im por tan tes da his tó ria do Pi a uí. Te nho dito aqui
que o Pi a uí não é pro ble ma; é so lu ção. Isso ele foi ao
lon go da nos sa his tó ria; ele foi o mais im por tan te na
ma nu ten ção da uni da de do País. Lá nas ceu o pro fe ta
da Re pú bli ca, Davi Mo re i ra Cal das(*). Nas ri que zas, ti -
ve mos o ci clo da pe cuá ria, a in dús tria de char que, che -
ga mos a ter cin co na vi os na Par na í ba por me i os dos
qua is se ex por ta vam mil bois aba ti dos para o Sul e
para a Eu ro pa; de po is, ti ve mos o ci clo da car na ú ba,
em que flo res ce ram gran des em pre sas, aque la Casa
Ingle sa, de uma fa mí lia tra di ci o nal, a mi nha pró pria fa -
mí lia, da Indús tria Mo ra es S/A, que teve fi li al no Esta do
do Rio de Ja ne i ro, na Ilha do Go ver na dor. A car na ú ba
não caiu; é uma cul tu ra for te que tem mu i tas uti li da des
além des sas que V. Exª tão bem des cre ve. Va mos tra -
ba lhar jun tos, con ti nu ar aque las con quis tas que o Se -
na dor Fre i tas Neto ob te ve nes ta Casa com as Ban ca-
das dos De pu ta dos Fe de ra is. A cul tu ra de car na ú ba
con ti nua com essa li de ran ça em ex por ta ção no Pi a uí
por que apa re ceu mais uma uti li da de. Com toda a cer -
te za, a in dús tria do plás ti co ti rou mu i tas uti li da des da
car na ú ba – os dis cos eram fe i tos com cera de car na ú-
ba –, mas apa re ceu uma nova: ela é uti li za da hoje na
fru ti cul tu ra, no ba nho e no luxo que se dão às fru tas
man ga, la ran ja, li mão, na la va gem fi nal, para apre sen-
ta ção na sua co mer ci a li za ção por que ela não é tó xi ca.
Então é mu i to opor tu no. Qu e ro me as so ci ar a esse seu 
es for ço para que a car na ú ba con ti nue como uma ri-
que za, ri que za na ex por ta ção e ri que za, so bre tu do, na
ca pa ci da de de dar tra ba lho ao povo do Pi a uí, que tão
bem V. Exª re pre sen ta.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra -
de ço o dis cur so de V. Exª, que tão bem co nhe ce a car-
na ú ba do Pi a uí, uma vez que, como bem dis se no seu 
pro nun ci a men to, é ori un do de uma fa mí lia que teve,
tra di ci o nal men te, du ran te mu i tos anos, as suas ati vi-
da des vol ta das para o ex tra ti vis mo na ci da de da Par -
na í ba. A car na ú ba foi, du ran te mu i to tem po, o car ro
mes tre das Indús tri as Mo ra es Sou za, ori gem dos
avós de V. Exª, e vá ri os in dus tri a is na Par na í ba se
des ta ca ram na que la épo ca como os Mo ra es Cor rêa,
o Mar cos Jacó, que hoje tem como su ces sor o seu fi -
lho, Mar cos Jacó, gran de em pre sá rio pi a u i en se, es tu-
di o so, pes qui sa dor que de sen vol veu, na pró pria Par -
na í ba, in dús tri as em ou tros se to res e, tam bém, a fa -
mo sa Casa Ingle sa.

De for ma que o Pi a uí, à base da car na ú ba, vi veu
mo men tos áu re os. E te nho cer te za que, com a cri a-
ção des se fun do, Se na dor Mão San ta, Srªs e Srs. Se -
na do res, ire mos vol tar a ver a cera da car na ú ba cons -
tan do da pa u ta de de sen vol vi men to do Pi a uí, por con -
se qüên cia do Bra sil, como um dos pro du tos mais va -
lo ri za dos como foi em ou tras épo cas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é essa a
fi na li da de do pro je to que qua se foi ar qui va do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, pro je to de um Se na dor pi a u i en-
se vo ta do e apro va do nes ta Casa. Ele au to ri za – ve -
jam bem, ape nas au to ri za – o Po der Exe cu ti vo a cri ar
o Fun do de Apo io à Cul tu ra da Car na ú ba, que se ria
um fun do para fi nan ci ar a mo der ni za ção des ta ati vi-
da de tra di ci o nal: a ex tra ção e o be ne fi ci a men to da
cera de car na ú ba, que ain da são fe i tos de ma ne i ra ru -
di men tar.

 O Fun do se ria, en tão, uma ala van ca para re a-
que cer esse seg men to da nos sa eco no mia que, nun -
ca é de ma is re lem brar, en vol ve cer ca de 100 mil fa mí-
li as ou 500 mil pes so as.

Os re cur sos do Fun do, de po is de au to ri za do
seu fun ci o na men to e cri a das as con di ções de cap ta-
ção, se ri am apli ca dos em: pes qui sas, de sen vol vi-
men to e dis se mi na ção de no vas tec no lo gi as; tre i na-
men to de mão-de-obra e me lho ria da in fra-es tru tu ra
de apo io à pro du ção; es tí mu lo às co o pe ra ti vas de tra -
ba lha do res; in cen ti vo ao au men to do con su mo do
pro du to nos mer ca dos ex ter no e in ter no.

 A ado ção de no vas tec no lo gi as per mi ti ria, em
cur to es pa ço de tem po, du pli car a pro du ção – hoje
em tor no de 7 mil to ne la das, so men te no Pi a uí. Re fle-
xos dis so cer ta men te se es pa lha ri am para o Ce a rá, o
Rio Gran de do Nor te e pe que na par te do Ma ra nhão.

Meu ob je ti vo, hoje, ao tra zer o as sun to a esta tri -
bu na, foi cha mar a aten ção para a re le vân cia de um
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pro je to de gran de in te res se para o meu Esta do, para
o Nor des te e para o Bra sil; falo de um pro je to que cor -
re o ris co de ser ar qui va do na Câ ma ra dos De pu ta-
dos.

Espe ro, com este dis cur so, po der fa zer uma mo -
bi li za ção con tra o ar qui va men to do pro je to, não ape -
nas a Ban ca da Par la men tar do Pi a uí no Con gres so
Na ci o nal, mas tam bém as Ban ca das do Ce a rá, Rio
Gran de do Nor te, Ma ra nhão e to dos os Se na do res e
De pu ta dos com pre o cu pa ção so ci al e vi são de ra ci o-
na li da de eco nô mi ca.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor, per mi ta-me in ter rom-
pê-lo para pror ro gar a ses são por tem po su fi ci en te
para que V. Exª ter mi ne seu dis cur so e tam bém para
os dois Se na do res ins cri tos.

Peço des cul pas pela in ter rup ção de seu im por-
tan te dis cur so.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra -
de ço a V. Exª. Sr. Pre si den te, não faz sen ti do me nos-
pre zar ações que po dem pro ver ren da para re giões
ca ren tes, fi xan do, des sa for ma, o ho mem em sua co -
mu ni da de de ori gem, e de po is exi gir po lí ti cas pú bli cas
mu i to mais cus to sas para se re pa rar, a pos te ri o ri, o
erro que a ne gli gên cia co me teu. Te mos de rom per
esse cír cu lo vi ci o so que, in fe liz men te, ain da é mu i to
co mum em nos so País. 

Mu i to obri ga do pela opor tu ni da de de abor dar,
da tri bu na do Se na do, um as sun to tão im por tan te
para o meu que ri do Esta do do Pi a uí.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – E de in te-
res se tam bém do Bra sil.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta,
pela Li de ran ça do PMDB. 

Eu pe di ria a V. Exª, den tro do pos sí vel, que se li -
mi tas se ao tem po de cin co mi nu tos para, em se gui da,
o Se na dor Le o nel Pa van po der fa lar e as sim en cer rar-
mos a ses são.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre -
si den te.

Srªs e Srs. Se na do res, tra go uma pre o cu pa ção
do meu Esta do, Mi nas Ge ra is, pre o cu pa ção com a re -
gião mais po bre de Mi nas, o Vale do Je qui ti nho nha.
Nas dis cus sões so bre a Re for ma Tri bu tá ria fe i tas nes -
te mo men to no Con gres so Na ci o nal, co me çan do na
Câ ma ra e ago ra che gan do ao Se na do, cri a mos o
Fun do de De sen vol vi men to Re gi o nal, na ver da de a
se qüên cia de uma obra ide a li za da por Jus ce li no Ku -
bits chek de Oli ve i ra, nos so sa u do so Pre si den te,
quan do cri ou a Su de ne, de di ca da a re sol ver os pro -

ble mas fun da men ta is de de sen vol vi men to das Re-
giões Nor te e Nor des te do País. La men ta vel men te,
trans for mou-se numa su ces são de er ros e es cân da-
los, até ser fe cha da no Go ver no pas sa do. Ago ra, re -
cri a da pelo Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va, com sua sen si bi li da de para os pro ble mas
so ci a is do Nor des te e do Nor te do Bra sil, mais uma
vez o Fun do de De sen vol vi men to pas sa a ser um
gran de de ba te no meu Esta do de Mi nas Ge ra is. Por -
que te nho ou vi do fa lar, in sis ten te men te, que vai se fa -
zer uma mo di fi ca ção no tex to que está vin do da Câ -
ma ra dos De pu ta dos para se re ti rar o Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Sr. Pre si den te, o Vale do Je qui ti nho nha, em Mi -
nas Ge ra is, já es ta va apro va do pelo Ple ná rio do Se -
na do como par te da Su de ne. O Vale do Je qui ti nho nha
é, sem dú vi da al gu ma, a re gião mais ca ren te do meu
Esta do e tão ca ren te quan to qual quer re gião do Nor te
e do Nor des te do País. Se pen sam que só exis te fome 
no Nor te e no Nor des te do Bra sil, ve nham ao Je qui ti-
nho nha. Se es tão achan do que só exis te de sem pre go
no Nor te e no Nor des te, con vi do-os a vi rem ao Je qui-
ti nho nha. Se, por aca so, ima gi nam que só exis te seca
no Nor des te e no Nor te, ve nham ver a seca do Je qui-
ti nho nha. Se por aca so pen sam que só exis te fal ta de
de sen vol vi men to no Nor te e Nor des te, pre ci sam co -
nhe cer, pre ci sam vir, in sis to que ve nham ao Je qui ti-
nho nha.

Lá, Se na dor Mão San ta, é que va mos en con trar
as vi ú vas de ma ri dos vi vos, aque las cu jos ma ri dos
têm que ir em bo ra no co me ço do ano para cor tar
cana, em São Pa u lo, e vol tam sete me ses de po is,
por que não têm em pre go. Pas sam o ano lon ge das
suas fa mí li as por que não têm como tra ba lhar no Je -
qui ti nho nha. Essa é a re gião que que rem re ti rar do
Fun do de De sen vol vi men to Re gi o nal?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Ban ca-
da mi ne i ra está uni da, co e sa, na de fe sa in tran si gen te
da re gião do Triân gu lo Mi ne i ro – e que ro que o povo
de Alme na ra, de Pe dra Azul, da ci da de de Je qui ti nho-
nha, de Jo a í ma, de to das as ci da des do Vale do Je -
qui ti nho nha sa i ba que nós, Se na do res de Mi nas Ge -
ra is, não ce de re mos um mi lí me tro. Não ace i ta re mos,
in sis ti re mos, se ne ces sá rio ire mos ao Pre si den te da
Re pú bli ca, con ver sa re mos com toda a Ban ca da de
De pu ta dos Fe de ra is, com toda a Ban ca da do Se na do
Fe de ral, che ga re mos aos nos sos ami gos do Nor te e
Nor des te, que re co nhe cem a si tu a ção di fí cil da re gião
do Je qui ti nho nha, para que não se co me ta esse cri -
me con tra o meu Esta do de Mi nas Ge ra is.

Te nho cer te za, Sr. Pre si den te, de que a sen si bi-
li da de dos meus com pa nhe i ros Se na do res le va rá a
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uma so lu ção, sim, que con tem ple, como o tex to que
vem da Câ ma ra já está con tem plan do, a pre sen ça do
Vale do Je qui ti nho nha no Fun do de De sen vol vi men to
Re gi o nal.

Qu e ro tam bém, ao en cer rar es sas mi nhas pa la-
vras, Sr. Pre si den te, lem brar que nes ta se ma na, na
re u nião da Co mis são de Edu ca ção do Se na do, da
qual sou mu i to hon ro sa men te Vice-Pre si den te, ao
lado do Pre si den te, Se na dor Osmar Dias, do Pa ra ná,
apro va mos dois im por tan tes pro je tos que te mos de
le var ao co nhe ci men to de to dos aque les que acom-
pa nham as ati vi da des do Se na do da Re pú bli ca por
meio da TV Se na do, no Bra sil in te i ro. Apro va mos o
Pro je to de Lei do Se na do nº 41, de mi nha au to ria, que 
in clui o le i te na me ren da es co lar e que vai ago ra para
a se gun da vo ta ção, para de po is ser en vi a do à Câ ma-
ra dos De pu ta dos e, even tu al men te, ser le va do ao
Pre si den te da Re pú bli ca para san ção. E por quê?
Por que, Sr. Se na dor Mão San ta, ex-Go ver na dor do
Pi a uí, to dos sa be mos que mu i tas das cri an ças do in -
te ri or de Mi nas Ge ra is, do Pi a uí e de qua se to dos
Esta dos da Fe de ra ção fa zem da me ren da es co lar sua 
úni ca re fe i ção do dia. Por essa ra zão, es ta mos in clu-
in do o le i te, por que é um ali men to com ple to, per fe i to.
Isso já acon te ce na Chi na, na Di na mar ca, no Mé xi co,
na Co lôm bia, em Por tu gal. Vá ri os são os pa í ses que
in clu em o le i te como ali men to obri ga tó rio na me ren da
es co lar.

O Bra sil é pro du tor de 19 bi lhões de li tros de le i-
te por ano. Mi nas Ge ra is é o ma i or pro du tor do Bra sil,
com cin co bi lhões, mas to dos os Esta dos bra si le i ros
par ti ci pam. Esta rão in clu í dos não só o le i te de vaca e
o le i te de ca bra, mas tam bém o le i te de bú fa la, aten -
den do, por tan to, a to das as re giões do País, de acor -
do com a pro du ção re gi o nal de le i te. É o le i te flu i do
que fará par te da me ren da es co lar. Trin ta e cin co mi -
lhões de cri an ças se rão aten di das, Sr. Pre si den te.
Isso é mu i to im por tan te para to dos nós. 

Sa be mos que 45% de toda a mão-de-obra, prin -
ci pal men te do in te ri or de cada Esta do, no ta da men te
de Mi nas Ge ra is, vêm de pe que nas em pre sas, prin ci-
pal men te ru ra is. Essas é que cri am a gran de
mão-de-obra em todo o meu Esta do e por todo o País,
nor te, nor des te e sul do Bra sil.

Então, além de aten der ao as pec to so ci al e nu -
tri ti vo, o le i te na me ren da es co lar vem aten der a uma
cri se que exis te na pe cuá ria. Ele aju da rá mu i to.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de lem -
brar que tam bém apro va mos, na Co mis são de Edu -
ca ção, nes te ano, pro je to de lei do qual fui Re la tor,
com mu i ta hon ra, cri an do uma bol sa de es tu dos para

os es tu dan tes ca ren tes que não po dem pa gar as
men sa li da des, mas que são re al men te ca ren tes.

Va mos co lo car di nhe i ro no Orça men to da Re pú-
bli ca para que aque les es tu dan tes que não po dem fa -
zer um cur so su pe ri or, que não con se guem pas sar
pelo ves ti bu lar da uni ver si da de pú bli ca, te nham uma
aju da do Go ver no Fe de ral para que pos sam fa zer o
seu cur so su pe ri or. La men ta vel men te, te mos nú me-
ros, de 2001 e 2002, que mos tram que, nes se pe río-
do, tí nha mos ape nas 30 mil bol sas do Fies para ofe re-
cer ao Bra sil in te i ro, que tem uma de man da de 150
mil alu nos que que rem es tu dar, sem po der fa zer o seu 
pe di do de bol sa de es tu dos por essa des pro por ção
en tre ofer ta e de man da.

Esses dois pro je tos de lei que fo ram apro va dos
na Co mis são de Edu ca ção me re cem, sim, um acom -
pa nha men to por to dos aque les que se in te res sam
pela ma ne i ra como o Se na do da Re pú bli ca vem tra -
ba lhan do para re sol ver pro ble mas im por tan tes da so -
ci e da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga do

a V. Exª pela com pre en são.
Com a pa la vra o Se na dor Le o nel Pa van, por cin -

co mi nu tos. Eu so li ci to de V. Exª a com pre en são para
po der mos ler as pa la vras fi na is nes ta ses são.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na ver da de, eu ha -
via me ins cri to para fa lar pela Li de ran ça, por vin te mi -
nu tos, tem po a que te mos di re i to após a Ordem do
Dia. Mas, res pe i tan do V. Exª e agra de cen do a opor tu-
ni da de ao bri lhan te Pre si den te Se na dor Ro meu
Tuma, tão ad mi ra do pe los ca ta ri nen ses, ten ta rei me
man ter den tro dos cin co mi nu tos.

Fa la rei em nome do PSDB, pri me i ro para ex por
para o Bra sil que hoje, in fe liz men te, en con tra mo-nos
numa si tu a ção cada vez mais caó ti ca e cada vez mais 
di fí cil de achar o ca mi nho que ga ran ta tra ba lho para
os jo vens e os tra ba lha do res do nos so País. Em fun -
ção de uma po lí ti ca ar ca i ca e da fal ta de uma po lí ti ca
que dê sus ten ta ção aos ge ra do res de em pre gos, es -
tou ven do o Bra sil, que ri do ami go Se na dor Mão San -
ta, des cer uma la de i ra – pa re ce-me – de di fí cil vol ta.

O IBGE no ti cia: “De sem pre go sur pre en de e
cres ce para 13%”. É re cor de o de sem pre go no Bra sil.
Há uns seis ou sete me ses, ouvi aqui se gui da men te
dos Lí de res do Go ver no, do pró prio Go ver no e do
Pre si den te que, no ter ce i ro, no quar to ou no quin to
mês, ha ve ria um es pe tá cu lo de cres ci men to e que o
Bra sil vol ta ria a cres cer.
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A pa la vra “vol ta ria” é por que, an tes ele ha via
cres ci do e ago ra es ta ria de ca in do. Vol ta ria a cres cer.
Já se pas sa ram nove me ses – va mos para dez me ses
– e o de sem pre go está au men tan do.

“A taxa de de sem pre go, sur pre en den te men te,
vol tou a cres cer em um pa ta mar re cor de, de 13% em
agos to, se gun do pes qui sa di vul ga da hoje pelo IBGE
– Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca”, ou
seja, um Insti tu to do Go ver no.

“Em ju lho, a taxa ha via re ver ti do a ten dên cia de
alta dos me ses an te ri o res, ca in do de 13% para
12,8%”. Com a ba i xa dos ju ros, era para cres cer.

“O re sul ta do sur pre en de por que his to ri ca men te
o de sem pre go no Bra sil co me ça a re cu ar em abril. As
em pre sas vol tam a con tra tar fun ci o ná ri os após o pri -
me i ro tri mes tre, pe río do em que o con su mo é tra di ci o-
nal men te fra co.

Nes te ano, po rém, o de sem pre go apre sen tou
ten dên cia de alta du ran te os pri me i ros seis me ses do
ano e só re cu ou em ju lho. Ana lis tas es pe ra vam que o
re cuo de ju lho re pre sen tas se uma ten dên cia, o que
aca bou não se con cre ti zan do em agos to.

O au men to do de sem pre go pode sig ni fi car duas 
co i sas: que a eco no mia bra si le i ra ain da não ini ci ou
uma fase de re cu pe ra ção, con for me as apos tas da
ma i o ria dos ana lis tas de mer ca do, ou que essa re a ti-
va ção ain da é mu i to tí mi da e in su fi ci en te para evi tar a
de te ri o ra ção do mer ca do de tra ba lho”.

Estou sus ci tan do essa ques tão, por que re ce be-
mos inú me ros e-ma ils de pes so as que bus cam em -
pre gos, de pes so as que que rem a so lu ção e que so li-
ci tam que mos tre mos aqui do Se na do uma luz no fim
do tú nel. To das são pes so as jo vens e tra ba lha do ras
de San ta Ca ta ri na. São pes so as que pro cu ram, no
mer ca do de tra ba lho, es pa ços. La men ta vel men te,
eles es tão ba ten do nas em pre sas e as por tas es tão
fe cha das, di zen do que a re ces são per ma ne ce viva e
la ten te em nos so País.

Ora, a agri cul tu ra fa mi li ar tam bém re cla ma, por -
que pe que nos pro pri e tá ri os es tão ven do seus fi lhos
irem em bo ra à bus ca de no vos mer ca dos em ci da des
gran des e prin ci pal men te em ci da des tu rís ti cas, que,
apa ren te men te, apre sen tam mais es pa ço. Che gam
às gran des ci da des e não sa bem tra ba lhar como mar -
ce ne i ros, como pe dre i ros, que é o mer ca do de tra ba-
lho que a ci da de lhes ofe re ce. Não ser vem como
mão-de-obra de lo jas ou co mér ci os, que exi gem o 2º
grau ou até o 3º grau. Esses jo vens, meu ami go Se na-
dor Pa u lo Paim, che gam às gran des ci da des e aca -
bam mo ran do na pe ri fe ria, cri an do um cin tu rão de po -

bre za e, às ve zes, de ses pe ra dos, aca bam ca in do na
mar gi na li da de.

O Go ver no pre ci sa ur gen te men te acor dar. Já
são qua se dez me ses de Go ver no. Tem que se fa zer
in ves ti men to rá pi do e ur gen te men te. Tem que se to -
mar uma de ci são drás ti ca, para que nos sas em pre-
sas vol tem a pro du zir e a ge rar em pre gos. Pre ci sa-
mos in ves tir na agri cul tu ra fa mi li ar, para que os fi lhos
dos agri cul to res per ma ne çam nas ter ras.

Há al gum tem po, di zia-se que ha ve ria fi nan ci a-
men to para os agri cul to res do País, que ha ve ria fi nan-
ci a men to para aque les que es ta vam tra ba lhan do
suas pró pri as ter ras. Fo mos to dos apa nha dos de sur -
pre sa, pois o que se ofe re ce é algo em tor no de R$
400,00 de em prés ti mo para cada fa mí lia. Na épo ca,
eu dis se que, se R$ 400,00 não da vam para pa gar a
pres ta ção de uma to ba ta, ima gi nem para fo men tar a
pro du ção e in cen ti var o pro du tor a pre pa rar sua ter ra
e plan tar!

La men ta vel men te, es sas pro pos tas de ma gó gi-
cas e de mí dia es tão le van do o Bra sil a uma re ces são.
Pa re ce-me que ain da vai de mo rar mu i to tem po para
se po der pre ver um es pe tá cu lo de cres ci men to no
Bra sil, como pre ga o Go ver no.

Gos ta ría mos, Sr. Pre si den te, de ser par ce i ros
do Go ver no. Esta mos aqui para ser mos par ce i ros.
Mas pre ci sa mos di zer a ver da de; es ta mos aqui para
di zer a ver da de. Se quem per ten ce ao Go ver no não
tem co ra gem de usar os mi cro fo nes e di zer ao seu
Pre si den te, a seus Mi nis tros o que está acon te cen do
no País, nós da Opo si ção te mos essa co ra gem, e es -
ta mos co la bo ran do. O Pre si den te Lula pode não ter
co nhe ci men to; tal vez sua as ses so ria não lhe pas se o
que acon te ce no País. Tal vez Sua Exce lên cia es te ja
ain da man ti do num pe des tal ou em cima do pa lan que,
achan do que o Bra sil não é aque le que es tou ven do
no in te ri or. Acre di tam que o Bra sil re al men te mu dou e
que rem le var a po lí ti ca na ci o nal para o ex te ri or, para a 
ONU. Tem que re sol ver o pro ble ma do nos so País! O
de sem pre go é mu i to gran de! E pior: os jo vens que es -
tão es tu dan do e que rem con ti nu ar sua fa cul da de,
pre ci san do pa gar as suas men sa li da des, não têm re -
cur sos, não têm di nhe i ro e aca bam aban do nan do os
es tu dos.

O ape lo que faço não é ape nas pelo seu Pi a uí,
Se na dor Mão San ta, ou pelo Rio Gran de do Sul do
Se na dor Pa u lo Paim. O ape lo que faço é tam bém
para San ta Ca ta ri na, pois lá tam bém pre ci sa mos. Te -
mos a fama de ser mos um Esta do onde tudo é mais
for ma li za do e que pos sui uma qua li da de de vida me -
lhor. Re al men te, em San ta Ca ta ri na, es ta mos re sol-
ven do os nos sos pro ble mas nos Mu ni cí pi os, com os
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Pre fe i tos, De pu ta dos, Go ver no Esta du al, mas tam-
bém lá há po bre za. Agri cul to res so frem pre ju í zos
enor mes; mi cro em pre sas e pe que nas em pre sas es -
tão fa lin do.

So bre as mi cro em pre sas e as em pre sas de pe -
que no por te, Sr. Pre si den te, o PSDB, quan do no Go -
ver no, cri ou o Sim ples: um im pos to mu ni ci pal, um im -
pos to es ta du al e ou tro fe de ral. Ago ra, es ta mos ten-
tan do im plan tar o Su per Sim ples, um úni co im pos to,
para dar ma i o res con di ções de tra ba lho e aca bar com 
a bu ro cra cia. Isso tal vez ve nha a fo men tar um pou co
mais as pe que nas e mi cro em pre sas, para que pos sa-
mos ge rar mais em pre gos e dar mais fô le go e mais
re sis tên cia a es sas em pre sas.

Por isso, cer ta men te o Go ver no Fe de ral o ace i-
ta rá, in de pen den te men te de o pro je to ser do PSDB,
por que te mos cer te za ab so lu ta de que o Pre si den te
Lula não quer o mal des te País. Pelo con trá rio, Sua
Exce lên cia quer o bem. Mas quem quer o bem deve
fa zer acon te cer o bem. Sa be mos de suas boas in ten-
ções, de sua boa von ta de, mas o povo sabe que, há
mu i tos anos, o Go ver no vem mos tran do um ca mi nho
se gu ro, fir me, um ca mi nho com luz para os bra si le i-
ros. Po rém, de re pen te, após nove me ses de Go ver-
no, es ta mos ven do o País cair cada vez mais, fi car
cada vez mais tris te, e o de sem pre go au men tar.

Se na dor Pa u lo Paim, quem fala não é o Se na-
dor Le o nel Pa van nem a Opo si ção, mas o IBGE,
quan do de mons tra que o de sem pre go, nes te mês,
ba teu re cor de.

Espe ro que o Go ver no Fe de ral, que os Mi nis-
tros, que os ho mens que pen sam este País re al men te
olhem para o Bra sil e por nos sa bela e San ta Ca ta ri-
na, e tam bém para o Pi a uí, para o Rio Gran de do Sul,
para São Pa u lo e para to dos os Esta dos bra si le i ros.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga-

do, Se na dor Le o nel Pa van.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – 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 Se na dor Pa u lo Paim, ilus tre Vice-Pre si-
den te des ta Casa.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do, Se na-
dor Ro meu Tuma.

Qu e ro dar a esta Casa uma in for ma ção que
con si de ro ur gen te e re le van te. Ve nho de uma au diên-
cia com o Pre si den te em exer cí cio, José Alen car, que, 
de uma vez por to das, re sol veu as si nar, de po is de
con ver sar com o Pre si den te Lula, que está no ex te ri-

or, a me di da pro vi só ria que tra ta dos trans gê ni cos.
Essa me di da pro vi só ria será edi ta da hoje e será en -
ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal pro je to de lei que
re gu la men ta rá a ques tão dos trans gê ni cos de for ma
de fi ni ti va. A úl ti ma pa la vra será des ta Casa. O Pre si-
den te Lula não po de ria ado tar ou tra po si ção, por que,
na re a li da de, no Rio Gran de do Sul, os plan ta do res já
co me ça ram a pro du zir soja trans gê ni ca.

Sr. Pre si den te, de po is da bela ses são de on tem,
em que, por una ni mi da de, o so nho do Esta tu to do Ido -
so, aca len ta do ao lon go de dez anos, tor nou-se re a li-
da de, eu não po de ria de i xar de en ca mi nhar à Mesa
pro nun ci a men to cum pri men tan do to dos os De pu ta-
dos Fe de ra is, to dos os Se na do res e a so ci e da de or -
ga ni za da pela ela bo ra ção des sa peça, que re ce beu
elo gi os de todo o País hoje. Não vi um úni co ci da dão
cri ti car o Esta tu to do Ido so.

Qu an do en ca mi nho pro nun ci a men to cum pri-
men tan do o Con gres so Na ci o nal, faço uma ho me na-
gem à de mo cra cia e à for ma como a dis cus são se
deu na Câ ma ra dos De pu ta dos e tam bém aqui no Se -
na do Fe de ral. É im por tan te re gis trar – V. Exª, Se na dor
Ro meu Tuma, on tem fez esse des ta que – que, no Se -
na do Fe de ral, em me nos de três me ses, o pro je to foi
apro va do em re gi me de ur gên cia.

O Pre si den te Lula, in for ma ram-me hoje no Pa lá-
cio, san ci o na rá o pro je to no dia 1º de ou tu bro, Dia
Inter na ci o nal do Ido so, às 10 ho ras.

Pa ra be ni zo a de mo cra cia e o Con gres so Na ci o-
nal e, com ca ri nho es pe ci al, este Se na do Fe de ral.

Obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA,
PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR
PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, com a apro va ção do
Esta tu to do Ido so, o Se na do da Re pú bli ca vi veu na
tar de e no i te de on tem mo men tos que com cer te za fi -
ca rão re gis tra dos nos ana is como dos mais glo ri o sos
des ta Casa.

A par ti ci pa ção unâ ni me das Se nho ras Se na do-
ras e dos Se nho res Se na do res pre sen tes à ses são,
em apar tes aos no bres re la to res do Esta tu to nes ta
Casa, o Se na dor De mós te nes Tor res e o Se na dor
Sér gio Ca bral, ou no en ca mi nha men to da vo ta ção do
pro je to, dão bem a di men são da im por tân cia que o
Se na do dis pen sou a esta ma té ria.

Sua apro va ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, em
agos to, e ape nas um mês de po is por este Se na do,
traz a fe liz co in ci dên cia de dois acon te ci men tos des te
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ano que se gu ra men te con tri bu í ram para sen si bi li zar
ain da mais os par la men ta res.

Re fi ro-me à Cam pa nha da Fra ter ni da de da
CNBB des te ano, vol ta da à vida, dig ni da de e es pe ran-
ça às pes so as ido sas, e à no ve la da Rede Glo bo, Mu -
lhe res Apa i xo na das, em cujo tex to o seu au tor, Ma no-
el Car los, ho me na ge ia os ido sos ao de nun ci ar a vi o-
lên cia de que são ví ti mas.

Por tan to, em nome dos 20 mi lhões e ido sos que
com põem hoje im por tan te fa tia da so ci e da de bra si le i-
ra, gos ta ria de agra de cer a cada dos que con tri bu í-
ram para apri mo rar a sua re da ção, e a to dos aque les
que de ram o seu voto para a sua apro va ção.

Esta mos cer tos de que, com a pró xi ma san ção
pelo pre si den te da Re pú bli ca, o Esta tu to do Ido so irá
se cons ti tu ir no novo di plo ma le gal que fal ta va ao
Esta do bra si le i ro para ofe re cer aos ido sos a pro te ção
e o res pe i to que lhe de vem a so ci e da de lhe de via.

Ain da na ses são de on tem, por oca sião da vo ta-
ção, nos di ri gi mos par ti cu lar men te ao Se na do ao en -
ca mi nhar os nos sos agra de ci men tos pela aco lhi da
que teve nes ta Casa o pro je to que ini ci a mos ain da na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Gos ta ria de com ple tar meus agra de ci men tos
com uma ho me na gem es pe ci al ao lí der do meu Par ti-
do, o no bre Se na dor Tião Vi a na, e ao lí der do Go ver-
no nes ta Casa, o no bre Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.
A sen si bi li da de de Suas Exce lên ci as com a ca u sa
dos ido sos fi cou de mons tra da no em pe nho que de di-
ca ram à apro va ção da ma té ria.

Na tar de de hoje, an te ci pan do mi nhas des cul-
pas por even tu a is omis sões, gos ta ria de me di ri gir a
to dos aque les que par ti ci pa ram da nos sa ca mi nha da
para a cons tru ção do Esta tu to do Ido so des de a apre -
sen ta ção do pro je to ori gi nal, nos idos de 1997, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

De uma pro pos ta ori gi nal de cer ca de 50 ar ti gos,
o pro je to me re ceu na que la Casa a cri a ção da Co mis-
são Espe ci al do Esta tu to do Ido so, onde re ce beu con -
tri bu i ções para o seu apri mo ra men to e teve apro va do
o bri lhan te subs ti tu ti vo do re la tor Si las Bra si le i ro, de
123 ar ti gos, com, o ines ti má vel apo io do pre si den te
da que la Co mis são Espe ci al, De pu ta do Edu ar do Bar -
bo sa.

Vi a ja mos por to das as re giões do País re co lhen-
do sub sí di os da so ci e da de or ga ni za da e dos pró pri os
ido sos.

Foi fun da men tal a par ti ci pa ção do Mi nis té rio Pú -
bli co, bem como da que les que es cre ve ram a Po lí ti ca
Na ci o nal do Ido so.

Para a sua apro va ção o Esta tu to do Ido so con -
tou tam bém com a im por tan te con tri bu i ção das mais
im por tan tes li de ran ças da Câ ma ra.

A co me çar pelo pre si den te João Pa u lo, cuja au -
diên cia aos ape los des te se na dor fo ram de ci si vos
para a in clu são do pro je to na Ordem do Dia da Câ ma-
ra Fe de ral.

A De pu ta da Ânge la Gu a dag nin (PT-SP) fez um
tra ba lho ex tra or di ná rio jun to ao Pa lá cio do Pla nal to
para con se guir do go ver no o si nal ver de para a apro -
va ção do pro je to na Câ ma ra.

O mes mo eu po de ria di zer da De pu ta da Tel ma
de Sou za (PT-SP), que pres tou a es sas ne go ci a ções
ines ti má vel apo io.

É pre ci so des ta car tam bém o em pe nho do no -
bre lí der do Go ver no na Câ ma ra, De pu ta do Aldo Re -
be lo (PCdoB-SP), cujo tra ba lho foi de ci si vo para a
apro va ção do pro je to em ple ná rio.

Re pi to, por tan to, o que dis se on tem. Este pro je-
to não é so men te do Se na dor Pa u lo Paim, mas de to -
dos aque les que o me lho ra ram e apri mo ra ram; foi a
so ci e da de, que par ti ci pou do de ba te; fo ram aque les
he róis anô ni mos, que cons tru í ram no pas sa do a Po lí-
ti ca Na ci o nal do Ido so

Seu tex to fi nal é fru to de se mi ná ri os e de um tra -
ba lho con jun to de par la men ta res, es pe ci a lis tas, pro -
fis si o na is das áre as de sa ú de, do di re i to e da as sis-
tên cia so ci al; e de en ti da des e or ga ni za ções não go -
ver na men ta is vol ta das para a de fe sa dos di re i tos e da 
pro te ção aos ido sos.

Ele se pro põe a al te rar esse qua dro atu al da si -
tu a ção do ido so, em que se des ta cam a ne gli gên cia, o 
des ca so e a vi o lên cia a que são sub me ti dos.

Os ido sos cons ti tu em uma par ce la sig ni fi ca ti va
da po pu la ção, e sua par ti ci pa ção cres ce cada vez
mais. Se gun do o IBGE, en tre 1991 e 2000, o con tin-
gen te de pes so as com 60 anos ou mais su biu de 10,7
mi lhões para 20,5 mi lhões, um au men to de 45,5% em 
uma dé ca da.

Nos pró xi mos 20 anos, os ido sos bra si le i ros po -
de rão ul tra pas sar os 30 mi lhões de pes so as e de ve rá
re pre sen tar qua se 13% da po pu la ção. Tra ta-se da
ma i or mas sa de ido sos de uma ge ra ção de bra si le i-
ros.

A pro por ção de ido sos está cres cen do mais ra -
pi da men te que a de cri an ças.

Em 1980, exis ti am cer ca de 16 ido sos para cada 
100 cri an ças. Em 2000, essa re la ção pra ti ca men te
do brou, pas san do para qua se 30 ido sos por 100 cri -
an ças.
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Pes qui sa re cen te do IPEA apon ta a cres cen te
im por tân cia dos ido sos bra si le i ros no sus ten to de
suas fa mí li as. Por ca u sa do de sem pre go de fi lhos e
ne tos, os avós cada vez mais man têm o res to da fa mí-
lia com suas pen sões.

 Há me nos ido sos aba i xo da li nha de po bre za do 
que em qual quer ou tra fa i xa etá ria. Em ape nas 4%
dos do mi cí li os do país, eles vi vem como de pen den-
tes. Em 22%, che fi am a casa, mu i tas ve zes, re ple ta
de des cen den tes. Em 70% dos do mi cí li os de ido sos
foi ve ri fi ca da a pre sen ça de fi lhos.

É esta po pu la ção que pas sa rá a ser as sis ti da
com a trans for ma ção em lei do Esta tu to do Ido so.
Uma po pu la ção que mu i tas ve zes de ve ria já es tar
des can san do, mas que ain da par ti ci pa da pro mo ção
do nos so de sen vol vi men to.

E que nem por isso é com pre en di da. Na ver da-
de é agre di da nos seus di re i tos mais bá si cos. Até pelo 
des pre pa ro de uma so ci e da de que não sou be con vi-
ver com o rá pi do en ve lhe ci men to de sua po pu la ção,
mas que ago ra, com o Esta tu to do Ido so, terá de re ver
atos, com por ta men tos, e mu dar o seu tra to com os
mais ve lhos.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Cum pri-

men to V. Exª pela ini ci a ti va nas áre as eco nô mi ca e
so ci al.

V. Exª será aten di do, de acor do com o Re gi men-
to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Flá vio
Arns, a Srª Se na do ra Fá ti ma Cle i de, os Srs. Se na do-
res Ro me ro Jucá, Val mir Ama ral, Pa pa léo Paes 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. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res: è mu i to im por tan te para o ho -
mem pú bli co – par ti cu lar men te para nós do Po der Le -
gis la ti vo – ou vir a opi nião dos bra si le i ros acer ca da le -
gis la ção que já exis te e das leis que ve nham fu tu ra-
men te a exis tir. Não se le gis la no va zio, Sr. Pre si den-
te! Le gis la-se para pes so as que te rão suas ações,
suas ati tu des, sua vida, en fim, afe ta das pela apli ca-
ção das leis. Por isso, nada mais ne ces sá rio que os
par la men tos ou çam a voz do povo. Tan to aque la que
acon te ce ru i do sa men te, nas ma ni fes ta ções de rua,

quan to a que se ma ni fes ta so li tá ria, na pri va ci da de do 
lar ou no re côn di to do tra ba lho.

Foi com mu i ta sa tis fa ção, por tan to, que to mei
co nhe ci men to de pes qui sa que ou viu os ci da dãos so -
bre a le gis la ção para a ter ce i ra ida de no Bra sil. A re fe-
ri da pes qui sa foi fe i ta nas de pen dên ci as des ta Casa,
uti li zan do o Ser vi ço 0800 – A Voz do Ci da dão. Fo -
ram ou vi das 703 pes so as, es co lhi das de for ma a ga -
ran tir re pre sen ta ti vi da de es ta tís ti ca, de um to tal de
mais de 14 mil ci da dãos, de to dos os Esta dos bra si le i-
ros, que en tra ram em con ta to com o Ser vi ço 0800 do
Se na do no pe río do de ja ne i ro a maio de 2003. 

Le va da a efe i to em me a dos de ju nho pas sa do, a 
pes qui sa uti li zou ques ti o ná rio es tru tu ra do com per-
gun tas fe cha das, sen do que 9 de las tra ta vam es pe ci-
fi ca men te so bre as sun tos da ter ce i ra ida de e 4 ques -
tões tra ça vam o per fil do en tre vis ta do. Do to tal, 70%
eram ho mens. Mais da me ta de ti nha en tre 30 e 59
anos de ida de. Um ter ço do gru po ti nha es co la ri da de
su pe ri or; 41% ha vi am con clu í do o en si no mé dio.

A pes qui sa, Sr. Pre si den te, é opor tu na e útil. Eu
a clas si fi co des ta ma ne i ra, como opor tu na e útil, por -
que a ques tão das leis para o ido so está na pa u ta atu -
al de dis cus são, tan to do Se na do quan to da Câ ma ra
Fe de ral.

Não é de ma is lem brar o que es ta be le ce a Cons -
ti tu i ção Fe de ral no ar ti go 230, acer ca dos ido sos. Vou
ler tal ar ti go, na ín te gra. “A fa mí lia, a so ci e da de e o
Esta do têm o de ver de am pa rar as pes so as ido sas,
as se gu ran do sua par ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen-
den do sua dig ni da de e bem-es tar e ga ran tin do-lhes o
di re i to à vida.”

É pre ci so lem brar ain da da Lei nº 8.842, de
1994, que dis pôs so bre a Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so,
cri an do o Con se lho Na ci o nal do Ido so, en tre ou tras
pro vi dên ci as. Essa Lei, ori gi ná ria des ta Casa, foi re -
gu la men ta da, dois anos após, pelo De cre to nº 1.948,
que es ta be le ce as com pe tên ci as dos ór gãos e en ti da-
des pú bli cas para im ple men ta ção da Po lí ti ca Na ci o-
nal do Ido so.

Nes te ano, o no bre Se na dor Sér gio Ca bral apre -
sen tou o Pro je to de Lei do Se na do nº 20, que cria o
Esta tu to do Ido so, no in tu i to de am pli ar a abor da gem e o 
es co po dos di re i tos das pes so as ido sas, de li ne an do as -
pec tos da aten ção que deve ser a eles de di ca da.

Quer di zer, o as sun to é pal pi tan te, está na or -
dem do dia! Nada mais apro pri a do que ter mos à mão
mais uma pes qui sa que foi ou vir os ci da dãos bra si le i-
ros so bre o que pen sam da le gis la ção exis ten te e o
que pre ten dem que seja fe i to para me lho rá-la, aper fe-
i çoá-la. Os re sul ta dos da en que te es tão ex pos tos
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num re la tó rio da Sub se cre ta ria de Re la ções Pú bli cas,
do qual vou pin çar al guns pon tos me re ce do res da
aten ção des te Ple ná rio.

Deve-se des ta car, em pri me i ro lu gar, que 72%
dos en tre vis ta dos sa bi am que o Se na do está dis cu tin-
do um pro je to de lei que cria o Esta tu to do Ido so. Do
to tal de en tre vis ta dos, 98% jul gam tal dis cus são
como “mu i to im por tan te”.

Em re la ção às leis bra si le i ras atu a is que tra tam
do ido so, fi cou evi den te a ten dên cia de ava li ar des fa-
vo ra vel men te o que já exis te: 38% dos en tre vis ta dos
jul ga ram a le gis la ção em vi gor ape nas “par ci al men te
ade qua da” para as ne ces si da des dos ido sos. Ou tros
38% con si de ra ram a atu al le gis la ção “ina de qua da” às 
pes so as da ter ce i ra ida de. So men te 15% dos res pon-
den tes ava li a ram como “ade qua das” as leis vol ta das
ao ido so. Ou seja, há uma ava li a ção ne ga ti va acer ca
de nos sas leis que tra tam dos ido sos.

Os pes qui sa do res, nes te pon to, fa zem um co-
men tá rio com o qual eu par ti cu lar men te con cor do. Tal
jul ga men to se ve ro pode es tar re pre sen tan do mais o
des con ten ta men to da so ci e da de pelo não-cum pri-
men to das leis exis ten tes do que por sua ale ga da ina -
de qua ção.

Foi per gun ta do aos en tre vis ta dos se o ido so é
res pe i ta do no Bra sil e em que si tu a ção isso ocor re
com ma i or fre qüên cia. Para 73% dos en tre vis ta dos,
ou seja, a gran de ma i o ria, o ido so não é tra ta do com
res pe i to em nos so País. Um ter ço apon tou os hos pi ta-
is como o lo cal onde os ido sos são mais des res pe i ta-
dos. Um quar to re co nhe ceu que jun to à pró pria fa mí-
lia ocor re o des res pe i to. Ocor re fal ta de res pe i to, para
14% dos en tre vis ta dos, nos trans por tes co le ti vos, se -
gui do pe los ban cos, lo jas e no am bi en te ju di ciá rio.

A gran de ma i o ria, 73%, já ha via pre sen ci a do ou
ti nha ou vi do fa lar de al gum caso de maus-tra tos a ido -
sos. Inda ga do so bre o de sem pe nho dos Po de res da
Re pú bli ca, a opi nião ma jo ri tá ria dos en tre vis ta dos é
de que nos sas ins ti tu i ções têm uma atu a ção ape nas
me di a na. Numa es ca la de zero a dez, o Po der Le gis-
la ti vo foi ava li a do com a nota 5,5; o Exe cu ti vo fi cou
com 5,1 e o Ju di ciá rio, o pior co lo ca do, fi cou com nota
ver me lha: 4,8.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os ido sos
re pre sen tam hoje uma par ce la sig ni fi ca ti va men te ma -
i or na com po si ção da so ci e da de bra si le i ra. O con tin-
gen te de pes so as aci ma de 60 anos está per to dos 15 
mi lhões, con for me o cen so de 2000. Essa par te sig ni-
fi ca ti va de nos sa po pu la ção ne ces si ta de aten ção es -
pe ci al. Foi mu i to opor tu no o au tor da no ve la Mu lhe-
res Apa i xo na das, Ma no el Car los, ter in tro du zi do na

es tó ria um ca sal de ido sos, que con quis tou a sim pa tia
ge ne ra li za da dos te les pec ta do res.

As ce nas em que os avós são maltra ta dos pela
neta, jo vem que re ce be de po is uma dura re pri men da
do pai, atin gi ram pico de au diên cia pou co co mum no
ho rá rio, o que com pro va que o as sun to faz par te do
in te res se da fa mí lia bra si le i ra. É mu i to bom que, num
ho rá rio em que as cri an ças, os ado les cen tes e os jo -
vens es tão na sala, as sis tin do à TV, seja mos tra da a
di fi cul da de de re la ci o na men to das ge ra ções mais no -
vas com as mais ve lhas e a for ma como de ve ri am
pais e avós ser tra ta dos por fi lhos e ne tos.

Fi na li zan do, Sr. Pre si den te, que ro re a fir mar
meu com pro mis so como par la men tar com a po pu la-
ção de ido sos de nos so País. Este jam cer tos os ido -
sos que tudo fa rei nes ta Casa para aper fe i ço ar as leis
vi gen tes, mo ti va do ago ra por uma in for ma ção ob ti da
na pes qui sa da Sub se cre ta ria de Re la ções Pú bli cas
que me ca lou fun do: a de que os bra si le i ros jul gam a
le gis la ção em vi gor ape nas “par ci al men te ade qua da”
para aten der as ne ces si da des da po pu la ção ido sa.
Este jam cer tos tam bém de que esta Casa Le gis la ti va
tudo fará para o res ga te do res pe i to, da ci da da nia, e
para a pro mo ção dos di re i tos des sa par ce la tão im-
por tan te de nos sa so ci e da de!

Mu i to obri ga do a to dos.
O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o de sa fio da in clu são do por ta dor de
de fi ciên cia em nos sa so ci e da de, ape sar de ra zo a vel-
men te bem en ca mi nha do por uma sé rie de me di das
to ma das no Le gis la ti vo, ain da está lon ge de ser so lu-
ci o na do. A re sis tên cia ma i or à ple na par ti ci pa ção não
tem sido es ta be le ci da da par te dos le gis la do res, ju ris-
tas ou dos go ver nan tes. Infe liz men te, é es ta be le ci da
por se to res de sin for ma dos da nos sa so ci e da de.

Ain da não se de sin te grou de todo a vi são, bon -
do sa mas con tra pro du cen te, do por ta dor de de fi ciên-
cia como o “co i ta di nho”. Bus ca-se aten der as suas
ne ces si da des, mas por ve zes não se re co nhe ce sua
gran de ca pa ci da de de tra ba lho, suas so lu ções pró pri-
as de so bre vi vên cia, sua ma ne i ra de en xer gar a vida.

Sen do as sim, cons tan te men te pre ci sa mos ser
lem bra dos que in clu ir não é ape nas ace i tar a exis tên-
cia da de fi ciên cia, mas cri ar as con di ções para aflo ra-
men to de uma vida de ci da da nia ple na.

Qu e ro apro ve i tar a oca sião para re gis trar a re a li-
za ção, aqui em Bra sí lia, da Pri me i ra Mos tra Inter na ci-
o nal de Fil mes so bre De fi ciên cia, que acon te cem en -
tre os dias 16 e 21 de se tem bro. Essa mos tra, que tem 
o nome bas tan te re ve la dor de “Assim Vi ve mos”, foi
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ins pi ra da em um fes ti val ale mão de mes mo nome – já
na ter ce i ra edi ção –, de di ca do às ques tões de in te-
gra ção so ci al e ex pres são ar tís ti ca dos por ta do res de
ne ces si da des es pe ci a is.

Acon te ce ram exi bi ções de fil mes e ví de os,
abran gen do fic ção, do cu men tá ri os e ani ma ções,
acom pa nha dos de de ba tes, no Cen tro Cul tu ral Ban co
do Bra sil, pa tro ci na dor do even to em Bra sí lia.

Não são obras que ex põem his tó ri as de fra que-
zas, ou que res va lem para a la cri mo si da de fá cil. São,
an tes, im por tan tes re gis tros de vi das ple nas, de su-
pe ra ção de bar re i ras, de cons tru ção de al ter na ti vas e
es tra té gi as de so bre vi vên cia, com pro ta go nis tas que
con tam ou não com sig ni fi ca ti vo su por te so ci al ou fa -
mi li ar. São his tó ri as de bra vu ra, de ex plo ra ção de li mi-
tes, que in clu em mo men tos de ale gria, co mi ci da de e
tris te zas, como as his tó ri as de vida de qual quer um
de nós.

A va ri e da de das si tu a ções re gis tra das tam bém
é no tá vel, indo de por ta do res de de fi ciên ci as con gê ni-
tas com di ver sos gra us de se ve ri da de, aos que ad qui-
ri ram li mi ta ções em de cor rên cia de aci den tes, che-
gan do aos atin gi dos pe las di fi cul da des de cor ren tes
do pró prio pro ces so de en ve lhe ci men to.

Re pe tiu-se, as sim, em Bra sí lia, o su ces so que o
even to já teve na ci da de do Rio de Ja ne i ro. Espe ra-
mos que os or ga ni za do res da mos tra, Lara Poz zo bon
e Gus ta vo Aci o li, con si gam levá-la a ou tras ci da des,
dan do opor tu ni da de a um nú me ro ma i or de bra si le i-
ros de re a va li ar seu en ten di men to e am pli ar seus ho -
ri zon tes so bre a ques tão do por ta dor de ne ces si da-
des es pe ci a is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ain da
exis te es pa ço para o le gis la dor aper fe i ço ar, como
vem fa zen do, os di plo mas le ga is ne ces sá ri os para
ga ran tir as con di ções ade qua das de exer cí cio da ci -
da da nia a esse gru po mu i to es pe ci al de nos sa so ci e-
da de.

O su ces so da em pre i ta da, en tre tan to, ne ces si ta
do con cur so de ou tros es for ços, de sen vol vi dos em ní -
ve is que a sim ples exis tên cia da de ter mi na ção le gal
não é ca paz de atin gir: o ní vel da cons ciên cia in di vi-
du al, o ní vel da vida co ti di a na, o ní vel da in ti mi da de.
Nes ses ní ve is, agem mais com ple ta men te a edu ca-
ção, as ar tes, as con vic ções éti cas e de so li da ri e da-
de. A “Assim Vi ve mos” é um ex ce len te exem plo do
que a lin gua gem da arte pode fa zer pela ca u sa da ple -
na in clu são so ci al de to das pes so as, e de modo es pe-
ci al da pes soa por ta do ra da de fi ciên cia.

Pa ra béns aos pro du to res e pa tro ci na do res do
even to; pa ra béns aos re a li za do res das obras apre-

sen ta das; pa ra béns aos por ta do res de ne ces si da des
es pe ci a is que par ti ci pa ram das fil ma gens. Esses úl ti-
mos, mais do que pro ta go nis tas dos ví de os e fi tas,
de mons tram ali, de for ma ca bal, se rem ca pa zes de
pro ta go ni zar suas pró pri as vi das.

Mu i to obri ga do.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, – s. e
Srs.Se na do res, mais uma vez, a so ci e da de bra si le i ra
aguar da com apre en são uma de ci são que cabe ao
Pre si den te da Re pú bli ca anun ci ar, nes tes dias: tra-
ta-se de li be rar ou não a pro du ção de mais uma sa fra
de soja round-up re ady em so los bra si le i ros.

Cul ti va da ile gal men te no Rio Gran de do Sul, no
ano pas sa do, a pri me i ra sa fra ga ú cha des sa soja teve 
sua co mer ci a li za ção li be ra da no Bra sil este ano, sob
es tri tos con di ci o na men tos le ga is quan to à se gre ga-
ção de grãos trans gê ni cos e grãos con ven ci o na is, ao
con su mo e à ro tu la gem de seus pro du tos de ri va dos.

So bre este fato, com par ti lha mos pre o cu pa ções
e pro po si ções, nes te ple ná rio, na se ma na pas sa da,
oca sião em que sa u dá va mos a che ga da, em Bra sí lia,
do acam pa men to das or ga ni za ções so ci a is mo bi li za-
das por po lí ti cas e leis que or de nem ade qua da men te
nos sa con vi vên cia com pro du tos bi o tec no ló gi cos.

Con tu do, esta se ma na se ini cia sob for te pres -
são no sen ti do de se es ten der a li be ra ção tam bém ao
plan tio das se men tes ori un das da sa fra trans gê ni ca
2002/2003.

Para tra tar des se as sun to, o Pre si den te Lula re -
u niu-se, na úl ti ma sex ta-fe i ra, com o go ver na dor Ger -
ma no Ri got to, do Rio Gran de do Sul, par la men ta res,
re pre sen tan tes de al guns mi nis té ri os e al gu mas li de-
ran ças da área agrí co la, e anun cia uma de ci são para
bre ve.

Sabe-se que o Mi nis té rio do Meio Ambi en te re -
co men da a não-li be ra ção, até que haja co nhe ci men to
ci en tí fi co, con di ções téc ni cas e de ba te pú bli co su fi ci-
en tes para ga ran tir se gu ran ça à uti li za ção des sa tec -
no lo gia em nos so País. 

Por sua vez, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e o Mi -
nis té rio da Sa ú de ad mi tem ofi ci al men te que não dis -
põem de con di ções téc ni co-ci en tí fi cas se quer para
cum prir as res tri ções e con di ci o na men tos pre vis tos
em lei, quan to ao con tro le e à fis ca li za ção so bre os
des ti nos da sa fra que está sen do co mer ci a li za da.
Tam bém ain da não há con di ções para acom pa nhar e
ga ran tir se gu ran ça so bre os efe i tos des ses pro du tos
para a sa ú de hu ma na, nas múl ti plas in te ra ções en tre
as es pé ci es ani ma is e ve ge ta is, e o meio am bi en te.

28956 Qu in ta-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL164     



Já a em pre sa que pa tro ci na o lobby pró-trans -
gê ni co, no mo men to, as su me ex pres sa men te que
não se com pro me te com os efe i tos de seus pro du tos
no am bi en te ou na sa ú de de seus con su mi do res.

Nes se sen ti do, o di re tor de Co mu ni ca ções da
Mon san to, Sr. Phil Angell, fez a se guin te de cla ra ção
ao jor nal The New YorK Ti mes: “Não é a Mon san to
que tem de se pre o cu par com a se gu ran ça dos seus
pro du tos ali men ta res. Nos so in te res se é ven der o
mais pos sí vel. Ve ri fi car a se gu ran ça é com o go ver-
no.”

Enquan to isso, no Bra sil, a Mon san to pu bli cou
um avi so, nos jor na is das prin ci pa is re giões pro du to-
ras de soja, lem bran do que a em pre sa de tém a pa ten-
te da tec no lo gia que “cri ou” aque la “nova es pé cie” de
soja e que vai co brar ro yal ti es so bre sua uti li za ção.

Em co mu ni ca do ofi ci al, ex pli ca que se rão fe i tos
tes tes nas al fân de gas dos pa í ses im por ta do res para
ve ri fi car a pre sen ça da soja round-up re ady. Cons ta-
ta da essa ocor rên cia, a em pre sa co bra rá os de vi dos
ro yal ti es ao ex por ta dor – como é nor mal nes te ramo
de ne gó ci os.

Srªs e Srs. Se na do res, fre qüen te men te de fen di-
dos como avan ço ci en tí fi co a ser vi ço do de sen vol vi-
men to e do com ba te à fome no mun do, era de se es -
pe rar que, pelo me nos, se de sen vol ves sem pro du tos
trans gê ni cos pró pri os para a ali men ta ção hu ma na,
que pri o ri zas sem o ma ne jo de so los po bres e em pe -
que nas la vou ras, sem ne ces si da de de agro quí mi cos,
ir ri ga ção e ma qui na ria cara. 

Ao con trá rio, no en tan to, as se men tes trans gê-
ni cas que se im põem no mer ca do mun di al, de modo
ge ral, exi gem so los fér te is, ma qui na ria e agro quí mi-
cos es pe cí fi cos, está mais vol ta da à pro du ção de ra -
ção ani mal e, em al guns ca sos, apre sen tam pro du ti vi-
da de in fe ri or às es pé ci es tra di ci o na is.

Então pre ci sa mos ter cla ro que não é da trans -
ge nia ou da bi o tec no lo gia que es ta mos tra tan do
quan do nos co lo ca mos con tra a sua li be ra ção no Bra -
sil. Esta mos tra tan do do lobby de uma gran de em pre-
sa de bi o tec no lo gia, que quer lan çar tam bém no Bra -
sil mais este pro du to – a qual quer cus to, sem com pro-
mis so com nos sas pri o ri da des so ci a is ou eco nô mi-
cas, e sem o as sen ti men to in for ma do da so ci e da de.

No en tan to, mu i tos são os ar gu men tos mun di al-
men te di fun di dos pelo mar ke ting des sa em pre sa.
Por exem plo, o ar gu men to cor ren te (aqui men ci o na do
pelo se na dor Osmar Dias, na ses são da úl ti ma se-
gun da-fe i ra) re fe re-se ao fato de que o cul ti vo da soja
trans gê ni ca da Mon san to eco no mi za duas pul ve ri za-

ções de her bi ci da so bre a la vou ra, e que duas pul ve ri-
za ções a me nos im pli cam me nor im pac to am bi en tal.

Pul ve ri za-se me nos ve zes, é ver da de. Mas não
me nos quan ti da de de her bi ci da – com pos to à base
de gli fo sa to. Ao con trá rio, por ser re sis ten te ao her bi-
ci da, aque la la vou ra trans gê ni ca pode ser pul ve ri za da
me nos ve zes mas com gran des me di das, o que con -
tri bui para que o grão co lhi do des ses plan ti os con cen-
tre mu i to mais re sí duo de gli fo sa to que o grão con ven-
ci o nal.

E o au men to de re sí duo do gli fo sa to, se gun do
es tu do re cen te de on co lo gis tas su e cos, tem re la ção
sig ni fi ca ti va com a ocor rên cia de uma for ma de can -
cro hu ma no e com a mu ta ção de ge nes.

Além des ses, há uma sé rie de efe i tos que não
es ta mos ha bi tu a dos a con si de rar. Se gun do a bió lo ga
Mar ga ri da Sil va, da Esco la Su pe ri or de Bi o tec no lo gia
da Uni ver si da de Ca tó li ca Por tu gue sa, as plan tas que
fo ram al te ra das para re sis tir à pre sen ça de al tas con -
cen tra ções de pes ti ci das pro du zem ma i or con cen tra-
ção pro te í nas. A soja con ven ci o nal tem pelo me nos
16 pro te í nas aler gê ni cas. Na soja trans gê ni ca da
Mon san to, no en tan to, um dos aler ge nes mais im por-
tan tes apa re ce 26,7% mais con cen tra do que no grão
na tu ral. Ain da não há es tu dos so bre o im pac to des sa
ele va da con cen tra ção de pro te í nas.

O Se na dor ale gou tam bém que os trans gê ni cos
não afe tam a sa ú de hu ma na, pos to que já há inú me-
ros pro du tos, de ri va dos de or ga nis mos ge ne ti ca men-
te mo di fi ca dos, co lo ca dos à ven da em su per mer ca-
dos, e não se tem re gis tro de qua is quer efe i tos no ci-
vos des ses pro du tos.

Ora, como é pos sí vel ve ri fi car os efe i tos des ses
pro du tos? Esses pro du tos es tão sen do di fun di dos há
ape nas al guns anos, sem o con tro le do Esta do, sem o 
co nhe ci men to da so ci e da de, sem qual quer in for ma-
ção ao con su mi dor que o uti li za.

E se não há se gre ga ção en tre os grãos trans gê-
ni cos e os con ven ci o na is, e se não se sabe quem,
quan do con su miu ou o quan to se con su miu des ses
pro du tos, como ava li ar os seus efe i tos?

Srªs e Srs. Se na do res, a pri me i ra sa fra trans gê-
ni ca já está aí, li be ra da con di ci o nal men te.

Ago ra pre ten de-se a li be ra ção tam bém para o
plan tio de uma se gun da sa fra trans gê ni ca. Os seus
de fen so res ale gam que essa pro vi dên cia re quer a
agi li da de de uma me di da pro vi só ria, por que não há
mais tem po há bil para que se cum pra o pro ces so le -
gis la ti vo nor mal.

Então, a per gun ta que nos ocor re é: não há tem -
po há bil para que e para quem?
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Ora, já vi mos que o Bra sil não teve, e ain da não
tem, con di ções de con tro lar e fis ca li zar os plan ti os
efe ti va dos em seu ter ri tó rio; nem de se pa rar sa fras
trans gê ni cas das con ven ci o na is ou de acom pa nhar o
des ti no des ses pro du tos; e mu i to me nos de ava li ar
seus efe i tos.

Sem isso, como se pode res pon sa vel men te li -
be rar a pro du ção e sua am pla di fu são em nos so
meio?

Nes se sen ti do, pode não ha ver tem po há bil para 
a im ple men ta ção ime di a ta das con di ções ade qua das
à li vre pro du ção e co mer ci a li za ção da soja round-up
re ady, con for me as pre ten sões co mer ci a is da Mon -
san to no Bra sil. Mas te mos um tem po e um ro te i ro de
pro vi dên ci as di ta dos por nos sas leis in ter nas e pe los
acor dos e con ven ções in ter na ci o na is so bre bi o tec no-
lo gia.

Além do mais, es ti ma-se que 70% da soja nor -
te-ame ri ca na e 90% da Argen ti na são trans gê ni cas.
Os cam pos nor te-ame ri ca nos e ar gen ti nos ocu pa dos
com a pro du ção trans gê ni ca so mam qua se a to ta li da-
de dos 72,5 mi lhões de hec ta res plan ta dos com soja
round-up re ady no mun do. O que tam bém de mons-
tra que pou cos pa í ses con cor da ram em se ar ris car
por esse ca mi nho.

Por ou tro lado, os três gran des pro du to res mun -
di a is de soja são os EUA, a Argen ti na e o Bra sil. Com
sua pro du ção agrí co la sub si di a da, os pro du to res nor-
te-ame ri ca nos têm ofe re ci do me lho res pre ços aos im -
por ta do res de seus grãos. 

No en tan to, como os gran des im por ta do res da
Ásia e da Eu ro pa têm re je i ta do os pro du tos trans gê ni-
cos por exi gên cia cres cen te de seus con su mi do res, o
Bra sil é, mo men ta ne a men te, o úni co gran de pro du tor
de soja em con di ções de pro du zir grãos con ven ci o na-
is em lar ga es ca la.

Esse é, pois, um mo men to es pe ci al men te es tra-
té gi co para o Bra sil am pli ar suas ex por ta ções, con-
quis tan do no vas fa ti as de mer ca do ex ter no, sem com -
pro me ter o am bi en te na tu ral e a se gu ran ça ali men tar
com ris cos des ne ces sá ri os.

Além dis so, por en quan to, de li be ra da men te es ti-
mu la dos à pro du ção clan des ti na, nos sos pe que nos
pro du to res ex pe ri men ta ram con di ções ex cep ci o na is
para a pro du ção trans gê ni ca – con ta bi li za dos como
cus tos de im ple men ta ção da soja round-up re ady no 
Bra sil.

Con tu do, uma vez li be ra da a pro du ção trans gê-
ni ca, quem pa ga rá os cus tos dos ro yal ti es, ago ra re -
cla ma dos pela Mon san to? De quan to tem po e di nhe i-
ro se dis po rá para im ple men tar o com ple xo sis te ma

de se gre ga ção dos grãos, a in fra-es tru tu ra ne ces sá-
ria ao ar ma ze na men to e ao trans por te dos grãos di fe-
ren ci a dos, da cer ti fi ca ção, da ro tu la gem, da fis ca li za-
ção, da ava li a ção dos im pac tos am bi en ta is etc. , una -
ni me men te de fen di dos?

Qu an to a esse as pec to, é bom lem brar que nos
EUA e no Ca na dá, a com pra de tu bér cu los e se men-
tes trans gê ni cas da Mon san to exi ge a as si na tu ra de
um con tra to com o pro du tor – que se com pro me te a
não re ser var ne nhum grão de sua co lhe i ta para se-
me ar no ano pos te ri or e per mi te que a Mon san to ins -
pe ci o ne a sua la vou ra. Para in cre men tar essa ins pe-
ção, a Mon san to ain da dis po ni bi li za uma li nha te le fô-
ni ca para de la to res, con tra ta in ves ti ga do res pri va dos
e já ins ta u rou cen te nas de pro ces sos ju di ci a is por
que bra de con tra to.

Os con tra tos da Mon san to tam bém dis põem de
uma cláu su la es pe cí fi ca so bre a fi de li da de ao her bi ci-
da da Mon san to. Assim se com ple ta um pro ces so
pelo qual o agri cul tor é co lo ca do em si tu a ção de per -
ma nen te de pen dên cia a um sub con tra to in dus tri al.

Srªs e Srs. Se na do res, as gran des em pre sas de
bi o tec no lo gia se du zem o mun do com inú me ras pos si-
bi li da des de apli ca ção da trans ge nia. Em seu pro nun-
ci a men to, o no bre se na dor Osmar Dias ci ta va, como
exem plos, o caso da in su li na pro du zi da por en ge nha-
ria ge né ti ca, de gran de uti li da de para as pes so as di a-
bé ti cas; a pro du ção ex pe ri men tal de um to ma te trans -
gê ni co, do ta do de uma es pé cie de va ci na con tra o
cân cer; uma la ran ja com uma subs tân cia de com ba te
à gri pe; um tri go mo di fi ca do ge ne ti ca men te para que
te nha mais glú ten. Sem dú vi da, são al gu mas das mu i-
tas pos si bi li da des de apli ca ção da trans ge nia, que
jus ti fi cam uma ou tra dis cus são.

Mas, por en quan to, o que há de real e con cre to,
que nos pres si o na e mo bi li za, aqui e ago ra, é que
uma gran de em pre sa, que de tém o mo no pó lio da pro -
du ção de soja trans gê ni ca no mun do, quer ne u tra li zar
seus con cor ren tes, com pen sar seus in ves ti men tos e
seus pre ju í zos nos EUA e na Argen ti na, sob to dos e
qua is quer ris cos, à cus ta da qui lo que nos é mais caro: 
nos so imen so e rico ter ri tó rio, nos sa me ga di ver si da-
de bi o ló gi ca e nos sa au to no mia para cons tru ir nos so
des ti no ao nos so modo. 

Srªs e Srs. Se na do res, para con clu ir, que ro res -
sal var que con cor do com o Pre si den te Lula e com o
Se na dor Osmar Dias, quan do con si de ram que au to ri-
zar ou não o plan tio de mais uma sa fra trans gê ni ca no 
Sul do Bra sil é uma de ci são que exi ge fun da men ta-
ção téc ni co-ci en tí fi ca. E, por isso mes mo, essa de ci-
são não se pode ames qui nhar ao li mi te dos ex clu si-
vos in te res ses eco nô mi co-fi nan ce i ros de uma ou ou -
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tra em pre sa mul ti na ci o nal de bi o tec no lo gia, mi me ti-
za dos em pro mes sas pro gres so fan ta si o so.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
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, um dos mais gra ves pro ble mas do Bra sil
sem pre foi a fal ta de qua li fi ca ção de sua
mão-de-obra, re fle ti da pelo ba i xís si mo ní vel de es co-
la ri da de mé dio de nos sa po pu la ção.

Qu an to mais su bi mos na pi râ mi de edu ca ci o-
nal, mais o pro ble ma se tor na com ple xo, pois, além
de for mar, te mos que sa ber para que es ta mos for-
man do. Não bas ta ape nas au men tar o nú me ro de
va gas de en si no su pe ri or. Há que fazê-lo se gun do um
pro je to de de sen vol vi men to co le ti vo. Fo men tar cur sos
e for ma ção em re giões de acor do com suas vo ca-
ções mais re le van tes. Isso não sig ni fi ca qual quer di ri gis-
mo em ter mos de cul tu ra, ciên cia ou tec no lo gia. Sig ni fi ca
oti mi zar re cur sos, ca na li zan do-os para os cur sos de que 
mais pre ci sa o Bra sil. Às uni ver si da des e es co las de en -
si no su pe ri or as se gu ra-se o ar bí trio de es co lhe rem suas
pri o ri da des em fun ção de suas vo ca ções na tu ra is e dos
ques ti o na men tos que a co mu ni da de na qual es tão in se-
ri das lhes pro põem.

Assim, Sr. Pre si den te, é pa pel do Esta do, e de
seus ór gãos de fo men to ou não, in cen ti va rem a for -
ma ção, so bre tu do nas áre as con si de ra das es tra té gi-
cas para o de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co do País.

Nes sa li nha de ra ci o cí nio, Srªs e Srs. Se na do-
res, fica pa ten te que um dos se to res com pro va da-
men te es sen ci a is para vi a bi li zar qual quer es for ço na -
ci o nal em di re ção ao ple no de sen vol vi men to é o de
ge ra ção de ener gia a par tir dos com bus tí ve is fós se is,
em par ti cu lar, o pe tró leo e o gás na tu ral. E no co ra ção
des se se tor está a Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, a
co nhe ci da ANP, cuja fun ção é a de “pro mo ver a re gu-
la ção, con tra ta ção e fis ca li za ção do se tor, in cen ti van-
do a li vre con cor rên cia e o de sen vol vi men to na ci o nal,
com res pon sa bi li da de pela pre ser va ção do in te res se
pú bli co e do meio am bi en te”, con for me os di ze res da
Lei nº 9.478, de 7 de agos to de 1997, co nhe ci da como 
Lei do Pe tró leo.

Essa Lei con tém dis po si ti vo dos mais im por tan-
tes para o pro je to de de sen vol vi men to bra si le i ro, pois
des ti na par te dos ro yal ti es ta xa dos na pro du ção pe -
tro lí fe ra bra si le i ra ao apo io à pes qui sa ci en tí fi ca e ao
de sen vol vi men to tec no ló gi co na ci o nal.

Em de cor rên cia des se de si de ra to do le gis la dor,
a ANP, des de sua cri a ção, em 1997, con si de ra como
uma de suas pri o ri da des a ca pa ci ta ção de re cur sos

hu ma nos, vi san do pre pa rar o País para in ves ti men tos
pro du ti vos na ci o na is e es tran ge i ros na área de pe tró-
leo e gás na tu ral, con subs tan ci a da na ge ra ção de ca -
pi tal hu ma no qua li fi ca do para a ca de ia pro du ti va do
seg men to.

Tal es tra té gia se con cre ti za em po lí ti cas de ca -
pa ci ta ção com pe ti ti va na ci o nal, que são:

a) es ti mu lar a im ple men ta ção em uni ver si da-
des e ins ti tu i ções de en si no e pes qui sa de pro gra-
mas de for ma ção stric to sen su com ên fa se no se-
tor de pe tró leo e gás na tu ral, ca pa zes de abas te cer
a in dús tria com pro fis si o na is ca pa ci ta dos nas di ver sas
mo da li da des ne ces sá ri as;

b) cri ar um sis te ma de bol sas, vi san do es ti mu lar
pro fes so res e alu nos a se en ga ja rem no seg men to;

c) es ta be le cer uma rede na ci o nal des con cen-
tra da e in te gra da de en si no e pes qui sa, pri vi le gi an do
as com pe tên ci as re gi o na is e o de sen vol vi men to de
cul tu ra vol ta da para os es tu dos no se tor do pe tró leo e
gás na tu ral.

Des sas pre mis sas, Sr. Pre si den te, de cor re o
Pro gra ma de Re cur sos Hu ma nos da ANP, lan ça do
em 1999, e que tem tido con ti nu i da de e su ces so ao
lon go dos anos. Assim, en tre 1999 e 2002, o Pro gra-
ma já apli cou 44 mi lhões de re a is em bol sas de for ma-
ção de téc ni cos e pro fis si o na is de ní vel su pe ri or, re -
pre sen ta dos por 672 bol sas para téc ni cos; 776 de
gra du a ção; 423 de mes tra do e 156 de dou to ra do.

Como re sul ta do des se vul to so in ves ti men to, já
se for ma ram, nes se qua driê nio, 589 téc ni cos, 229
gra du a dos, 114 mes tres e 3 dou to res, to ta li zan do 935 
bol sis tas. A boa re per cus são des se tra ba lho se re fle te
na re cep ti vi da de do mer ca do de tra ba lho em re la ção
a es ses pro fis si o na is, pois, até fe ve re i ro des te ano,
459 dos ex-bol sis tas da ANP já fo ram con tra ta dos
pelo seg men to de pe tró leo e gás na tu ral no País.

Eis, Sr. Pre si den te, uma exi to sa po lí ti ca de in -
cen ti vo pos ta em prá ti ca pelo Esta do bra si le i ro. Usar
o di nhe i ro da Na ção, co lhen do fru tos que re pre sen-
tam ro bus te ci men to de nos sa ca pa ci da de de ge rar ri -
que za, é o que deve ser sem pre fe i to. O Pro gra ma da
ANP para o se tor de pe tró leo e gás na tu ral é algo que
deve ser lou va do e ser vir de mo de lo de prin cí pio para
ou tros se to res es tra té gi cos para o de sen vol vi men to
na ci o nal.

Re gis tre-se, tam bém, Srªs e Srs. Se na do res, a
de ter mi na ção da ANP em dis se mi nar por todo o ter ri-
tó rio na ci o nal seu pro gra ma, fu gin do da tra di ci o nal ar-
ma di lha de apo i ar so men te as ins ti tu i ções e re giões
nas qua is já há nú cle os de ex ce lên cia con so li da dos.
O re sul ta do te ria sido, nes se caso, o fa vo re ci men to da 
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re gião Su des te em de tri men to das de ma is, prin ci pal-
men te Nor te e Nor des te. Hoje, o Pro gra ma da ANP
com põe-se de 36 con vê ni os com 23 ins ti tu i ções de
en si no es pa lha das por 13 Esta dos bra si le i ros.

A for ça da ini ci a ti va da Agên cia Na ci o nal do Pe -
tró leo pode ser me di da pelo fato de que, para 1355
bol sis tas fi nan ci a dos pelo pro gra ma, há, tam bém,
837 ou tros es tu dan tes não-bol sis tas in ves tin do em
sua for ma ção na área de pe tró leo e gás na tu ral. É o
exem plo de su ces so atra in do no vos in te res sa dos.

Ou tro in di ca dor, Sr. Pre si den te, da ex ce lên cia
do pro gra ma é a re per cus são dos tra ba lhos re a li za-
dos pe los que dele par ti ci pam ou par ti ci pa ram. Em
2002, por exem plo, pela pri me i ra vez um alu no bra si-
le i ro de gra du a ção foi con vi da do a par ti ci par da Con -
fe rên cia Téc ni ca Anu al de Enge nhe i ros de Pe tró leo
dos EUA, re pre sen tan do a Amé ri ca do Sul e o Ca ri be,
cul mi nan do por ser con vi da do para cur sar mes tra do,
com bol sa, na Uni ver si da de de Stan ford, nos EUA.

Em 2002 e 2003, o Prê mio Pe tro bras de Tec no-
lo gia de Du tos, na ca te go ria mes tra do, teve como um
de seus pre mi a dos um alu no bol sis ta do Pro gra ma da 
ANP.

Eis, Srªs e Srs. Se na do res, in di ca do res cla ros
de que se pode fa zer po lí ti ca pú bli ca de ex ce lên cia
com bons re sul ta dos nes te País, quan do se quer fa -
zer, quan do se tem a de ter mi na ção po lí ti ca para tan to
e a ca pa ci da de de ação ne ces sá ria. Mas tal ini ci a ti va
não sur ge au to ma ti ca men te. Sur ge de um pro gra ma
bem es tru tu ra do e sub me ti do a ri go ro sos sis te mas de 
con tro le e ava li a ção in ter na e ex ter na.

Sr. Pre si den te, no re la tó rio de ges tão anu al do
Pro gra ma de Re cur sos Hu ma nos da ANP para o se -
tor de pe tró leo e gás na tu ral pode ser vis to com cla re-
za o ri gor com que se bus cou es tru tu rar o pro gra ma.
Para que ele des se cer to e ge ras se o re tor no que o
País ne ces si ta dos in ves ti men tos, já fe i tos e por vir,
con sis ten tes pro ces sos de ava li a ção in ter na e ex ter-
na fo ram ide a li za dos e pos tos em prá ti ca. Se ri e da de,
pro fis si o na lis mo e pa trió ti ca vi são pú bli ca são as per -
cep ções que qual quer um de nós po de rá ti rar da le i tu-
ra do re la tó rio.

A trans pa rên cia com que os da dos são apre sen-
ta dos e o ri gor me to do ló gi co dos sis te mas de con tro le
e ava li a ção des se pro gra ma da ANP é que nos fa zem
crer que é pos sí vel fa zer este País dar uma vi ra da em
seu pro ces so de de sen vol vi men to. Sair, fi nal men te,
des se eter no pa ti nar em su ces si vas cri ses e per ma-
nen te des cré di to de nos sa com pe tên cia, para cres-
cer mos e nos tor nar mos uma na ção de sen vol vi da,
soa cla ra men te como os ob je ti vos al me ja dos pe los
ide a li za do res e ges to res do pro gra ma.

Sr. Pre si den te, con cluo este pro nun ci a men to
lou van do a ini ci a ti va da ANP e pa ra be ni zan do to dos
os que, de uma for ma ou de ou tra, con tri bu em para o
êxi to de seu pro gra ma de for ma ção de re cur sos hu -
ma nos. O bem que ele pro pi ci a rá ao Bra sil do fu tu ro
será de vi da men te re co nhe ci do mu i to em bre ve.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, re cen te men te, a eco no mis ta Ma ris lei
Nis hi ji ma, em sua tese de dou to ra do apre sen ta da na
Fa cul da de de Eco no mia, Admi nis tra ção e Con ta bi li-
da de da Uni ver si da de de São Pa u lo (USP), so bre o
tema: “A Aná li se Eco nô mi ca dos Me di ca men tos Ge -
né ri cos no Bra sil”, mos trou que, três anos de po is da
en tra da des ses re mé di os no mer ca do, hou ve uma
sen sí vel re du ção nos pre ços dos seus con gê ne res de 
mar ca.

Se gun do a eco no mis ta, com o apo io de da dos
for ne ci dos pela Asso ci a ção Bra si le i ra de Co mér cio
Far ma cêu ti co (ABCFar ma), suas con clu sões a esse
res pe i to re sul ta ram de es tu dos com pa ra ti vos de pre -
ços en tre uma ces ta ale a tó ria de 250 me di ca men tos
de mar ca e me di ca men tos ge né ri cos com os mes mos
prin cí pi os ati vos e a mes ma bi o e qui va lên cia.

 Na se gun da eta pa da pes qui sa, des sa vez com
uma amos tra de 8 mil re mé di os, os re sul ta dos en con-
tra dos fo ram os mes mos, ou seja, com a con cor rên cia
dos ge né ri cos, os me di ca men tos de mar ca ana li sa-
dos so fre ram igual men te que da de pre ços. Se gun do
o es tu do apre sen ta do, o pre ço, em dó lar, des ses re -
mé di os, caiu de 12,93 dó la res em 1999 para 12,33
dó la res em 2001. Em re a is, a que da ve ri fi ca da foi de
R$22,98 para R$22,39, no pe río do men ci o na do.

É im por tan te res sal tar que vá ri os ana lis tas do
mer ca do de me di ca men tos con fir ma ram essa que da
de pre ços apre sen ta da na tese de fen di da pela eco no-
mis ta da USP. Um de les, o Sr. Sér gio Men na Bar re to,
pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra das Re des de
Far má ci as e Dro ga ri as (Abra far ma), che gou a fa zer o
se guin te co men tá rio: “Os la bo ra tó ri os não iri am ver
seu seg men to sen do ata ca do pela con cor rên cia e fi -
ca rem alhe i os”. Assim, co me ça ram a exer cer pres são
so bre o mer ca do, fi ze ram pro mo ções, in ves ti ram
mais em pro pa gan da, am pli a ram as re des de dis tri bu-
i ção e con se gui ram re du zir os pre ços.

Na ver da de, além de ain da en fren ta rem mu i tos
pre con ce i tos por par te dos con su mi do res, os ge né ri-
cos tam bém não con tam, até o mo men to, com a ace i-
ta ção de am pla par ce la da co mu ni da de mé di ca bra si-
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le i ra. Se gun do in for ma ções da Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Anvi sa), di vul ga das pela Pró Ge -
né ri cos, 30% dos mé di cos evi tam pres cre ver ge né ri-
cos aos seus pa ci en tes. Mes mo as sim, como pu de-
mos ve ri fi car, os ge né ri cos já são re co nhe ci dos por
exer ce rem pa pel im por tan te na di mi nu i ção dos pre-
ços dos re mé di os de mar ca.

Por exem plo, en tre 1999 e 2001, os pre ços dos
re mé di os de mar ca que en fren ta ram a con cor rên cia
dos ge né ri cos equi va len tes ti ve ram uma que da real
de 7,9%, já des con ta da a in fla ção. Por ou tro lado, vá -
ri as pu bli ca ções mos tram que, em um pri me i ro mo-
men to, a en tra da de al guns ge né ri cos no mer ca do
pro vo cou a re du ção de até 40% no pre ço do con cor-
ren te de mar ca.

Enfim, da das as con di ções so ci o e co nô mi cas
ex tre ma men te pre cá ri as em que vive a ma i o ria do
nos so povo, os ge né ri cos re pre sen tam uma gran de
es pe ran ça, por que, na ma i o ria das ve zes, ain da são
mais ba ra tos do que os si mi la res tra di ci o na is. O que
não pode acon te cer são au men tos exor bi tan tes,
como os pra ti ca dos no ano pas sa do com os ge né ri-
cos ame ri ca nos, que na que le país, au men ta ram duas 
ve zes mais que os cha ma dos re mé di os de mar ca.

Para evi tar que tais re a jus tes se ve ri fi quem de
ma ne i ra in con tro lá vel tam bém no Bra sil, as au to ri da-
des do Go ver no pre ci sam fi car em es ta do de aler ta.
Caso con trá rio, se não ti ve rem for ça su fi ci en te para
con ter esse ape ti te in sa ciá vel pelo lu cro, os dias dos
re mé di os ge né ri cos es ta rão con ta dos. Se isso por-
ven tu ra acon te cer, sem dú vi da al gu ma, mais uma
vez, os gran des per de do res se rão cer ca de 85 mi-
lhões de bra si le i ros que vi vem na po bre za.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do!
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, fo ram di vul ga dos, no dia 1º de ju lho úl ti mo, os
re sul ta dos do Pro gra ma Inter na ci o nal de Ava li a ção de
Estu dan tes, co nhe ci do pela si gla de PISA. Ava li an do o
de sem pe nho de es tu dan tes de 15 anos, de 41 di fe ren-
tes pa í ses, em in ter pre ta ção de tex tos, ma te má ti ca e
ciên ci as, o Pisa traz no tí ci as para a edu ca ção bra si le i ra
que não são de modo al gum ani ma do ras: nos sos jo-
vens fi ca ram em pe núl ti mo lu gar, con si de ran do a mé dia
das no tas nas três áre as afe ri das.

O PISA é um pres ti gi o so pro gra ma de ava li a ção
edu ca ci o nal, de sen vol vi do con jun ta men te pela Unes -
co – Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Edu ca-
ção, a Ciên cia e a Cul tu ra e pela OCDE – Orga ni za-
ção para a Co o pe ra ção e o De sen vol vi men to Eco nô-

mi co, com a par ti ci pa ção dos pa í ses que es tão sen do
ava li a dos, não só na sua exe cu ção, mas tam bém no
pla ne ja men to.

Uma equi pe in ter na ci o nal, en vol ven do es pe ci a-
lis tas de re no me, ela bo rou as pro vas em cada uma
das dis ci pli nas, com ele va do pa drão téc ni co e de
modo que os re sul ta dos não fos sem afe ta dos pe las
di fe ren ças cul tu ra is en tre os pa í ses. As ques tões pro -
cu ram exi gir a apli ca ção dos co nhe ci men tos à vida
prá ti ca e a si tu a ções no vas, afe rin do o grau de efe ti va
as si mi la ção de con te ú dos-cha ve e de pro ces sos, em
lu gar de pri vi le gi ar con te ú dos mais es pe cí fi cos.

A ên fa se des sa pri me i ra ava li a ção re ca iu so bre
a le i tu ra, fi can do o Bra sil, nes se item, ape nas um pou -
co aci ma da Ma ce dô nia, Indo né sia, Albâ nia e Peru.
Foi ava li a da, na pro va de le i tu ra, de acor do com o tex -
to ofi ci al de apre sen ta ção do PISA, a “ca pa ci da de de
re cu pe rar in for ma ções, com pre en der tex tos em um
ní vel ge ral, in ter pre tá-los, re fle tir so bre o con te ú do e a 
for ma dos tex tos em re la ção ao seu pró prio co nhe ci-
men to do mun do e de ava li ar e de fen der seu pró prio
pon to de vis ta”. 56% dos jo vens bra si le i ros ava li a dos
fi ca ram no ní vel 1, que cor res pon de ao grau mais bá -
si co de com pre en são de tex to, de pa ran do-se os jo-
vens ava li a dos “com sé ri as di fi cul da des para uti li zar a 
le i tu ra como ins tru men to que lhes per mi ta pro gre dir e
au men tar seus co nhe ci men tos e com pe tên ci as em
ou tros âm bi tos”.

Não é de modo al gum ca su al, Srªs e Srs. Se na-
do res, a pri o ri da de con ce di da nes sa pri me i ra eta pa à
ava li a ção da ca pa ci da de de le i tu ra e de ou tros de-
sem pe nhos ver ba is a ela re la ci o na dos. To dos eles
são fun da men ta is, quer para a in ser ção no mun do do
tra ba lho, quer para a con ti nu i da de dos es tu dos. Afi -
nal, como dis se o Pre si den te José Sar ney, em jus ti fi-
ca ti va ao seu pro je to de lei que ins ti tui a Po lí ti ca Na ci-
o nal do Li vro, “em ple na era da in for ma ção, o li vro e a
le i tu ra con ti nu am a ser os prin ci pa is ins tru men tos
para a di fu são da cul tu ra e do sa ber”. Obser va mos,
ape nas, que cor res pon de à le i tu ra, jus ta men te por es -
tar mos na era da in for ma ção, um uni ver so ain da mais
am plo que o do li vro, abran gen do, en tre ou tros mo dos
de apre sen ta ção, os pe rió di cos mais di ver sos, os inu -
me rá ve is tex tos que cir cu lam pela Inter net e ou tros
tex tos em for ma to di gi tal.

É cer to, Srªs e Srs. Se na do res, que não po de-
mos ace i tar pas si va men te essa si tu a ção! Ela não se
co a du na com a gran de za de nos so País e com o va lor
de nos sas tra di ções cul tu ra is. Há, sem dú vi da, mu i tos
pro ble mas em nos so sis te ma edu ca ci o nal, e mes mo
em nos sa vida so ci o cul tu ral que le vam a es ses re sul-
ta dos pí fi os.

A ava li a ção ofe re ci da pelo PISA, é bom que se
diga, não ser ve ape nas para um cam pe o na to de co -
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nhe ci men to en tre di fe ren tes pa í ses. As pro vas são
acom pa nha das de ques ti o ná ri os que so li ci tam in for-
ma ções so bre a si tu a ção eco nô mi ca e fa mi li ar dos
es tu dan tes, so bre suas ati tu des e há bi tos. Com es sas
in for ma ções, fi ca mos sa ben do que os jo vens que são
le i to res as sí du os têm um re sul ta do mé dio su pe ri or
em 13 pon tos aos da que les que não o são, para uma
nota má xi ma de 100. Ve ri fi ca mos, ain da, que as me ni-
nas de mons tram ma i or amor aos li vros que os me ni-
nos. Enquan to 58% dos ra pa zes afir ma ram ler ape-
nas para ad qui rir in for ma ções ne ces sá ri as para a es -
co la, en tre as me ni nas esse ín di ce fi cou nos 33%. 

É las ti má vel, Sr. Pre si den te, que não es te ja mos
sa ben do des per tar o gos to pelo ma ra vi lho so mun do
dos li vros en tre os jo vens, tro ca do pelo acú mu lo de in -
for ma ções mu i tas ve zes ba na is e des pro vi das de pro -
fun di da de. Os da dos que há pou co ci tei re fe rem-se
aos es tu dan tes ava li a dos em to dos os pa í ses. Sa be-
mos que a prá ti ca da le i tu ra no Bra sil si tua-se em um
ní vel in fe ri or ao de pa í ses com pa rá ve is ao nos so,
como os da Amé ri ca La ti na. His to ri ca men te, avan ça-
mos de modo mu i to len to na al fa be ti za ção de nos sa
po pu la ção – e quan do esse pro ces so co me çou a se
in ten si fi car, pas sa mos a ser bom bar de a dos e se du zi-
dos por me i os de co mu ni ca ção de mas sa, os qua is
nem sem pre mos tram a vo ca ção de nos tor nar mais
in te li gen tes, ou de nos pro pi ci ar uma me lhor com pre-
en são so bre o mun do que nos cer ca.

Ou tras cor re la ções re ve lam-se tal vez ain da
mais de ci si vas para que pos sa mos com pre en der as
ca u sas de nos sas de fi ciên ci as e para que pos sa mos
cor ri gi-las. No Bra sil, o gas to acu mu la do por alu no até 
os 15 anos é mais de sete ve zes in fe ri or aos dos pa í-
ses que mais in ves tem em seus alu nos, como a Áus -
tria e os Esta dos Uni dos, fi can do aci ma ape nas, en tre
os pa í ses ava li a dos, da Indo né sia e do Peru. Nos sos
in ves ti men tos em edu ca ção mos tram-se, por tan to,
com pa tí ve is com os pés si mos re sul ta dos ob ti dos pe -
los es tu dan tes bra si le i ros. O re la tó rio do Pisa ad ver te,
en tre tan to, que, por mais que o vo lu me de gas tos seja 
um pré-re qui si to im por tan te para al can çar uma edu -
ca ção de qua li da de, é tam bém fun da men tal a efi cá cia
com que os re cur sos são apli ca dos.

Ou tra cor re la ção ana li sa da pelo PISA re ve la
que o de sem pe nho dos alu nos de cai à me di da que os 
pa í ses apre sen tam uma ma i or con cen tra ção de ren -
da. O Bra sil é jus ta men te o país com a ma i or con cen-
tra ção de ren da, en tre to dos os que fo ram ava li a dos.
Aque les es tu dan tes que re ce be ram me nos re cur sos
na es co la e con tam com con di ções me nos fa vo rá ve is
aos es tu dos em suas fa mí li as “pu xam”, evi den te men-
te, a mé dia para ba i xo. O mais gra ve, tal vez, é que a
mé dia al can ça da pe los es tu dan tes bra si le i ros re fle te
tão-so men te a si tu a ção dos jo vens de 15 anos que
es tão no sis te ma es co lar, quan do sa be mos que um

nú me ro con si de rá vel dos nos sos jo vens des sa ida de
se viu le va do a aban do nar as es co las.

Um dado mais pon tu al diz res pe i to ao mo men to
de iní cio da edu ca ção fun da men tal. Enquan to para a
gran de ma i o ria dos pa í ses ela co me ça com as cri an-
ças de 6 anos de ida de, no Bra sil e em ou tros 4 pa í ses
a ida de de iní cio é de 7 anos. Um ano de di fe ren ça em
fase tão de ci si va pa re ce ter gran des con se qüên ci as
so bre as com pe tên ci as cog ni ti vas con so li da das aos
15 anos. 

Ante ci par em um ano o iní cio do en si no fun da-
men tal, Sr. Pre si den te, pode ser uma me di da de con -
si de rá vel im pac to para a for ma ção de nos sos jo vens.
Mas a ne ces si da de de mu dan ças é mu i to mais am-
pla, en vol ven do gran de va ri e da de de fa to res e de
ações, ne nhum dos qua is pode ser me nos pre za do.

A Po lí ti ca Na ci o nal do Li vro, ins ti tu í da pelo pro -
je to de lei já apro va do nes ta Casa, re pre sen ta rá re le-
van te con tri bu i ção do Le gis la ti vo para “a im plan ta ção
e (...) con so li da ção do há bi to de ler” en tre a nos sa po -
pu la ção. Uma me di da sin ge la como a in tro du ção da
hora de le i tu ra diá ria nas es co las pode ter efe i tos es -
pe ta cu la res para a con se cu ção des se ob je ti vo.

Mas cabe an tes de tudo ao Mi nis té rio da Edu ca-
ção res pon der à gra vi da de da si tu a ção es tam pa da
pelo Pro gra ma Inter na ci o nal de Ava li a ção de Alu nos.
Se gun do a Se cre tá ria de Edu ca ção Fun da men tal,
Ma ria José Fe res, seus “da dos vêm con fir mar o que
já era de co nhe ci men to do Mi nis té rio”, uma vez que o
Saeb – Sis te ma Na ci o nal de Ava li a ção da Edu ca ção
Bá si ca já cons ta ta ra que 59% dos es tu dan tes da 4ª
sé rie do en si no fun da men tal não ti nham de sen vol vi do
as com pe tên ci as bá si cas de le i tu ra.

Ao apon tar como “nos so gran de de sa fio” a ga -
ran tia de “in clu são e qua li da de”, a Se cre tá ria de Edu -
ca ção Fun da men tal re la ci o na al gu mas me di das que
de vem atu ar nes se sen ti do, como “va lo ri za ção e for -
ma ção dos pro fes so res, in cen ti vo aos sis te mas es ta-
du a is de ava li a ção dos alu nos e am pli a ção do en si no
fun da men tal para nove anos”. Tais idéi as são um bom 
pon to de par ti da para um pro ces so de trans for ma ção
que de se ja mos am plo e bem-su ce di do, sob o co man-
do do Pro fes sor Cris to vam Bu ar que.

Sa be mos, en tre tan to, que o Mi nis té rio da Edu -
ca ção, jun ta men te com os sis te mas es ta du a is e mu -
ni ci pa is de en si no, só avan ça rão de modo sig ni fi ca ti-
vo rumo à in clu são e à qua li da de, se hou ver o com -
pro mis so de ci di do dos go ver nan tes em pri o ri zar a
área de edu ca ção, ga ran tin do a alo ca ção de re cur sos
em ní ve is con di zen tes com suas mu i tas ne ces si da-
des e acom pa nhan do sua cor re ta e efi caz uti li za ção.
Ain da não ti ve mos pro vas ca ba is de que este será o
com por ta men to do Go ver no Fe de ral, o que não de i xa
de tra zer in qui e ta ções quan to ao fu tu ro da edu ca ção
nos pró xi mos anos. 
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A edu ca ção em nos so País, Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, não pode con ti nu ar como peça in -
dis pen sá vel da re tó ri ca dos go ver nan tes, en quan to
ela é man ti da em um es ta do iner ci al, no qual os da -
dos for ma is, como apro va ção em uma de ter mi na da
sé rie, con tam mais que uma re a li da de por de ma is de -
sa ni ma do ra. Ao con trá rio, tor nou-se im pres cin dí vel e
ina diá vel um cho que de qua li da de na edu ca ção bra si-
le i ra, sob pena de per ma ne cer mos como es pec ta do-
res – de modo al gum pri vi le gi a dos – de um mun do
que se trans for ma ace le ra da men te.

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, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na para 
des ta car ma té ria do jor nal Diá rio da Ma nhã, de
24-9-2003, so bre pes qui sa su per vi si o na da pela Su-
pe rin ten dên cia de Po lí ti cas de Aten ção Inte gra da à
Sa ú de (Spa is) da Se cre ta ria de Sa ú de do Esta do de
Go iás, que apon ta nú me ros bas tan te ele va dos e pre -
o cu pan tes re fe ren te ao con ta to pre co ce da cri an ça
com o ál co ol.

A ma té ria é de ex tre ma im por tân cia, pelo que
en ten do que sua in ser ção nos Ana is do Se na do é
opor tu na, no sen ti do de aler tar as au to ri da des e toda
a so ci e da de para um pro ble ma tão sé rio que pre ci sa
de me di das ur gen tes num tra ba lho con jun to en tre go -
ver no e so ci e da de.

CRIANÇAS MAIS CEDO NO ÁLCOOL
Thi a go Mar ques

Cer ca de 33% de 3.500 cri an ças en tre
7 e 14 anos – o que cor res pon de a 1.155
me no res –, da re gião Les te de Go iâ nia, já
ex pe ri men ta ram be bi da al coó li ca, de acor do
com pes qui sa su per vi si o na da pela Su pe rin-
ten dên cia de Po lí ti cas de Aten ção Inte gra da
à Sa ú de (Spa is) da Se cre ta ria Esta du al de
Sa ú de. O es tu do apon ta ain da que o pri me i-
ro con ta to com o ál co ol ocor reu den tro de
casa. “O nú me ro é pre o cu pan te e in de pen-
de se tal fato acon te ceu por in cen ti vo dos
pais ou por ini ci a ti va pró pria. Mas es tas es -
ta tís ti cas não sig ni fi cam que os me no res se -
jam con su mi do res fre qüen tes”, fri sa Ma ria
Lú cia Car ne los so, ti tu lar da Spa is. O ór gão
atu ou como su per vi sor nes te tra ba lho.

O ob je ti vo da pes qui sa é tra çar me di-
das pre ven ti vas que evi tem do en ças car di o-
vas cu la res. A prin ci pal, se gun do Ma ria Lú-
cia, é a mu dan ça de há bi tos so bre ali men-
tos, be bi das, ci gar ros e exer cí ci os fí si cos.
Ela afir ma que, se as ações não fo rem im-

plan ta das na prá ti ca, o sis te ma pú bli co de
sa ú de so fre rá com as in ter na ções re la ci o na-
das a es tes cos tu mes – além do as pec to fi -
nan ce i ro, há tam bém o dé fi cit de va gas em
hos pi ta is pú bli cos.

No que diz res pe i to ao con tro le do ál-
co ol en tre cri an ças, a su pe rin ten den te des-
ta ca que há com pli ca ções que en vol vem de -
ma is se to res da so ci e da de. “A le gis la ção
pre vê que é pro i bi do a ven da de be bi das al -
coó li cas a me no res, mas isso não é se gui do
à ris ca. De pen de mos de leis mais ri go ro sas,
que in ter ve nham nes tes ca sos”, ob ser va.

Lú cia Gon çal ves Lima, 36, con se lhe i ra
tu te lar da re gião Les te, clas si fi ca o nú me ro de
cri an ças que ex pe ri men ta ram be bi das al coó li-
cas como alar man te. Ela ain da cita uma ra zão
para tal dado: “Do nos de ba res que ven dem ál -
co ol para me no res não são fis ca li za dos e, con -
se qüen te men te, não são pu ni dos.”

Con se lho – A con se lhe i ra re co men da
que os pais que cons ta ta rem a ven da de be -
bi da al coó li ca ao fi lho me nor, de vem co mu-
ni car ime di a ta men te tal fato ao Con se lho
Tu te lar mais pró xi mo. Se gun do ela, o Esta-
tu to da Cri an ça e do Ado les cen te ca rac te ri-
za como omis so o pai que vê o fi lho me nor
che gar bê ba do em casa e não toma ne nhu-
ma ati tu de. “A par tir da de nún cia, iden ti fi ca-
mos como a cri an ça con se guiu a be bi da.
Como não so mos um ór gão pu ni ti vo, aci o-
na mos o Mi nis té rio Pú bli co (MP), que, por
sua vez, co mu ni ca rá o Ju i za do da Infân cia e 
Ju ven tu de”, re la ta.

Lú cia ain da aler ta aos pais quan to ao
mau exem plo de ter be bi das em casa. Mes -
mo que não haja co ni vên cia por par te de les,
os me no res po dem con su mir be bi das al coó-
li cas es con di dos. Ela ain da afir ma que a
clas se ba i xa é a que mais pro cu ra aju da nos 
con se lhos tu te la res. “Na re gião Les te, que
tem cer ca de 200 ba ir ros, é gran de o nú me-
ro de ba res. Pre ci sa mos de um tra ba lho de
cons ci en ti za ção. Há tem pos fa ze mos pa les-
tras edu ca ti vas, e mes mo com a fal ta de in -
fra-es tru tu ra, te nho cer te za que co lhe re mos
os re sul ta dos em bre ve”, en fa ti za.

No que diz res pe i to à cons ci en ti za ção
de cri an ças e ado les cen tes para que evi tem
o uso de be bi das al coó li cas, o Ju i za do da
Infân cia e Ju ven tu de de sen vol ve um tra ba-
lho nas es co las pú bli cas da Ca pi tal, to das
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as ter ças-fe i ras. Se gun do Lí via Ca ru li ne dos 
San tos, 22, agen te de pro te ção vo lun tá ria,
as pa les tras fe i tas pelo ór gão ga nham ma i or
aten ção quan do as sun tos re la ci o na dos a
cri me e ál co ol são abor da dos di re ta men te.

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

ORDEM DO DIA

– 1 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 125, de 2003

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 125, de 2003, que ins ti tui no Bra sil o Sis te ma de
Cer ti fi ca ção do Pro ces so de Kim ber ley – SCPK, re la-
ti vo à ex por ta ção e à im por ta ção de di a man tes bru tos
e dá ou tras pro vi dên ci as.

 – 2 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 126, de 2003

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria nº 
126, de 2003, que dis põe so bre a as sun ção, pela União,
de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de
aten ta dos ter ro ris tas, atos de guer ra ou even tos cor re la-
tos, con tra ae ro na ves de ma trí cu la bra si le i ra ope ra das
por em pre sas bra si le i ras de trans por te aé reo pú bli co, ex -
clu í das as em pre sas de táxi aé reo.

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
§ 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção)

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 172, II, “d”, 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 58, de 2003 (nº 1.394/2003, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
cria o Pro gra ma Na ci o nal de Estí mu lo ao Pri me i ro
Empre go para os Jo vens – PNPE, acres cen ta dis po-
si ti vos à Lei nº 9.608, de 18 de fe ve re i ro de 1998 e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.293, de 2003, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Ro se a na Sar -

ney, fa vo rá vel ao Pro je to e con trá rio às Emen das nºs
1 a 12.

– 4 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
 Re que ri men to nº 835, de 2003, – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 21, de 2003 (nº 4.853/2001, na Casa de
ori gem), que acres cen ta in ci so ao § 1º do art. 2º e al -
te ra o art. 7º da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de
1996, que dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten ção e
De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri-
za ção do Ma gis té rio – FUNDEF, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.239, de 2003, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 393, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

 Re que ri men to nº 855, de 2003 – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 393, de 2003 (nº 2.226/2002, 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 Ucrâ nia so bre Sal va guar das Tec no ló gi-
cas re la ci o na das à Par ti ci pa ção da Ucrâ nia em Lan -
ça men tos a par tir do Cen tro de Lan ça men tos de
Alcân ta ra, ce le bra do em Kiev, em 16 de ja ne i ro de
2002, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.298, 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 Ro se a na Sar ney.

– 6 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 856, de 2003, art. 336, II, com bi na do com
o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 40, 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 1.294, de 2003, Re la tor: Se na dor Pe dro Si-
mon), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor de
cem mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé -
ri ca, com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e
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De sen vol vi men to (BIRD), para fi nan ci ar par ci al men te
o Ter ce i ro Pro je to de Com ba te às Do en ças Se xu al-
men te Trans mis sí ve is (DST) e AIDS.

Po de rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção
até o en cer ra men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 55 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JOSÉ JORGE, NA
SESSÃO NÃO DELIBERATIVA DO DIA
18-08-2003, QUE ORA SE PUBLICA.

(Art. 201, § 3º, do RISF.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José
Jor ge, do PFL do Esta do de Per nam bu co, por vin te
mi nu tos.

A Mesa re gis tra que es tão ins cri tos o no bre Lí -
der José Agri pi no, para fa lar pela Li de ran ça do PFL, e
o Se na dor Mar co Ma ci el, do Esta do de Per nam bu co.

Com a pa la vra o Se na dor José Jor ge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pro nun cia o se -

guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Sras e Srs. Se na do res, gos ta ria de co mu ni car a esta
Casa o re sul ta do de uma re u nião que o PFL re a li zou na
quar ta-fe i ra pas sa da no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la, do
Se na do Fe de ral, em que fi ze mos a con vo ca ção dos
Prefe i tos que per ten cem à nos sa si gla e tam bém de ou -
tras si glas e dos Lí de res dos mo vi men tos mu ni ci pa lis tas
bra si le i ros. Ti ve mos a ale gria de con tar com a pre sen ça
de mais 600 Pre fe i tos que vi e ram do Bra sil in te i ro para
dis cu tir co nos co a re for ma tri bu tá ria.

Para ini ci ar meu pro nun ci a men to, le rei o que se
cha mou nes sa re u nião de “Ape lo de Bra sí lia! Pelo
res pe i to ao es pí ri to do art. 159 da Cons ti tu i ção”. Pos -
te ri or men te, fa rei al guns co men tá ri os, in clu si ve so bre
a de cla ra ção que o Mi nis tro José Dir ceu deu na sex -
ta-fe i ra pas sa da em re la ção ao nos so Par ti do.

Os aba i xo as si na dos pre fe i tos bra si le i-
ros re u ni dos em Bra sí lia de nun ci am uma
das ma i o res fra u des da Re pú bli ca, o uso e
o abu so do tí tu lo de “con tri bu i ções” atri bu í do
a nu me ro sos tri bu tos fe de ra is para im pe dir o 
cum pri men to do art. 159, que de ter mi na a
par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os e dos Esta dos
na re ce i ta de im pos tos da União.

Con si de ran do que o cres ci men to do
nú me ro de “con tri bu i ções” foi um re cur so da
bu ro cra cia para bur lar a Cons ti tu i ção, uma

vez que a re ce i ta das “con tri bu i ções” não vai 
para o ra te io do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os nem do Fun do de Par ti ci pa ção
dos Esta dos;

Con si de ran do que se tra ta de uma das 
mais in só li tas e inad mis sí ve is for mas de de -
pa u pe rar e com pro me ter as re ce i tas dos
Mu ni cí pi os, va lo ri zan do o trá fi co po lí ti co das 
li be ra ções do Orça men to da União, fon te
fre qüen te de cor rup ção e abu so de po der;

Con si de ran do que a opor tu ni da de de
vo ta ção da re for ma tri bu tá ria, PEC nº41, de
2003, é o mo men to opor tu no para pôr fim a
esse ino mi ná vel abu so bu ro crá ti co ao es pí ri-
to da Cons ti tu i ção;

Con si de ran do que o cres ci men to do
va lor das “con tri bu i ções” na con ta de tri bu-
tos ar re ca da dos pela União cres ceu, des de
a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1988 –
quan do ocor reu essa dis cus são –, de 25%
para 55%, en quan to o va lor da ar re ca da ção
de im pos tos, de cujo ra te io par ti ci pam os
Mu ni cí pi os, caiu de 75% para 45%; 

Con si de ran do que foi apre sen ta da
Emen da Mo di fi ca ti va à Câ ma ra dos De pu ta-
dos de ter mi nan do que to das as “con tri bu i-
ções”, ao lado dos im pos tos, en trem no cál -
cu lo dos tri bu tos de cuja par ti lha par ti ci pam
os Esta dos e Mu ni cí pi os;

Con si de ran do que os mo ti vos da
União para am pli ar o nú me ro de tri bu tos e
pro mo ver o fre qüen te ajus ta men to de alí-
quo tas, es pe ci al men te das “con tri bu i ções”,
são os mes mos que su fo cam os Mu ni cí pi os,
se jam ca u sa dos pela in fla ção e cus tos fi-
nan ce i ros, con se qüên cia das exi gên ci as le-
gí ti mas do con tri bu in te quan to a ser vi ços ur -
ba nos e as sis ten ci a is, lan ça mos este Ape lo
de Bra sí lia! às Srªs De pu ta das e Se na do ras
e aos Srs. De pu ta dos e Se na do res para que 
tor nem tal al te ra ção do art.159 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral par te es sen ci al e ine go ciá vel da 
re for ma tri bu tá ria.

Como to dos sa be mos, o art. 159 de fi ne qua is
im pos tos são di vi di dos en tre União, Esta dos e Mu ni-
cí pi os, tais como a CPMF, Cide e ou tras con tri bu i-
ções, que não são di vi di das com os de ma is ní ve is
de Go ver no.

Na re a li da de, cada vez que se cria uma con tri bu i-
ção, de um lado, au men ta-se a car ga tri bu tá ria, e, de ou -
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tro, fa ze mos com que Mu ni cí pi os e Esta dos te nham sua 
par ti ci pa ção na car ga tri bu tá ria to tal di mi nu í da.

No caso es pe cí fi co do Esta do de Per nam bu co,
a União Mu ni ci pa lis ta de Per nam bu co – Amu pe tem
par ti ci pa do e con vo cou to dos os Pre fe i tos do Esta do
para par ti ci pa rem des se mo vi men to.

Pas so a ler nota di vul ga da por essa as so ci a ção
re la ci o nan do as suas ra zões para tra ba lhar nes se
sen ti do:

“Os mu ni cí pi os que rem o par ti lha men-
to da Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi-
men ta ção Fi nan ce i ra (CPMF) e da Con tri bu-
i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co
(Cide). O Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci-
o nal dos Mu ni cí pi os, Pa u lo Zi ul kos ki, dis se
que há dez anos as pre fe i tu ras ti nham
19,5% na ar re ca da ção da União; mas hoje o 
per cen tu al é de 13%.

A Pre si den te da Amu pe, Rosa Bar ros,
Pre fe i ta do Mu ni cí pio de Arco Ver de, diz
que, por en quan to, as pre fe i tu ras do Esta do
não vão pa rar, ape sar de já te rem sido re a li-
za das gre ves em vá ri os Esta dos.” Bar ros
adi an tou que será de fla gra da uma cam pa-
nha en tre os dias 20 e 31 des te mês. As for -
mas de mo bi li za ção se rão dis cu ti das na re u-
nião de hoje. Se gun do Rosa Bar ros, como o 
Go ver no não deu aten ção aos Mu ni cí pi os,
al guns Pre fe i tos pro cu ra ram os Par la men ta-
res. Há um mês foi cri a da a Fren te Par la men-
tar Mu ni ci pa lis ta na Câ ma ra, com 200 in te-
gran tes. Na úl ti ma quin ta-fe i ra, foi ins ta la da a 
Fren te do Se na do, com 42 Se na do res.

Os Mu ni cí pi os que rem 20% dos tri bu-
tos do País. Se gun do a Amu pe, atu al men te
a União tem 64% da ar re ca da ção tri bu tá ria,
con tra 23% dos Esta dos e 13% dos Mu ni cí-
pi os. Bar ros cri ti ca a pro pos ta de am pli ar a
quo ta-par te dos Mu ni cí pi os no Impos to so-
bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços,
prin ci pal tri bu to es ta du al. “Os Esta dos tam-
bém es tão em di fi cul da de”, cri ti cou.

Gos ta ria tam bém, Sr. Pre si den te, de tra tar es -
pe ci fi ca men te da CPMF.

Como to dos sa be mos, a CPMF foi cri a da para
ser um im pos to tem po rá rio. Por tan to, quan do cri a da,
não se dis cu ti ram qua is en tes fe de ra dos par ti ci pa ri-
am de sua ar re ca da ção.

A CPMF, de acor do com a Pro pos ta de Re for ma
Tri bu tá ria que está na Câ ma ra, tor nar-se-á uma con -
tri bu i ção per ma nen te. Logo, ago ra é o mo men to cor -

re to para a dis cus são de quem deve ou não dela par ti-
ci par.

Tra go aqui uma pe que na his tó ria da co bran ça
da CPMF. Pen so que esse re gis tro seja im por tan te
para que pos sa mos ve ri fi car o que efe ti va men te
acon te ceu em re la ção ao ci ta do im pos to.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor José
Jor ge, gos ta ria de dar-lhe uma con tri bu i ção.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não, Se -
na dor.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Todo o País
sabe que a CPMF re sul tou da gran de cre di bi li da de
que o ilus tre bra si le i ro e ex tra or di ná rio mé di co Adib
Ja te ne tem no País. Então, esse ho mem no tá vel, en -
tão Mi nis tro da Sa ú de, mos trou-se sen sí vel às gri tan-
tes di fi cul da des por que pas sa a sa ú de no País.
Exem plo dis so é o Hos pi tal de Base, que vem ca pen-
gan do des de o epi só dio do Pre si den te Tan cre do Ne -
ves. Esse fato ocor reu aqui em Bra sí lia, a ilha da ri -
que za; ima gi nem o que ocor re nas qua se seis mil ci -
da des bra si le i ras? Então, o País acre di tou no ex tra or-
di ná rio ho mem, um vir tu o so, um ho mem de bem, um
vi to ri o so, um mé di co que fez da ciên cia mé di ca a
mais hu ma na das ciên ci as, um gran de ben fe i tor da
hu ma ni da de, Adib Ja te ne. O Con gres so Na ci o nal, ou -
vin do a voz rou ca das ruas, do povo, da opi nião pú bli-
ca, fez apro var a con tri bu i ção, para que o vir tu o so
Adib Ja te ne in ves tis se na área de sa ú de. Isso não
acon te ceu, e Adib Ja te ne fi cou de ses ti mu la do e de sis-
tiu. Esse aval, esse si nal ver de foi dado, por que ini ci a-
do pela vir tu de de Adib Ja te ne, para ser vir à sa ú de.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu i to obri ga-
do, Se na dor Mão San ta. Vou me re fe rir à his tó ria da
CPMF, que vai exa ta men te co in ci dir com o que V. Exª
re la tou.

Em 18 de fe ve re i ro de 1993, o Con gres so Na ci o-
nal apro vou a Lei Com ple men tar nº 77, que cri a va o
Impos to Pro vi só rio so bre Mo vi men ta ção Fi nan ce i ra,
o IPMF. Re gu la men ta do em ju lho da que le ano, o
IPMF fi cou co nhe ci do como o Impos to do Che que.
Co me çou a ser co bra do em 1º de ja ne i ro de 1994 e foi 
até 31 de de zem bro de 1994. A alí quo ta era de
0,25%.

O im pos to foi cri a do du ran te o man da to do en -
tão Pre si den te Ita mar Fran co. O ob je ti vo prin ci pal era
au men tar a ar re ca da ção, prin ci pal men te por con ta do 
Pla no Real, que se es bo ça va.

A Lei Com ple men tar nº 77 de ter mi na va que o
IPMF so men te se ria co bra do até fim de 1994. Por
isso, em 1995 e em 1996, não hou ve co bran ça do tri -
bu to. Po rém, já em 1996, co me ça ram dis cus sões so -
bre a cri a ção de uma re ce i ta para fi nan ci ar a área de
sa ú de. Adib Ja te ne – como bem fa lou o Se na dor Mão
San ta -, Mi nis tro da Sa ú de, co me çou a apo i ar a vol ta
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do IMPF, cu jos re cur sos se ri am re ver ti dos para o cus -
te io da sa ú de pú bli ca.

Se gun do o pró prio Ja te ne, al guns Par la men ta-
res o aler ta ram que o im pos to, uma vez cri a do, te ria
tudo para con ti nu ar a ser usa do para fi nan ci ar ou tras
áre as. Não deu ou tra. Ape sar da for te re sis tên cia do
em pre sa ri a do, o Impos to do Che que vol tou, só que
des ta vez sob a for ma de con tri bu i ção. Na pri me i ra
vez, ele era im pos to; ago ra, con tri bu i ção.

A Lei nº 9.311, de 1996, ins ti tu iu a CPMF. A mu -
dan ça, en tre tan to, não foi so men te no nome. A con tri-
bu i ção tem des ti na ção es pe cí fi ca, o que não ocor re
no caso do im pos to. A co bran ça co me çou em 23 de
ja ne i ro de 1997, com alí quo ta de 0,20%. 

Em 1997, a co bran ça du rou 11 me ses; em 1998, 
o ano todo. A CPMF de ve ria ser in te gral men te des ti-
na da ao Fun do Na ci o nal de Sa ú de, o que não foi fe i to
na prá ti ca.

De acor do com a Lei nº 9.539, de 1997, a CPMF
aca ba ria no fi nal de 1998, mas a Emen da Cons ti tu ci-
o nal nº 21, de 1999, pror ro gou a du ra ção da con tri bu i-
ção por mais três anos. Além dis so, au men tou a alí -
quo ta para 0,38%, com re du ção pra 0,30% nos anos
se guin tes.

Em 2002, alí quo ta vol tou a 0,38%. A Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 37, de 2002, ele vou o per cen tu al e o
di vi diu da se guin te for ma: 0,20% para a sa ú de; 0,0%
para Pre vi dên cia e 0,08% des ti na do ao Fun do de
Com ba te à Po bre za, que era de ini ci a ti va do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães.

Pela Emen da, a par tir de ja ne i ro de 2004, a alí -
quo ta cai para 0,008% e, em ja ne i ro de 2005, o im-
pos to aca ba – pro va vel men te não aca ba rá.

Então, Sr. Pre si den te, na re a li da de, essa his tó-
ria do CPMF...

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – V.
Exª per mi te-me um apar te?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Vou só fa lar
dois mi nu ti nhos e dou o apar te a V. Exª .

Na re a li da de essa ques tão do CPMF, eu gos ta-
ria de di zer que, ao con trá rio do que on tem fa lou o Mi -
nis tro José Dir ceu, a Ban ca da do PFL sem pre con si-
de rou po lê mi ca a ques tão da CPMF, e sem pre dis cu ti-
mos esse tema. Lem bro-me de que, na úl ti ma vo ta-
ção, quan do o Mi nis tro Adib Ja te ne tra ba lhou para
apro var essa con tri bu i ção, o Par ti do pro nun ci ou-se
con tra ri a men te à apro va ção da CPMF. O Lí der Ino-
cên cio Oli ve i ra e eu, que, na épo ca, era De pu ta do,
tam bém fo mos con tra, as sim como mu i tos De pu ta dos
e pos te ri or men te Se na do res. No en tan to, como ocor -
re em to dos os Par ti dos – essa si tu a ção tam bém
ocor reu du ran te a vo ta ção da re for ma da Pre vi dên cia
na Câ ma ra dos De pu ta dos –, al guns De pu ta dos e Se -
na do res vo ta ram a fa vor da CPMF. O Se na dor Anto -

nio Car los Ma ga lhães, mu i to ami go do Dr. Adib Ja te-
ne, tam bém tra ba lhou na épo ca para que fos se apro -
va da a CPMF, mas o PFL sem pre se pro nun ci ou con -
trá rio à apro va ção da ma té ria.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor José Jor ge, não que ro pre ju di car o im por tan te
pro nun ci a men to de V. Exª, mas fa rei bre ves con si de-
ra ções. Pri me i ra men te, até pe din do des cul pas por re -
pe tir o que tem sido dito, es sas con tri bu i ções e o au -
men to da car ga tri bu tá ria não fo ram obras des te Go -
ver no, mas de go ver nos an te ri o res, in clu si ve a re du-
ção do per cen tu al das re ce i tas atri bu í das aos Mu ni cí-
pi os. Her da mos um qua dro que não é de res pon sa bi li-
da de do Go ver no atu al. Re cen te men te, o Se na do Fe -
de ral apro vou, com o nos so apo io, a nova pa u ta do
Impos to So bre Ser vi ços, que agre gou vá ri as ati vi da-
des e me lho rou, em bo ra li ge i ra men te, a si tu a ção dos
Mu ni cí pi os. O PFL não re cla mou des se au men to de
car ga tri bu tá ria.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – O PFL re cla-
mou.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Mas vo tou a fa vor do ISS, que foi apro va do por una ni-
mi da de nes ta Casa, as sim como a taxa de ilu mi na-
ção, re ce i ta nova dos Mu ni cí pi os, tam bém apro va da
por una ni mi da de nes ta Casa no fi nal do ano pas sa do.
O Go ver no tem-se es for ça do e pre ten de con ti nu ar se
es for çan do na re for ma tri bu tá ria. Na me di da em que
se re du zir a con tri bu i ção so bre o lu cro lí qui do e se au -
men tar a alí quo ta do Impos to de Ren da e do Impos to
de He ran ça, é cla ro ha ve rá de so ne ra ção da pro du-
ção, re du ção das re ce i tas fe de ra is e au men to da ar re-
ca da ção com par ti lha da. A CPMF já é uma re ce i ta al -
ta men te com par ti lha da, um vez que mais de 50% vai
para a sa ú de, dis tri bu em-se en tre Esta dos e Mu ni cí pi-
os prin ci pal men te 20%, so bre 38%, e 0,8% vai para a
po bre za, re ce i ta al ta men te dis per sa da en tre Esta dos
e Mu ni cí pi os, es pe ci al men te os mais po bres. Então,
já há uma par ti lha des sa CPMF. Mas re du zir ain da
mais as re ce i tas fe de ra is re al men te de i xa rá o Go ver-
no numa si tu a ção de in vi a bi li da de, o que não po de rá
ace i tar, a me nos que se jam cri a das ou tras fon tes de
re ce i ta que com pen sem essa per da. O Go ver no está
dis pos to a com par ti lhar a Cide, re ce i ta que es pe ci al-
men te os Esta dos me re cem para a re cu pe ra ção de
suas re des ro do viá ri as. Enfim, há um es for ço do Go -
ver no Fe de ral em me lho rar uma si tu a ção her da da
que não foi de sua res pon sa bi li da de. A de mons tra ção
dis so está nas pro pos tas da re for ma tri bu tá ria e na
dis po si ção já de cla ra da de ne go ci ar, por exem plo, a
par ti lha da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co (Cide). Mas V. Exª le van ta um tema im por-
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tan te, abor da-o com se re ni da de, e que ro cum pri men-
tá-lo por isso.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu i to obri ga-
do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Na re a li da de, se exa -
mi nar mos a re ce i ta da CPMF, po de mos ve ri fi car que,
de R$10 bi lhões em 1984, pas sou para cer ca de
R$21 bi lhões no ano de 2002. A pre vi são para o ano
de 2003 é de algo em tor no de R$25 bi lhões. Tal re ce i-
ta é, in clu si ve, su pe ri or à da ma i o ria dos im pos tos co -
bra dos pela União. Então, te mos que co me çar a pen -
sar no as sun to. Esta dos e Mu ni cí pi os tam bém de vem
par ti ci par da di vi são des sa con tri bu i ção. Se atu al-
men te, atra vés do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za e dos re cur sos ar re ca da dos apli ca dos na
sa ú de, isso já está sen do fe i to, que seja dis cu ti do com 
Esta dos e Mu ni cí pi os para que tal seja mos tra do e fe i-
to de co mum acor do com eles. 

Não es ta mos aqui pro pon do, em ne nhum mo-
men to, que tais re cur sos se jam co lo ca dos na mão de
Esta dos e Mu ni cí pi os, im pe din do com isso a re a li za-
ção de de ter mi na das ati vi da des. O que es ta mos pro -
pon do – e, atra vés da so li ci ta ção des ses Mu ni cí pi os,
es ta mos apo i an do – é que seja dis cu ti do o as sun to,
como o es tão sen do to das as ma té ri as no Con gres so
Na ci o nal.

Fo mos sur pre en di dos com a se guin te de cla ra-
ção do Mi nis tro José Dir ceu: “Fal ta éti ca ao PFL”. Mas, 
quan do se lê a de cla ra ção em de ta lhe, S. Exª ex pli ca
que na re a li da de essa fal ta de éti ca se deve ao fato de 
ter o PFL, du ran te todo esse pe río do, apo i a do a
CPMF e, ago ra, que rer di vi dir tal con tri bu i ção.

Gos ta ria de con tra-ar gu men tar, di zen do que fi -
quei sur pre en di do com essa de cla ra ção do Mi nis tro
José Dir ceu, por que, se se está no Go ver no, tem-se
que re ce ber bem as crí ti cas, dis cu tir, e não, de cer ta
ma ne i ra, acu sar a Opo si ção pela crí ti ca ou por qual -
quer mo vi men to po lí ti co que pos sa ser re a li za do.
Estou aqui há vin te anos e sem pre vi, as sim como V.
Exª e nos sos com pa nhe i ros an ti gos, o PT e os Par ti-
dos de Opo si ção fa ze rem as crí ti cas que qui ses sem,
sem nin guém nun ca lhes di zer que fal tou éti ca.

Lem bro-me, por exem plo, de que pas sa mos
aqui uns dois anos dis cu tin do a Cons ti tu i ção. To dos
os par ti dos ti ve ram a opor tu ni da de de par ti ci par, e, no 
fi nal, o PT se re cu sou a as si nar a Cons ti tu i ção. Não
as si na ram. De po is, não que ri am que mu das se a ma i-
o ria das emen das. E nin guém nun ca dis se que fal tou
éti ca.

Na re a li da de, o PFL nun ca foi fa vo rá vel à CPMF,
al gu mas pes so as vo ta ram a fa vor, ou tras, a ma i o ria
sem pre vo tou con tra, como eu, in clu si ve.

O que se está dis cu tin do ago ra é a trans for ma-
ção da CPMF numa con tri bu i ção per ma nen te, o que
an tes nun ca foi dis cu ti do. Antes, a con tri bu i ção se ria
de um ano, dois anos, pror ro gá vel por mais dois etc.

Ago ra, não, é per ma nen te. Ao trans for mar-se em per -
ma nen te, cabe en tão a dis cus são do seu uso e de sua 
di vi são com as ou tras ins ti tu i ções que par ti ci pam des -
se pro ces so – os go ver nos es ta du a is e os mu ni ci pa is
–, le van do-se em con ta, como V. Exª mu i to bem co lo-
cou, a for ma como isso hoje é usa do no Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, na sa ú de en tre
ou tros. Se ria um ou tro as pec to que gos ta ria de res-
sal tar.

E, se mu dar de opi nião re ve las se fal ta de éti ca,
pen so que te ría mos tam bém que vir aqui e di zer que o 
atu al Go ver no não tem éti ca.

Ano tei al guns pon tos a que o Go ver no atu al, o
PT e os de ma is mem bros do Go ver no sem pre fo ram
con trá ri os, e aos qua is, ago ra, es tão sen do fa vo rá ve is.
São eles:

– A co bran ça dos ina ti vos. O Go ver no
mu dou de opi nião;

– O au men to dos fun ci o ná ri os pú bli-
cos, que era para re sol ver toda a in fla ção
pas sa da, foi de 1%;

– O au men to do sa lá rio mí ni mo. Era
para ser du pli ca do, mas, por en quan to, de-
ram o mes mo au men to que es ta va pre vis to
no Go ver no an te ri or;

– O au men to dos ju ros. Só ago ra es tão
pen san do em di mi nu ir o va lor dos ju ros;

– O au men to da car ga tri bu tá ria. Como
V. Exª mes mo dis se, dois ou três pro je tos de
au men to de car ga tri bu tá ria já fo ram apro va-
dos. A car ga tri bu tá ria atin giu 40% do PIB, no 
pri me i ro tri mes tre, se não me en ga no;

– O au men to da ida de de apo sen ta do-
ria de 53 para 60 anos, para ho mens, e de
48 para 55 anos, para mu lhe res.

Não mu da mos de opi nião. Sem pre fo mos con -
tra a CPMF. Mas ago ra é di fe ren te: de se ja-se trans-
for má-la em im pos to per ma nen te. Então, essa dis-
cus são nun ca hou ve. Inclu si ve, no Mo vi men to dos
Pre fe i tos, eles se po si ci o na ram a fa vor da par ti lha, o 
que tam bém nun ca se dis cu tiu, por que era um im-
pos to tem po rá rio.

Então, ve nho aqui la men tar a for ma como o Mi -
nis tro José Dir ceu nos tra tou, ou seja, uma for ma des -
res pe i to sa e in jus ta, por que, na ver da de, há mu i ta
mu dan ça de opi nião. Se toda vez que al guém aqui no
Con gres so mu dar de opi nião e dis ser mos que não
hou ve éti ca, não va mos fa zer ou tra co i sa aqui, Sr.
Pre si den te.

Mu i to obri ga do!

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALA-
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DARES, NA SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA DE 17-9-2003, QUE SE RE-
PUBLICA PARA SANAR INCORREÇÕES.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
pela Li de ran ça do PSB.

S. Ex.ª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES

(Blo co/PSB – SE. Como Lí der. Com re vi são do ora -
dor.) – Antes dos vin te mi nu tos – V. Exª te nha a cer -
te za –, ter mi na rei o meu pro nun ci a men to an tes do
tem po de ter mi na do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à
tri bu na des ta Casa, tra tar de uma par ti cu la ri da de,
ema na da de re cém-di vul ga do le van ta men to re a li za-
do pela Re ce i ta Fe de ral, pu bli ca do no jor nal O Glo bo
so bre a con ces são de in cen ti vos fis ca is. É o mapa da
dis tri bu i ção re gi o nal dos in cen ti vos fis ca is con ce di-
dos em todo o País.

Nada mais opor tu no, uma vez que o Se na do Fe -
de ral é a Casa dos Esta dos e se en con tra na or dem
do dia toda a re for ma tri bu tá ria e a pro ble má ti ca da tri -
bu ta ção e do res pe i to à Fe de ra ção. Eu não gos ta ria
de de i xar pas sar em bran co, por que hou ve e há mu i-
tas crí ti cas, al gu mas ve e men tes, por par te dos Esta -
dos mais de sen vol vi dos, con tra os in cen ti vos fis ca is
que os Esta dos mais po bres con ce dem com a fi na li-
da de de atra ir in ves ti men tos, in cen ti vos que são con -
ce di dos com re cur sos pró pri os, em es pe ci al com o
ICMS.

O mapa da dis tri bu i ção dos in cen ti vos de i xa cla -
ro que são os Esta dos mais ri cos os gran des be ne fi-
ciá ri os dos in cen ti vos fis ca is con ce di dos com tri bu tos
fe de ra is! Vol to a di zer: são os mais ri cos os gran des
be ne fi ciá ri os dos in cen ti vos fis ca is, ape sar da re cla-
ma ção de to dos eles. So men te a Re gião Su des te
abo ca nha qua se me ta de dos in cen ti vos fis ca is:
48,5% – um mon tan te de 11 bi lhões e 620 mi lhões de
re a is. Em se gui da, vem a Re gião Nor te, com par ti ci-
pa ção de 21,3%, isso por con ta da Zona Fran ca de
Ma na us, que tem si tu a ção pro ble má ti ca, com mu i tas
fra u des e ir re gu la ri da des na apli ca ção dos re cur sos
dos in cen ti vos e que de man da ma i or fis ca li za ção e
pre sen ça do Po der Pú bli co. E pra ti ca men te em pa ta-
dos, com a par ti ci pa ção de qua se 13% cada um, vêm, 
de po is, a Re gião Sul e a Nor des te, sen do que o Sul
com três Esta dos e o meu Nor des te, com nove.

Quer di zer, Sr. Pre si den te, que, mes mo le van do
em con ta o fato de que a Re gião Su des te con cen tra
ma i or nú me ro de em pre sas e, por tan to, ten de a ter
ma i or par ti ci pa ção em po lí ti cas de in cen ti vos de ca rá-
ter ge ral, como a des ti na da a pe que nas e mé di as em -
pre sas, mes mo as sim, é ines ca pá vel con clu ir que os
Esta dos mais ri cos es tão ten do van ta gem com pa ra ti-

va na atra ção de in ves ti men tos pri va dos, afo ra to das
as van ta gens de que go zam na tu ral men te por se rem
de sen vol vi dos, tudo à cus ta de re cur sos fe de ra is que
per ten cem à União, ou seja, a to dos os Esta dos in dis-
cri mi na da men te.

Enquan to isso, es ses mes mos Esta dos cri ti cam
os Esta dos mais po bres por que es ta ri am fa zen do
uma es pé cie de con cor rên cia des le al, a que se con -
ven ci o nou cha mar de “guer ra fis cal”, atra in do al gu-
mas em pre sas que de i xam os Esta dos mais ri cos.
Não de i xa de ser cu ri o so o fato de que os Esta dos
mais po bres fa zem isso com os seus par cos re cur sos,
com cré di tos do ICMS, que é im pos to es ta du al; en-
quan to os mais ri cos fa zem, por as sim di zer, cum pri-
men tos com o cha péu alhe io, ou seja, dão in cen ti vo
usan do re cur sos fe de ra is, in clu si ve do BNDES.

Ve ri fi ca-se, por tan to, como é ur gen te uma re for-
ma tri bu tá ria, mas prin ci pal men te um ver da de i ro de -
ba te so bre o de sen vol vi men to re gi o nal. Sr. Pre si den-
te, gos ta ria de fir mar po si ção em fa vor de po lí ti cas de
de sen vol vi men to re gi o nal que trans cen dam a mera
con ces são de in cen ti vos fis ca is.

Os in cen ti vos fis ca is são me ca nis mos im por tan-
tes e efi ca zes para in du zir a alo ca ção de in ves ti men-
tos pri va dos em re la ção ao ter ri tó rio na ci o nal, como
pro va a exis tên cia, por mais de fe i tos que te nha, da
Su fra ma, da Zona Fran ca de Ma na us e da pró pria Su -
de ne, ago ra re a ti va da. Por isso, tal ins tru men to não
deve ser ne gli gen ci a do e é pena que, como aca bei de
men ci o nar e ilus trar com da dos, os in cen ti vos fis ca is,
com tri bu tos fe de ra is, es te jam sen do usa dos não
para des con cen trar o de sen vol vi men to, mas, ao con -
trá rio, para con cen trá-lo ain da mais, numa es pé cie de 
po lí ti ca per ver sa de de sen vol vi men to re gi o nal.

To da via a cri a ti vi da de e a ca pa ci da de de pla ne-
ja men to do Esta do bra si le i ro de vem ir além de po lí ti-
cas de con ces são de in cen ti vos fis ca is. É pre ci so in -
ves tir em in fra-es tru tu ra nos Esta dos mais po bres; é
pre ci so cri ar cen tros de ex ce lên cia em pes qui sa e em
edu ca ção; é pre ci so cri ar in cen ti vos so ci a is e pro gra-
mas de ge ra ção de em pre go e ren da vol ta dos para a
po pu la ção re si den te nes ses Esta dos mais po bres,
que pro du zam o efe i to de se gu rar em suas re giões o
ele men to hu ma no, que é a fon te ma i or de ri que za de
qual quer eco no mia.

Para se ter uma idéia so bre os in cen ti vos fis ca is
do Fi nor, é im por tan te res sal tar o dis tan ci a men to da
con du ção des te em re la ção aos pla nos fe de ra is para
a Re gião Nor des te, con si de ran do a for ma como fo-
ram es tru tu ra dos nes sas úl ti mas dé ca das. Como sis -
te ma, o Fi nor ten de a uma gran de es ta bi li da de na sua 
con cep ção ge ral. Pro va dis so é que há dé ca das ne -
nhu ma das al te ra ções na le gis la ção mo di fi cou a es -
sên cia da sua es tru tu ra sis tê mi ca, que tem como fun -
ção ge rar de ci sões so bre a des ti na ção de par ce la de
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Impos to de Ren da de vi do das em pre sas para em pre-
en di men tos pri va dos na Re gião Nor des te.

Con tu do, o mes mo não ocor reu com a ori en ta-
ção da ação do Esta do bra si le i ro na Re gião Nor des te,
que so freu pro fun das trans for ma ções, como de mons-
tram as vá ri as ten ta ti vas de pla ne ja men tos para a Re -
gião, que vão des de ações com viés em pre sa ri al e de
in te gra ção re gi o nal, pas san do por po lí ti cas de subs ti-
tu i ções de im por ta ções re gi o na is, de apo i os às ex por-
ta ções até po lí ti cas com pen sa tó ri as e as sis ten ci a lis tas

Deve ser le va do em con si de ra ção que o sis te ma
ado ta da pela Su de ne pos si bi li ta va que gru pos de fora 
da Re gião Nor des te con tro las sem os em pre en di men-
tos, ou seja, as em pre sas be ne fi ci a das ti nham como
aci o nis tas ma jo ri tá ri os gru pos pri va dos de ou tras re -
giões do País e mul ti na ci o na is. Era co mum a de nún-
cia de que gru pos pe ga vam di nhe i ro de in cen ti vos fis -
ca is via Su de ne e Su dam e apli ca vam efe ti va men te
em ou tras re giões do País. É ine gá vel que toda essa
ban di da gem con tou com o apo io da pior eli te nor des-
ti na exis ten te, re a ci o ná ria e des com pro mis sa da com
o so fre dor povo nor des ti no.

O Esta do bra si le i ro tem aber to mão de sua fun -
ção ma i or de pla ne jar o de sen vol vi men to, man ten-
do-se, nas duas úl ti mas dé ca das, à mer cê de uma
ide o lo gia ta ca nha, es tre i ta, ob tu sa, que trans fe re ir -
res pon sa vel men te às vi cis si tu des do mer ca do o des -
ti no de toda uma Na ção!

O Esta do deve in du zir, deve pla ne jar e ra ci o na li zar
o em pre go dos re cur sos de que dis põe, para que o Bra -
sil atin ja pa ta mar de de sen vol vi men to mais har mô ni co
en tre as pes so as e en tre suas re giões. É com es pe ran-
ça de que o novo Go ver no pos sa dar uma gui na da na
di re ção cor re ta, res ti tu in do ao Esta do bra si le i ro o pa pel
que lhe com pe te, que en cer ro este dis cur so.

É as sim que de se jo: que com a re for ma tri bu tá-
ria pos sa mos con se guir o equi lí brio na nos sa Fe de ra-
ção, for ta le cen do os Esta dos e os Mu ni cí pi os, a fim
de que se jam re a li za das as obras es sen ci a is ao seu
de sen vol vi men to e as sis ti da a mas sa de po bres que
exis te nas re giões me nos de sen vol vi das, como é o
nos so Nor des te. A ên fa se que tem sido dada à ra ci o-
na li za ção da po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is, com tri bu-
tos fe de ra is, apon ta na di re ção que que re mos, qual
seja, a de apo i ar as re giões mais po bres. Hoje, com a
le gis la ção exis ten te, como de mons trei no iní cio do
meu dis cur so, a re gião Su des te se be ne fi ci ou da for ça
e do po de rio dos seus Go ver nan tes, im pon do po lí ti-
cas dis cri ci o ná ri as con tra as re giões mais po bres e
apli can do ali, nas re giões mais ri cas, qua se 50% dos
in cen ti vos fis ca is.

Mas lem bro aos Srs. Se na do res: é pre ci so en -
fren tar a ques tão da po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi-

o nal. A hora é esta. A hora da ver da de está che gan do
com a Re for ma Tri bu tá ria.

Mi nhas ho me na gens ao Se na dor Mão San ta,
que é um gran de lu ta dor em fa vor da re gião Nor des te.

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

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL

Se na dor José Sar ney
24-9-2003

quar ta-fe i ra

10h – Gra va ção do pro gra ma de rá dio do Ama pá
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

10h15min – Se nhor Jor ge Mo ra gas, Di re tor Ge ral da 
área in ter na ci o nal do Par ti do Po pu lar Espa nhol e Di -
re tor Inter na ci o nal da Fun da ção de Assun tos Eco-
nô mi co So ci al – FAES, acom pa nha do dos:
– Se nho ra Fran ces Ma ri nho
– Se nhor Ro man Esco la no, res pon sá vel pela as ses-
so ria na área eco nô mi ca
– Se nho ra Car mem Per nia, Che fe de Ga bi ne te da
Fun da ção
– Se nhor Anto nio Lo pez Istu riz, Asses sor da Fun da-
ção Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

10h45min – Se na do ra Ide li Sal vat ti, acom pa nha da
do se nhor Dé cio Lima, Pre fe i to de Blu me nau _ SC,
que virá tra zer o con vi te para a Octo ber fest
Pre si dên cia do Se na do

11h – Se nhor Evan dro Gu i ma rães, Di re tor de Re la-
ções Insti tu ci o nal das Orga ni za ções Glo bo, acom pa-
nha do dos:
– Gil ber to Le i fert, Pre si den te do Con se lho Na ci o nal
de Auto Re gu la men ta ção das Empre sas de Pu bli ci-
da des;
– Se nhor Edney Nar che, Di re tor-Exe cu ti vo do Con-
se lho Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11h30min – Re i tor Ulis ses Fa gun des Neto, Re i tor da 
Uni ver si da de Fe de ral de São Pa u lo, acom pa nha do
do Dou tor Ro ber to Fer ra ro, Di re tor do Hos pi tal São
Pa u lo, Pre si dên cia do Se na do Fe de ral;

12h – De le ga ção de se na do res fran ce ses, Pre si dên-
cia do Se na do Fe de ral

12h30min – Emba i xa dor Pa u lo Tar so Fle cha de
Lima Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

15h30min – Ordem do Dia
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral
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Ata da 129ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 25 de se tem bro 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. Ro meu Tuma, He rá cli to For tes, Au gus to Bo te lho e Mão San ta

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

Aelton Freitas – Almeida Lima – Aloizio
Mercadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa – Antonio
Carlos Magalhães – Antonio Carlos Valadares – Arthur
Virgílio – Augusto Botelho – César Borges – Delcidio
Amaral – Demostenes Torres – Duciomar Costa –
Edison Lobão – Eduardo Azeredo – Eduardo Suplicy –
Efraim Morais – Eurípedes Camargo – Fernando
Bezerra – Flávio Arns – Garibaldi Alves Filho – Geraldo
Mesquita Júnior – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho
– Hélio Costa – Heloísa Helena – Heráclito Fortes – Ideli 
Salvatti – Jefferson Péres – João Alberto Souza – João
Batista Motta – João Capiberibe – João Ribeiro – Jonas
Pinheiro – José Jorge – José Maranhão – José Sarney
– Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha – Leonel
Pavan – Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Magno Malta –
Maguito Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella – Marco
Maciel – Maria do Carmo Alves – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Papaléo Paes – Patrícia Saboya Gomes – 
Paulo Octávio – Paulo Paim – Pedro Simon – Ramez
Tebet – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino –
Rodolpho Tourinho – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Sérgio Zambiasi – Serys Slhessarenko – Sibá Machado 
– Tasso Jereissati – Teotonio Vilela Filho – Tião Viana –
Valdir Raupp – Valmir Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 69 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. 

So bre a mesa, Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECER Nº 1.306 DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 324, de 2003
de au to ria do Se na dor Ga ri bal di Alves Fi-

lho ins ti tui o Dia Na ci o nal dos Jor na is
Ofi ci a is.

Re la tor: Se na dor Re nil do San ta na

Re la tó rio

O Projeto de Lei do Senado nº 324, de 2003, de
autoria do nobre Senador Garibaldi Alves Filho,
institui o Dia Nacional dos Jornais Oficiais, a se
comemorado no dia 10 de outubro de cada ano.

No art. 2º, a proposição conceitua o jornal oficial
– objeto da presente homenagem – e seus
propósitos.

Em exame na Comissão de Educação do
Senado Federal, para decisão terminativa, o projeto
não recebeu emendas.

II – Aná li se

A pro po si ção em co men to tem como ob je ti vo
pre cí puo abrir es pa ço, no ca len dá rio bra si le i ro de efe -
mé ri des, para a ho me na gem aos pe rió di cos ofi ci a is
pu bli ca dos pela União, pe los Esta dos e Mu ni cí pi os, e
pelo Dis tri to Fe de ral.

A finalidade desses veículos de informação é
dar conhecimento público e, por seu intermédio,
conferir legalidade aos atos oficiais.

Do Diário Oficial da União aos diários de
Municípios como o Rio de Janeiro e Manaus, para
citar dois exemplos, as publicações oficiais ostentam
sua própria história e constituem um segmento do
serviço público cuja importância pode ser medida por
suas altas tiragens e pela constante modernização de 
sua divulgação.

Atu al men te, as no vas tec no lo gi as têm pro pi ci a -
do o sur gi men to de ver sões ele trô ni cas e os sí t i os
res pec ti vos exi bem ex ce len tes mé di as de aces so, o
que ates ta sua vi ta li da de e im por tân cia.

Ao se le var em con ta o atu al mo men to po lí ti co,
para o qual as di re tri zes da trans pa rên cia e da pu bli ci -
da de das ini ci a ti vas go ver na men ta is me re cem es pe -
ci al re le vân cia, pa re ce ine quí vo ca a opor tu ni da de do
pro je to em aná li se.
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III – Voto

Pelo ex pos to, exa mi na do o mé ri to, e por não ha -
ver óbi ces de na tu re za cons ti tu ci o nal, ju rí di ca ou de
téc ni ca le gis la ti va, pro nun ci a mo-nos pela apro va ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 324, de 2003.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. – 
Osmar Dias , Pre si den te –  Re nil do San ta na, Re la -

tor – Flá vio Arns – Ide li Sal va ti – João Ca pi be ri be 
– Ael ton Fre i tas – Pa pa léo Paes – Hé lio Cos ta  –
Val dir Vi le la –  Sér gio Ca ma ta – Ga ri bal di Alves
Fi lho – Edi son Lo bão – Mar co Ma ci el – Le o nel
Pa van – Alme i da Lima – Edu ar do Aze re do –
Alme i da Lima .
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PARECER Nº 1.307, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 38, de 2003, que al te ra a Lei nº
9.986, de 18 de ju lho de 2000, que “dis -
põe so bre a ges tão de re cur sos hu ma nos 
das Agên ci as Re gu la do ras e dá ou tras
pro vi dên ci as”, ins ti tu in do o con tro le ex -
ter no das Agên ci as Re gu la do ras.

Re la tor: Se na dorJor ge Bor nha u sen

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são, em ca rá ter ter -
mi na ti vo, o Pro je to de Lei do Se na do nº 38, de 2003,
de au to ria do ilus tre Se na dor Arthur Vir gí lio, que al te -
ra a Lei nº 9.986, de 18 de ju lho de 2000, que “dis põe
so bre a ges tão de re cur sos hu ma nos das Agên ci as
Re gu la do ras e dá ou tras pro vi dên ci as“, ins ti tu in do o
con tro le ex ter no das Agên ci as Re gu la do ras.

A pro po si ção de ter mi na que o con tro le e fis ca li -
za ção ex ter nos das ati vi da des das agên ci as re gu la -
do ras se rão exer ci dos pelo Po der Le gis la ti vo, na for -
ma a ser es ta be le ci da em ato do Con gres so Na ci o nal
e de ter mi na a cons ti tu i ção de uma co mis são mis ta de
De pu ta dos e Se na do res para se de sin cum bir des s a
fun ção.

Jus ti fi ca a pro pos ta, o seu emi nen te au tor, afir -
man do que a au to no mia que go zam as agên ci as re -
gu la do ras exi ge que o Po der Le gis la ti vo exer ça a sua
ca pa ci da de fis ca li za do ra di re ta men te so bre as suas
ati vi da des.

O pro je to não re ce beu emen das.

II – Aná li se

As agên ci as re gu la do ras são en ti da des re sul -
tan tes do pro ces so de Re for ma Admi nis tra ti va em -
pre en di do pelo Go ver no Fe de ral e têm como es co po
o con tro le das em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ços 
pú bli cos, sen do, via de re gra, res pon sá ve is por di ver -
sas ações no cam po da con ces são, re gu la ção e fis ca -
li za ção da pres ta ção des ses ser vi ços.

Isso mos tra a im por tân cia des ses en tes para a
po pu la ção, na me di da em que se res pon sa bi li zam por 
al gu mas das mais re le van tes fun ções do Esta do.

Essas en ti da des se con fi gu ram como au tar qui -
as, in te gran tes da Admi nis tra ção in di re ta do Po der
Exe cu ti vo da União, vin cu la das a di ver sos Mi nis té ri os. 
Nes sa qua li da de de vem se sub me ter ao con tro le do
Con gres so Na ci o nal, ex vi dos arts. 49, X, e 70, ca-
put , da Cons ti tu i ção.

As agên ci as re gu la do ras, no en tan to, são au tar -
qui as es pe ci a is, cuja ca rac te rís ti ca prin ci pal é, cer ta -
men te, o seu grau de au to no mia, sem pa ra le lo na or -
ga ni za ção ad mi nis tra ti va bra si le i ra. Assim, seus di ri -
gen tes so men te são no me a dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca após te rem o seu nome apro va do pelo Se -
na do Fe de ral, após ar güi ção pú bli ca e de têm man da -
tos fi xos e não co in ci den tes.

Assim, ten do em vis ta a in de pen dên cia fun ci o -
nal des ses en tes e a im por tân cia de que vêm se re -
ves tin do, o seu con tro le não pode ser fe i to pe los me -
ca nis mos or di ná ri os de que dis põe o Con gres so Na -
ci o nal, im pon do-se a ins ti tu i ção de es tru tu ras pró pri -
as para tal.

Nes se sen ti do, o pre sen te pro je to de lei re pre -
sen ta um pas so im por tan te para o pre en chi men to
des sa la cu na.

A cri a ção de uma co mis são mis ta de De pu ta dos 
e Se na do res, com pos ta pe los lí de res des sas Ca sas e 
pe los pre si den tes das res pec ti vas co mis sões per ma -
nen tes per ti nen tes, como pro pos to, com cer te za per -
mi ti rá urna sis te má ti ca ade qua da e ágil de con tro le e
fis ca li za ção so bre as agên ci as re gu la do ras, dan do
con di ções ao Po der Le gis la ti vo de exer cer as suas
obri ga ções na ma té ria.

Ape nas pa re cem-nos ne ces sá ri os dois ajus tes
na pro po si ção.

De um lado, de i xar ex plí ci to que as atri bu i ções
do ór gão que se pre ten de ins ti tu ir abran gem, tão-so -
men te, aque las en ti da des en car re ga das da con ces -
são, re gu la ção e fis ca li za ção da pres ta ção de ser vi -
ços pú bli co. Isso ocor re por que tem ha vi do a ten dên -
cia da cri a ção de en tes com a de no mi na ção de agên -
ci as, mas que não têm esse es co po, im pon do-se se -
pa rá-las.

De ou tra par te, é con ve ni en te que não se res -
trin ja, na lei, a com po si ção da co mis são mis ta por ela
ins ti tu í da, ten do em vis ta as pe cu li a ri da des da or ga ni -
za ção das co mis sões per ma nen tes de cada urna das
Ca sas Le gis la ti vas. Essa ques tão de ve ria cons tar do
ato do Con gres so Na ci o nal que dis ci pli na a ma té ria.

III – Voto

Do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro je -
to de Lei do Se na do nº 38, de 2003

EMENDA Nº 1

O art. 10-A da Lei nº 9.986, de 2000, adi ci o na do
pelo PLS nº 38, de 2003, para a vi go rar acres ci do do
se guin te pa rá gra fo úni co:
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“Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se agên -
ci as re gu la do ras, para fins des se ar ti go, as
en ti da des en car re ga das da con ces são, re -
gu la ção e fis ca li za ção da pres ta ção de ser -
vi ços pú bli cos.”

EMENDA Nº 2

Dê-se ao § 1º do art. l0-B da Lei nº 9.986, de
2000, adi ci o na do pelo PLS nº 38, de 2003 a se guin te
re da ção:

“§ 1º Inte gra rão o ór gão de con tro le
ex ter no das ati vi da des das Agên ci as Re gu-
la do ras os lí de res da ma i o ria e da mi no ria
na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe -

de ral, as sim como, na for ma do ato de que
tra ta o ca put , aos Pre si den tes das co mis-
sões per ma nen tes de cada uma das Ca sas
em cuja com pe tên cia se in si ram es sas ati vi -
da des.”

Sala da Co mis são, 6 de agos to de 2003. – Edi-
son Lo bão, Pre si den te – Jor ge Bor nha u sen, Re la -
tor – Serys Slhes sa ren ko – Alo i zio Mer ca dan te –
Tião Vi a na – Anto nio Car los Va la da res – Fer nan -
do Be zer ra – Mar ce lo Cri vel la –Amir Lan do – Ga-
ri bal di Alves Fi lho – Pa pa léo Paes – Ro me ro
Jucá – Antô nio Car los Ma ga lhães – Cé sar Bor-
ges – José Jor ge – Tas so Je re is sa ti – Alme i da
Lima.
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VOTO EM SEPARADO

Do Se na dor Tião Vi a na, pe ran te a
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Ci-
da da nia, so bre o Pro je to de Lei do Se na-
do nº 38, de 2003, que al te ra a Lei nº 9.986
de 18 de ju lho de 2000, que “dis põe so bre a 
ges tão de re cur sos hu ma nos das Agên ci as
Re gu la do ras e dá ou tras pro vi dên ci as“, ins ti-
tu in do o con tro le ex ter no das Agên ci as Re -
gu la do ras.

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 38, de 2003, de
au to ria do ilus tre Se na dor Arthur Vir gí lio, ora exa mi -
na do por esta Co mis são, al te ra a Lei 9.986 de 18 de
ju lho de 2000, que dis põe so bre a ges tão de re cur sos
hu ma nos das Agên ci as Re gu la do ras e dá ou tras pro -
vi dên ci as, ins ti tu in do o con tro le ex ter no so bre aque -
les en tes.

O con tro le ex ter no das Agên ci as Re gu la do ras,
se gun do a pro po si ção, se ria exer ci do pelo Po der Le -
gis la ti vo, por meio de um ór gão com pos to por par la -
men ta res das duas Ca sas, em for ma a ser es ta be le ci -
da por ato do Con gres so Na ci o nal.

O Se na dor Arthur Vir gi lio jus ti fi ca sua pro po si -
ção, a par tir da ne ces si da de de fis ca li za ção das
agên ci as, que são con tro la das por di ri gen tes de ten to -
res de man da tos que de vem pres tar con tas ex clu si va -
men te ao po der le gis la ti vo.

O Se na dor Jor ge Bor nha u sen, em seu re la tó rio,
re a fir ma os ar gu men tos do au tor e dá pa re cer fa vo rá -
vel ao pro je to em re fe rên cia.

É o Re la tó rio.

II – Aná li se

Com o pro ces so de pri va ti za ção de gran de par -
te dos ser vi ços pú bli cos, um novo de se nho ins ti tu ci o -
nal para a re gu la ção e con tro le das ati vi da des exer ci -
das por de le ga tá ri os foi con ce bi do, cri an do-se a fi gu -
ra das agên ci as re gu la do ras, au tar qui as em re gi me
es pe ci al que exer cem tan to o pa pel re gu la dor, como o 
de fis ca li za ção da pres ta ção dos ser vi ços.

As agên ci as re gu la do ras por se rem con tro la das
por di ri gen tes com man da to fixo, e hi e rar qui ca men te
des vin cu la das do Po der Exe cu ti vo, dis põem de am pla 
au to no mia e in de pen dên cia. Para Ma ria Sylvia Za nel -
la Di Pi e tro, ju ris ta de es col na se a ra do Di re i to Admi -
nis tra ti vo, é pos sí vel di zer que as agên ci as go zam in -
clu si ve de cer ta au to no mia com re la ção aos três po -

de res: a ) em re la ção ao Po der Le gis la ti vo, por que dis -
põem de fun ção nor ma ti va, que jus ti fi ca o nome de
ór gão re gu la dor ou agên cia re gu la do ra, b) em re la -
ção ao Po der Exe cu ti vo, por que suas nor mas não po -
dem ser al te ra das ou re vis tas por au to ri da des es tra -
nhas ao pró prio ór gão; c) em re la ção ao Po der Ju di -
ciá rio, por que dis põem de fun ção qua se-ju ris di ci o nal
no sen ti do de que re sol vem, no âm bi to das ati vi da des 
con tro la das pela agên cia, li tí gi os en tre os vá ri os de le -
ga tá ri os que exer cem ser vi ço pú bli co me di an te con -
ces são , per mis são ou au to ri za ção e en tre es tes e os
usuá ri os de ser vi ços pú bli cos.

E cer to afir mar que era este o ob je ti vo do for ma -
to es ta be le ci do pelo Go ver no Fe de ral, no sen ti do de
evi tar que as ati vi da des das con ces si o ná ri as so fram
in de vi da in ter ven ção do po der pú bli co, pre ju di can do a 
li vre-con cor rên cia.

No en tan to, o atu al mo de lo de nor ma ti za ção e
con tro le das ati vi da des exer ci das pe las con ces si o ná -
ri as se de mons trou al ta men te pre ju di ci al para o es ta -
be le ci men to de po lí ti cas pú bli cas, so bre tu do nas áre -
as de in fra-es tru tu ra, além de ten ci o nar o prin cí pio
fun da men tal do Esta do De mo crá ti co de Di re i to.

Além dis so, a re ti ra da de po der das mãos do
Exe cu ti vo Fe de ral na dis cus são do es ta be le ci men to
de ta ri fas pú bli cas tam bém tem se mos tra do como le -
si vo aos usuá ri os.

Fi nal men te, é ne ces sá rio que as pró pri as Agên -
ci as Re gu la do ras es te jam su je i tas a fis ca li za ção,
prin ci pal men te por par te do Po der Le gis la ti vo. A mes -
ma pro fes so ra Di Pi e tro aler ta que, ape sar da re la ti va
au to no mia com re la ção ao po der le gis la ti vo, as agen -
ci as ‘es tão su je i tas ao con tro le pelo Con gres so Na ci -
o nal, pre vis to no art. 49 in ci so X da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e ao con tro le fi nan ce i ro, con tá bil e or ça men tá -
rio exer ci do pelo Le gis la ti vo, com au xí lio do Tri bu nal
de Con tas, con for me pre vis to no art. 70 e se guin tes
da Cons ti tu i ção. É jus ta men te por este mo ti vo que a
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe -
de ral apro vou o Re que ri men to nº 7, de 2003, de au to -
ria Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, que cria a Sub co mis -
são de Agên ci as Re gu la do ras.

Com base no aci ma ex pos to, o Go ver no Fe de ral 
já ex ter nou di ver sas ve zes a sua pre o cu pa ção com o
tema, ini ci an do uma re for mu la ção do se tor re gu la tó -
rio no Bra sil, de for ma a au men tar o po der do Esta do
de con du zir as po lí ti cas pú bli cas nas áre as re gu la das
pe las agên ci as.
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Des tar te, não é acon se lhá vel que o Se na do dê
iní cio ao pro ces so de re for mu la ção do se tor, cri an do
me i os de fis ca li zá-lo, an tes que a pro pos ta do Exe cu -
ti vo es te ja ter mi na da, sob pena do pro je to de lei em
dis cus são fi car pre ju di ca do. Não será por uma es pé -
cie de “pas se de má gi ca” que o Con gres so Na ci o nal
to ma rá as ré de as no mo ni to ra men to das Agên ci as
Re gu la do ras. Para tan to é pre ci so cons tru ir uma von -
ta de po lí ti ca, lar ga men te con sen su al. É pre ci so cons -
tru ir um am plo en ten di men to, para o que o go ver no
an te ri or em nada se em pe nhou. Vale lem brar que o
art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999 es ta be le ceu o con tro le 
con gres su al das ati vi da des de in te li gên cia. Nes s e
sen ti do, con vém re cor dar que a Co mis são Mis ta de
Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia, cri a da nos
mes mos mol des aqui pro pos tos, tem atu a do de ma -
ne i ra pí fia, não obs tan te a im por tân cia das suas atri -
bu i ções.

Ou tros sim, a exis tên cia da re fe ri da sub co mis -
são de Agên ci as re gu la do ras faz com que o pro je to 
em dis cus são deva, em seu mé ri to, ser apre ci a do
pela Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, que já
está se de bru çan do so bre esse mes mo tema.

III – Voto

Di an te de todo o ex pos to, e com base no art.
133, in ci so V, alí nea d, do Re gi men to Inter no, voto
pelo en vio do pre sen te pro je to à Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral, para que o
apre cie, sem pre ju í zo da com pe tên cia des ta Co mis -
são para ma ni fes tar sua opi nião so bre a mes ma, o
que de ve rá ser fe i to em mo men to opor tu no.

Sala da Co mis são,   de          de 2003. – Tião Vi a na.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA  FEDERATIVA DO BRASIL 

1988

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

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

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

so Na ci o nal:

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

X – fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por
qual quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;
....................................................................................

DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 70. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or -
ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União e
das en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e 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 pelo Con gres so Na ci o nal, 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.
....................................................................................

LEI Nº 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000

Dis põe so bre a ges tão de re cur sos
hu ma nos das Agên ci as Re gu la do ras e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 10. O re gu la men to de cada Agên cia dis ci pli -

na rá a subs ti tu i ção dos Con se lhe i ros e Di re to res em
seus im pe di men tos ou afas ta men tos re gu la men ta res
ou ain da no pe río do de va cân cia que an te ce der à no -
me a ção de novo Con se lhe i ro ou Di re tor.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – O Expe di -
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a
Mesa, Men sa gens do Pre si den te da Re pú bli ca que
pas so a ler.

São li das as se guin tes

MENSAGEM Nº 199, DE 2003
(Nº 490/2003, na ori gem)

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

com o art. 52, in ci so III, le tra d , da Cons ti tu i ção, sub -
me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome
do Se nhor Ale xan dre Schwart sman para exer cer o
car go de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

Bra sí lia, 23 de se tem bro de 2003.

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 26 29001SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL186     



29002 Sex ta-fe i ra 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    187ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 26 29003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL188     



29004 Sex ta-fe i ra 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    189ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



Avi so nº 1.005 – Su par/C. Ci vil

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: Indi ca ção de au to ri da de

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo Se nhor 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, sub me te à con si de ra ção des sa Casa o nome do 
Se nhor Ale xan dre Schwart sman para exer cer o car go 
de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

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 ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA  FEDERATIVA DO BRASIL

1988

....................................................................................
Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -

de ral:
III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 

ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

d) Pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral;
....................................................................................

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca:
....................................................................................

XIV – no me ar, após apro va ção pelo Se na do Fe -
de ral, os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos 
Tri bu na is Su pe ri o res, os Go ver na do res de Ter ri tó ri os, 
o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, o pre si den te e os
di re to res do Ban co Cen tral e ou tros ser vi do res, quan -
do de ter mi na do em lei;
....................................................................................

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

MENSAGEM Nº 200, DE 2003
(Nº 489/2003, na ori gem)

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

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la -
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de lº de ou tu bro de 1986, bem

como no art. 53 do Ane xo I ao De cre to nº 4.759, de 21
de ju nho de 2003, 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
Car los Alber to Si mas Ma ga lhães, 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 do Mar ro cos.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Car los Alber to Si mas
Ma ga lhães, 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.

EM Nº 002 89/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 23 de se tem bro 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. 56, do Re gu la men to
de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre -
to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, bem como, no
art. 53, do Ane xo I ao De cre to nº 4759, de 21 de ju nho
de 2003, 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 Car los Alber to Si -
mas Ma ga lhães, 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 o Re i no do Mar ro cos.

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 Car los
Alber to Si mas Ma ga lhães, 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 –
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se – Car los Alber to Si mas
Ma ga lhães.

Nas ci do em Mi lão/Itá lia (bra si le i ro de acor do com o
art. 129, in ci so II, da Cons ti tu i ção de 1946), 21 de
se tem bro de 1950. Fi lho de Fer nan do Pa u lo Si mas
Ma ga lhães e Ter ci lia Fava Si mas Ma ga lhães. CPCD,
IRBr. Cur so de Lín gua Fran ce sa, Nancy II.
CPF: 067 656 53 1-04
C.I: 2441 MRE
Ter ce i ro Se cre tá rio, 11 de se tem bro de 1975.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 12 de ju nho de
1978.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 23 de ju nho de
1981.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 1987.

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 26 29005SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL190     



Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, de-
zem bro de 1994.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to. de-
zem bro de 2001.
Assis ten te do Che fe da Di vi são das Na ções Uni-
das, 1975/79.
Che fe do Cen tro de Do cu men ta ção, 1987/89.
Che fe da Di vi são da Amé ri ca Me ri di o nal II, 1989/91.
Che fe da Di vi são do Mer co sul, 94/97.
Was hing ton, Se gun do Se cre tá rio, 1982/83.
La Paz, Pri me i ro Se cre tá rio, 1982/83.
Pa ris, Pri me i ro Se cre tá rio, 1984/87.
Was hing ton, OEA, Con se lhe i ro, 1991/94.
Ge ne bra Mis são em Ge ne bra jun to a OMC, ONU e
Orga nis mos Espe ci a li za dos, 97/99.
Re pre sen tan te Alter no do Bra sil jun to a OMC
2000/2001.
Re pre sen tan te Espe ci al, subs ti tu to, do Pre si den te
da Re pú bli ca para Assun tos do Mer co sul, 2001/...
IV Ses são do Con se lho de Admi nis tra ção do IV
Ses são do Con se lho de Admi nis tra ção do Pro gra -
ma da ONU para o Meio Ambi en te, Na i ró bi, 1976
(de le ga do).
XXXI Assem bléia Ge ral da ONU, Nova York, 1976
(as ses sor).
Ses são da CEPAL, Gu a te ma la, 1977 (as ses sor).
Ses são Ordi ná ria do Orga nis mo para a Pros cri ção
das Armas Nu cle a res na Amé ri ca La ti na (OPANAL),
Ca ra cas, 1977 (as ses sor).
Se gun da e Qu in ta Ses sões do Co mi tê Pre pa ra tó rio
da Ses são Espe ci al da Assem bléia Ge ral so bre De -
sar ma men to, Nova York, 1978 (as ses sor).
Con fe rên cia Pre pa ra tó ria para a Con fe rên cia das
Na ções Uni das so bre a Pro i bi ção ou Res tri ção do
Uso de Armas Con ven ci o na is, Ge ne bra, 1978/79.
Con fe rên cia do De sar ma men to em Ge ne bra, 97/99.
De le ga do Alter no do Bra sil jun to à Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio, de 1999 a 2001.
Gru po Mer ca do Co mum (vá ri as re u niões de 1994 a
1997 e de 2001 em di an te).
Cú pu la do Con se lho do Mer co sul (de 1994 até 2001).

Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos, Di re tor do
De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

Re la ções Po lí ti cas

As re la ções en tre os dois pa í ses, em bo ra mar ca -
das pelo bom en ten di men to po lí ti co, que se tem cons -
tru í do ao lon go dos anos (o Bra sil man tém em ba i xa da
em Ra bat des de 1963), ca re cem de um ma i or di na mis -
mo, que pas sa ria pela im ple men ta ção de ini ci a ti vas vol -

ta das a uma mais ex pres si va co o pe ra ção e a um in cre -
men to do in ter câm bio eco nô mi co-co mer ci al. A po si ção
bra si le i ra de não re co nhe cer a RASD (Re pú bli ca Ára be
Sa a ra uí De mo crá ti ca) é vis ta com par ti cu lar agra do
pelo go ver no mar ro qui no, ain da que o Bra sil não pos sa
dar res pal do in con di ci o nal a to das as po si ções mar ro -
qui nas na ques tão do Sa a ra Oci den tal (vide tex to ane -
xo). No pla no mul ti la te ral, o Mar ro cos tem apo i a do qua -
se in va ri a vel men te o Bra sil nas mais di ver sas ques tões,
cons ti tu in do-se num dos pa í ses que con sis ten te men te
mais vo tam em fa vor do Bra sil na ONU e em ou tros fo -
ros in ter na ci o na is.

As pers pec ti vas de in ten si fi ca ção do diá lo go
bra si le i ro-mar ro qui no se am pli am na es te i ra da dis po -
si ção do mo nar ca mar ro qui no Mo ham med VI, que
vem sen do ma ni fes ta da a par tir de sua en tro ni za ção
em 1999, em pro mo ver ma i or apro xi ma ção com os
pa í ses da Amé ri ca do Sul, e, do lado bra si le i ro, na re -
a va li a ção das re la ções com a Áfri ca e com os pa í ses
ára bes, pela qual se bus ca es ti mu lá-las.

De vem ser as si na la das as re cen tes vi si tas de
au to ri da des mar ro qui nas ao Bra sil. A pri me i ra de las,
em abril de 2003, de mis são par la men tar, re ce bi da
pelo Pre si den te do Se na do, ex-Pre si den te José Sar -
ney, a quem foi es ten di do con vi te para vi si tar Ra bat,
se gui da da vi si ta do Mi nis tro do Meio Ambi en te, Mo -
ha med El Yazg hi, em ju nho do cor ren te ano, e , por úl -
ti mo, em ju lho pas sa do, a do Mi nis tro da Ha bi ta ção e
Urba nis mo, Ahmed Ta o fiq He ji ra. Uma vi si ta do Rei ao 
Bra sil, em 2004, tem sido co gi ta da, no âm bi to de um
pé ri plo do so be ra no pela Amé ri ca do Sul. Nes se sen -
ti do, men ci o ne-se a car ta que o Se nhor Pre si den te da 
Re pú bli ca fez che gar re cen te men te ao mo nar ca, por
seu emis sá rio es pe ci al, Emba i xa dor Álva ro Gur gel de 
Alen car, pela qual são bus ca dos o apo io e a par ti ci pa -
ção do Mar ro cos no pro je to bra si le i ro de re a li zar uma
Con fe rên cia de Cú pu la, em 2004, en tre lí de res da
Amé ri ca do Sul e de pa í ses ára bes.

Na re fe ri da mis si va, o Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca tam bém ace i ta con vi te for mu la do an te ri or-
men te por Mo ham med VI para que vi si te ofi ci al men te
o Mar ro cos. Re cor de-se que em 1992, na qua li da de
de Prín ci pe Her de i ro e Che fe da de le ga ção mar ro qui -
na, Mo ham med VI es te ve pre sen te à Con fe rên cia das 
Na ções Uni das so bre Meio Ambi en te e De sen vol vi-
men to, no Rio de Ja ne i ro. sen do con vi da do en tão a
re a li zar vi si ta ofi ci al ao País.

Re la ções eco nô mi co-co mer ci a is
O re la ci o na men to eco nô mi co-co mer ci al en con -

tra-se aquém das po ten ci a li da des dos dois mer ca dos. 
A ba lan ça co mer ci al do Bra sil com o Mar ro cos tem
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apre sen ta do, nos úl ti mos anos, su pe rá vits para o Bra -
sil, com vo lu me de tro cas (ta be la) que atin giu em
2002 USD 381 mi lhões. Qu an to à com po si ção do in -
ter câm bio, des ta ca-se a co mer ci a li za ção, em anos
re cen tes, de no vos pro du tos, tais como ex por ta ções
bra si le i ras de se men tes ole a gi no sas e ex por ta ções
mar ro qui nas de com bus tí ve is. A des co ber ta de pe tró -
leo na re gião de Tal sint, em ju lho de 2000, pode sig ni -
fi car um pon to de in fle xão na his tó ria eco nô mi ca do
país. Ain da im por ta dor de pe tró leo, o Mar ro cos po de -
rá de sen vol ver in fra-es tru tu ra para ex plo ra ção, trans -
por te e re fi no do com bus tí vel, que te ria im pac to sig ni -
fi ca ti vo no equi lí brio fi nan ce i ro do Esta do. As re ser vas 
po ten ci a is, es ti ma das em 15 bi lhões de bar ris, po de ri -
am su prir as ne ces si da des in ter nas por um pe río do
de 60 a 90 anos. O go ver no mar ro qui no está ela bo -
ran do um am bi ci o so pla no pe tro lí fe ro, cujo prin ci pal
ob je ti vo é atra ir in ves ti men tos ex ter nos para ex plo ra -
ção do pe tró leo. As ex por ta ções bra si le i ras com pre -
en dem, ain da, açú car, ma de i ras, fer ro, aço e au to pe -
ças. Da pa u ta de ex por ta ções mar ro qui nas para o
Bra sil des ta cam-se o áci do fos fó ri co, fer ti li zan tes, fos -
fa tos e con ser vas de le gu mes. Vale re fe rir o in te res se
mar ro qui no na aqui si ção de aviões da Embra er. Em
2001, a em pre sa “Re gi o nal Air Li nes” es te ve pres tes
a ad qui rir cin co ae ro na ves EMB 135, ne gó cio frus tra -
do pela re ti ra da do aval da com pa nhia su í ça fi nan ci a -
do ra da tran sa ção, após os aten ta dos de 11 de se -
tem bro. Tra ta ti vas, in clu si ve por in ter mé dio do Emba i -
xa dor do Bra sil em Ra bat, es tão sen do con du zi das
para que se jam re to ma das as ne go ci a ções.

Inter câm bio co mer ci al Bra sil-Mar ro cos

Re la ções na área de ciên cia e tec no lo gia e co o -
pe ra ção téc ni ca

 Bra sil e Mar ro cos dis põem de um qua dro ins ti -
tu ci o nal ain da pou co den so, des ta can do-se o Acor do
so bre Trans por tes Aé re os Re gu la res (1975), o Acor -
do Co mer ci al (1983), o Acor do de Co o pe ra ção Ci en tí -
fi ca, Téc ni ca e Tec no ló gi ca (1984) e o Acor do Cul tu ral 
(1984). Encon tra-se pen den te um Acor do Co mer ci al.
Ape sar da exis tên cia de acor do bi la te ral de ro tas aé -
re as, atu al men te, não há vôos di re tos en tre os dois
pa í ses.

Nos cam pos da agri cul tu ra, tu ris mo e meio am -
bi en te ha ve ria um par ti cu lar po ten ci al de co o pe ra ção
a ser ex plo ra do. O se tor agrí co la, que em pre ga cer ca
de 45% da po pu la ção eco no mi ca men te ati va do Mar -
ro cos, e o tu ris mo, uma das prin ci pa is fon tes de re cur -
sos ex ter nos do país, re pre sen ta ri am áre as pri o ri tá ri -
as em uma de se já vel e pos sí vel in ten si fi ca ção do diá -
lo go mar ro qui no-bra si le i ro. Nes se sen ti do, res sal -
te-se a vi si ta que o Mi nis tro do Meio Ambi en te do Mar -
ro cos, Mo ha med El Yazg hi, efe tu ou no dia 12 de ju -
nho úl ti mo ao Bra sil (ao par ti ci par do Fó rum Bra -
sil-Áfri ca: Po lí ti ca. Co o pe ra ção e Co mér cio – For ta le -
za 9-10 de ju nho de 2003), opor tu ni da de em que tra -
tou não só de te mas de sua pas ta com sua ho mó lo ga, 
Mi nis tra Ma ri na Sil va, mas tam bém, com o Mi nis tro da 
Agri cul tu ra e in ter lo cu to res da Embra pa, so bre a s
pos si bi li da des de co o pe ra ção, em par ti cu lar, nos
cam pos da fru ti cul tu ra e da ir ri ga ção.

Meio am bi en te

San tuá rio para as ba le i as no Atlân ti co Sul

No âm bi to das con ver sa ções que o Mi nis tro
Yazg hi terá man ti do com a Mi nis tra Ma ri na Sil va po -
de rá ter fi gu ra do o tema da pro pos ta bra si le i ra, que
pela ter ce i ra vez foi apre sen ta da na Re u nião (55ª)
Anu al da Co mis são Inter na ci o nal da Ba le ia (Ber l im,
16-19 de ju nho de 2003), para o es ta be le ci men to de
san tuá rio para pro te ção de ba le i as no Atlân ti co Sul. O 
go ver no mar ro qui no tem-se de ci di do pela abs ten ção
nas vo ta ções da pro pos ta bra si le i ra, ha ven do man ti -
do essa po si ção na úl ti ma re u nião em Ber lim. O Mar -
ro cos man tém co o pe ra ção mu i to pró xi ma com o Ja -
pão, que in te gra o gru po de pa í ses ca ça do res da que -
les ce tá ce os. Assim, a exem plo, da par ce ria que Mar -
ro cos e Bra sil de sen vol vem no âm bi to da Co mis são
Inter na ci o nal para a Con ser va ção do Atum Atlân ti co,
onde se em pe nham para a ado ção de cri té ri os mais
jus tos para a dis tri bu i ção de co tas de cap tu ra, se ria
mu i to apre ci a do pelo Bra sil se a mes ma con ver gên cia 
de po si ções se des se no to can te à pro te ção às ba le i -
as e se se pu des se con tar com o voto do Mar ro cos
para a apro va ção do ple i to bra si le i ro nas pró xi mas re -
u niões da Co mis são Inter na ci o nal da Ba le ia.

Ain da em ma té ria de meio am bi en te, men ci o ne-se
o ex ce len te tra ba lho de co or de na ção de po si ções dos
pa í ses do G-77/Chi na que o re pre sen tan te do Mar ro cos,
Se nhor Mo ham med Arrou chi, tem re a li za do no âm bi to
do Fó rum de Flo res tas das Na ções Uni das (UNFF), em
tema de tão gran de sen si bi li da de para os in te res ses bra -
si le i ros, como é o caso das flo res tas.
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Embo ra o Bra sil seja rico em bi o di ver si da de, di -
fe ren te men te do Mar ro cos, tal as si me tria não im pe de
ini ci a ti vas de co o pe ra ção Sul-Sul, caso haja in te res se 
da par te mar ro qui na. O Bra sil po de ria co la bo rar, por
exem plo, na ca pa ci ta ção de pes so al e na área le -
gal-ins ti tu ci o nal em ma té ria am bi en tal, cam pos em
que o Bra sil tem re co nhe ci da ca pa ci da de.

Fon te: DEMA, 8-9-03

A Qu es tão do Sa a ra Oci den tal

O Sa a ra Oci den tal, an ti ga co lô nia es pa nho la, é
re i vin di ca do pelo Mar ro cos des de 1956. Se gun do Ra -
bat, as tri bos da re gião sem pre pres ta ram vas sa la -
gem ao sul tão do Mar ro cos e, por tan to, não ha ve ria
como con tes tar sua in te gra ção ao país.

O Mar ro cos en fren ta a opo si ção da Fren te de Li -
ber ta ção de Sak hia el Ham ra e Rio de Oro (Fren te Po -
li sa rio), gru po que luta pela in de pen dên cia da re gião
(rica em fos fa tos, com mar pis co so e pos si bi li da de de
pe tró leo/gás). O mo vi men to, apo i a do pela Argé lia,
sus ten ta que o povo sa a ra uí pos sui iden ti da de pró -
pria. Em 1979, a Fren te Po li sa rio pro cla mou a Re pú -
bli ca Ára be Sa a ra uí De mo crá ti ca (RASD), for man do
um go ver no no exí lio, em 1984. A nova re pú bli ca foi
ad mi ti da como mem bro da Orga ni za ção da Uni da de
Afri ca na (OUA), oca si o nan do a re ti ra da do Mar ro cos
des sa en ti da de.

Em ou tu bro de 1988, após anos de con fli to, o
Con se lho de Se gu ran ça ado tou a Re so lu ção 621, ou -
tor gan do ao Se cre tá rio-Ge ral da ONU po de res para a 
ela bo ra ção de um pla no de paz para a re gião, que co -
me çou a ser co lo ca do em prá ti ca em 1991, com o
ces sar-fogo en tre as par tes e o es ta be le ci men to da
MINURSO (Uni ted Na ti ons Mis si on for the Re fe ren -
dum in Wes tern Sa ha ra). Além de mo ni to rar o ces -
sar-fogo, a Mi nur so foi in cum bi da de ve ri fi car a re du -
ção de tro pas mar ro qui nas na re gião, im ple men tar
um pro gra ma de re pa tri a ção de re fu gi a dos, pro ce der
à iden ti fi ca ção e re gis tro de ele i to res e, fi nal men te, or -
ga ni zar um re fe ren do so bre o fu tu ro do ter ri tó rio con -
tes ta do.

Ape nas em 1997, foi pos sí vel es ta be le cer cri té -
ri os para o ca das tra men to ele i to ral, mas per sis tem di -
fi cul da des no to can te à iden ti fi ca ção pre ci sa de ele i -
to res ha bi li ta dos a par ti ci par do ple i to. As ne go ci a -
ções en tre re pre sen tan tes do Mar ro cos e da Fren te
Po li sa rio con tam com a par ti ci pa ção do ex-Se cre tá rio
de Esta do nor te-ame ri ca no, Ja mes Ba ker (de sig na do 
me di a dor pelo Se cre tá rio-Ge ral da ONU).

O re fe ren do ain da não foi re a li za do. Em se tem -
bro de 2000, Ja mes Ba ker re u niu-se com re pre sen -

tan tes do Mar ro cos e da Fren te Po li sa rio em Ber lim,
em nova ro da da de ne go ci a ções in con clu si vas. Nes -
sa oca sião, ga nhou con sis tên cia a tese mar ro qui na
de, face ao im pas se com re la ção ao re fe ren do, es tu -
dar-se-ia uma “sa í da po lí ti ca”, que vi sa ria à ne go ci a -
ção de um sis te ma de ad mi nis tra ção au tô no ma para
o Sa a ra Oci den tal, man ten do, no en tan to, a área sob
con tro le do Re i no do Mar ro cos.

No en tan to, o re la tó rio do Se cre tá rio-Ge ral das
Na ções Uni das, Kofi Annan, apre sen ta do ao Con se -
lho de Se gu ran ça em fe ve re i ro de 2002, frus trou as
ex pec ta ti vas mar ro qui nas. O re la tó rio pe diu a pror ro -
ga ção do man da to da Mi nur so so men te até 30 de
abril pró xi mo e, ao con si de rar que a pro pos ta de acor -
do-mol du ra que da ria au to no mia às “pro vín ci as do
sul” sob so be ra nia do Mar ro cos não po de ria ter aco -
lhi da fa vo rá vel e  mu i to me nos ob ter con sen so por
par te da Fren te Po li sa rio e de Argel, pro pôs qua tro
op ções pos sí ve is para um des fe cho da ques tão: a pri -
me i ra se ria a da re a li za ção de um re fe ren do, me di an -
te o qual as po pu la ções lo ca is es co lhe ri am en tre a in -
te gra ção ao Mar ro cos ou a se pa ra ção; a se gun da se -
ria a pro pos ta do acor do-mol du ra de Ja mes Ba ker; a
ter ce i ra con sis ti ria numa par ti lha do ter ri tó rio do Sa a -
ra dito mar ro qui no. Essa even tu a li da de te ria o res pal -
do de sa ra u ís e ar ge li nos, sen do, con tu do, re je i ta da in
li mi ne por Ra bat. Por essa ra zão, Kof fi Annan ex pli ca
que se ria inú til con si de rar tal pos si bi li da de. (Res sal -
te-se, aqui, a ve lha am bi ção ar ge li na dos tem pos de
Bou me di en ne de for çar uma sa í da para a cos ta atlân -
ti ca). A quar ta não se ria exa ta men te uma op ção e
con fi gu ra ria uma ame a ça: pôr-se fim à mis são das
Na ções Uni das, que se re ti ra ria do con fli to. O re la tó rio 
con fi gu rou, as sim, um re tor no à si tu a ção ini ci al.

Em 31 de ju lho de 2002, o Con se lho de Se gu -
ran ça apro vou, por de ci são unâ ni me, a am pli a ção,
até 31 de ju lho de 2002, do man da to da Mi nur so. Ain -
da que não te nha sido pos sí vel ao Con se lho che gar a
uma de ci são so bre a via a ser se gui da na bus ca de
uma so lu ção, con so li dou-se a ten dên cia no sen ti do
de que seja con fe ri do ao Envi a do Pes so al do Se cre tá -
rio-Ge ral a atri bu i ção de ten tar ela bo rar do cu men to
que apre sen te pa râ me tros para a so lu ção do con fli to
sem bus car o con sen so das par tes.

Não tem ha vi do, des de en tão, pro gres sos sig ni -
fi ca ti vos para a so lu ção da ques tão e o CSNU tem
pror ro ga do su ces si va men te o man da to da Mi nur so.
Pela Re so lu ção nº 1.495, de 31-8-03, que apo i ou o
pla no de paz de Ja mes Ba ker para o Sa a ra Oci den tal, 
em sua úl ti ma ver são, e con cla mou o Go ver no mar ro -
qui no e a Fren te Po li sa rio a co la bo ra rem com as Na -
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ções Uni das e en tre si com vis tas a ace i tar a pro pos ta
do en vi a do es pe ci al da or ga ni za ção, nova pror ro ga -
ção fi cou es ta be le ci da até 31 de ou tu bro de 2003.
Des sa for ma, o Con se lho de Se gu ran ça não obri gou
as par tes en vol vi das – o Mar ro cos, que re je i ta o Pla -
no, e a Fren te Po li sa rio, que o ace i ta com re ser vas – a 
apli cá-lo.

Avi so nº 1.004-Su par/C. Ci vil

Bra sí lia, 23 de se tem bro 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: Indi ca ção de au to ri da de
Se nhor Pri me i ro-Se cre tá rio,

Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na
qual o Exce len tís si mo Se nhor 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, sub me te à con si de ra ção des sa Casa o nome do 
Se nhor Car los Alber to Si mas Ma ga lhães, 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 do Mar ro cos.

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.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Men sa -
gem nº 199, de 2003, vai à Co mis são de Assun to s
Eco nô mi cos; e a de nº 200, de 2003, à Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a
Mesa, Avi sos de Mi nis tros de Esta do que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

 – Nº 343/2003, de 18 do cor ren te, do Mi nis tro
da Fa zen da, en ca mi nho em adi ta men to ao Avi so nº
276/2003, in for ma ções com ple men ta res em res pos ta 
ao Re que ri men to nº 371 de 2003, do Se na dor De -
mós te nes Tor res;

 – Nº 965/2003, de 17 do cor ren te, do Mi nis tro
Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, en -

ca mi nhan do in for ma ções em res pos ta ao Re que ri -
men to nº 514, de 2003, do Se na dor Arthur Vir gí lio; e

 – Nº 1.382/2003, de 17 do cor ren te, do Mi nis tro
da Jus ti ça, en ca mi nhan do in for ma ções em res pos ta
ao Re que ri men to nº 536, de 2003, do Se na dor Arthur
Vir gí lio.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Co mu ni -
ca ção e as in for ma ções fo ram en ca mi nha das, em
có pia, aos Re que ren tes.

O Re que ri men to nº 371, de 2003, fi ca rá na Se -
cre ta ria-Ge ral da Mesa à dis po si ção do Re que ren te.

Os Re que ri men tos nºs 514 e 536, de 2003, vão
ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a
Mesa, Avi so do Tri bu nal de Con tas da União, que pas -
so a ler.

É lido o se guin te:

AVISO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

– Nº 1.910/2003, de 22 do cor ren te, co mu ni can -
do a re mes sa à uni da de com pe ten te da que la Cor te,
para as pro vi dên ci as ca bí ve is, o Re que ri men to nº
806, de 2003, do Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Co mu -
ni ca ção foi en ca mi nha da, em có pia, ao Re que ren -
te.

O Re que ri men to fi ca rá na Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa aguar dan do a ma ni fes ta ção da que la Cor te de
Con tas.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a
mesa, ofí cio do Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OFÍCIO
DO MINISTRO DE ESTADO DO

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Nº 285/2003, de 17 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 578,
de 2003, do Se na dor Le o nel Pa van.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – As in for ma -
ções fo ram en ca mi nha das, em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a
mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes
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OF. Nº 048/03-GLPFL

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Em res pos ta ao Ofí cio nº 44/2003 (Cir cu lar),

des sa Pre si dên cia, in di co o Se na dor De mós te nes
Tor res, como re pre sen tan te do Par ti do da Fren te Li -
be ral, para com por a Pro cu ra do ria Par la men tar des ta
Casa.

Aten ci o sa men te, – José Agri pi no, Lí der do
Par ti do da Fren te Li be ral  – PFL.

Ofí cio nº 046103  – GLDPT

Bra sí lia  – DF, 26 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao OF. SF Nº 44/2003 (Cir cu lar) in -

di co o se na dor Eu rí pe des Ca mar go para in te grar,
como re pre sen tan te do Blo co de Apo io ao Go ver no, a
Pro cu ra do ria Par la men tar des ta Casa.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Tião Vi a na, Lí der
do Par ti do dos Tra ba lha do res e do Blo co de Apo io ao
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si -
dên cia de sig na os Se na do res De mós te nes Tor res e
Eu rí pe des Ca mar go para com po rem a Pro cu ra do ria
Par la men tar, nos ter mos dos ofí ci os que aca bam de 
ser li dos.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 34/Lid.Mi no ria/03

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Em aten di men to aos ter mos do Ofí cio nº

1678/2003 e ten do sido cri a da a Co mis são Tem po rá -
ria Exter na cri a da pelo Re que ri men to nº 800, de
2003, des ti na da a exa mi nar “in loco” as con di ções em 
que es tio de ti dos os in te gran tes do Mo vi men to dos
Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra  –  MST, José Ra i nha 
Jú ni or, Fe lin to Pro có pio dos San tos e Di o li na Alves de 
Sou za, in di co o Se na dor De mós te nes Tor res para
com por a re fe ri da Co mis são.

Cor di al men te, Se na dor Efra im Mo ra is, Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si -
dên cia de sig na o Se na dor De mós te nes Tor res para
com por a re fe ri da co mis são, nos ter mos do ofí cio
que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio do Pre si den te da Co mis -
são de Edu ca ção que pas so a ler. 

É lido o se guin te

Of. Nº CE/065/2003.

Bra sí lia, 10 de se tem bro de 2003

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

são, de li be rou em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re -
a li za da no dia de hoje, pela apro va ção do Pro je to de
Lei do Se na do nº 324 de 2003, de au to ria de Sua
Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho
que, “Insti tui o dia Na ci o nal dos Jor na is Ofi ci a is”

Aten ci o sa men te, – Se na dor Osmar Dias , Pre si -
den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – 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 324, de 2003,
seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a
mesa, ofí cio do Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia que pas so a ler.

É lido o se guin te

Ofi cio nº 51 /03 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 6 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 38, de 2003, de au to ria
do Se na dor Arthur Vir gí lio, que Alte ra a Lei nº 9.986,
de 18 de ju lho de 2000, que ‘dis põe so bre a ges tão de 
re cur sos hu ma nos das Agên ci as Re gu la do ras e dá
ou tras pro vi dên ci as’, ins ti tu in do o con tro le ex ter no
das Agên ci as Re gu la do ras”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Edi son Lo bão, Pre si -
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – 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
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que o Pro je to de Lei do Se na do nº 38, de 2003,
seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si dên -
cia re ce beu a Men sa gem nº 198, de 2003 (nº
485/2003, na ori gem), de 23 do cor ren te, do Pre si -
den te da Re pú bli ca, en ca mi nhan do, em cum pri men to 
ao dis pos to no art. 9º da Lei Com ple men tar nº 101, de 
2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal) e § 3º do art.
67 da Lei nº 10.524, de 2002, re la tó rio con ten do os
no vos li mi tes que ca be rão a esta Casa, bem como os
res pec ti vos pa râ me tros e me mó ria de cál cu lo das re -
ce i tas e des pe sas.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men -
sa gem nº 67, de 2003, vai à Pri me i ra-Se cre ta ria do
Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si dên -
cia re ce beu o Ofí cio nº S/28, de 2003  (nº 352/2003,
na ori gem), de 23 do cor ren te, do Mi nis tro da Fa zen -
da, en ca mi nhan do so li ci ta ção da Pre fe i tu ra do Mu ni -
cí pio de São Pa u lo para re a li zar ope ra ção de cré di to
com o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi -
co e So ci al – BNDES, no va lor de qua tro cen tos e no -
ven ta e três mi lhões, oi to cen tos e sete mil e qua tro -
cen tos re a is, des ti na da à im ple men ta ção da 2ª eta pa
do Pro gra ma de Implan ta ção do Sis te ma Inte gra do
de Trans por te Urba no de Pas sa ge i ros.

Có pi as do re fe ri do Ofí cio fo ram ane xa das aos
pro ces sa dos das Re so lu ções nºs 26, de 2000, e 36,
de 2001.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a
mesa, co mu ni ca ção que pas so a ler.

É lida a se guin te

Exmo. Sr.
Se na dor José Sar ney
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
O Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, aba i xo as si -

na do, vem pe ran te Vos sa Exce lên cia ofe re cer o seu
pe di do de re nún cia à pre si dên cia do Con se lho de Éti -
ca do Se na do Fe de ral, em ra zão da sua des fi li a ção
do PMDB, par ti do a que per ten ce a ti tu la ri da de da
vaga ocu pa da pelo re que ren te.

Nes ta opor tu ni da de, com a cons ciên cia do de -
ver cum pri do, agra de ço a con fi an ça do PMDB e de
meus pa res no exer cí cio da que la no bre mis são.

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2003. – Se na dor Ju-
vên cio Fon se ca.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – O ex pe di -
en te lido vai à pu bli ca ção e, de acor do com o dis pos to
no § 4º do art. 88 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar
terá o pra zo de cin co dias úte is para pro ce der à ele i -
ção do novo pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 865, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is,
seja apre sen ta do pelo o Se na do Fe de ral,
voto de pe sar pelo fa le ci men to do pro fes-
sor Je rô ni mo Ge ral do de Qu e i roz, apre -
sen tan do con do lên ci as à Uni ver si da de
Fe de ral de Go iás e à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Ví ti ma de um en far te ful mi nan te, o ad vo ga do e
ex-re i tor da Uni ver si da de Fe de ral de Go iás (UFG) Je -
rô ni mo Ge ral do de Qu e i roz mor reu na tar de de on -
tem, aos 86 anos.

Na tu ral de Cam pi na Ver de (MG), Je rô ni mo Ge -
ral do de Qu e i roz che gou a Go iâ nia em 1952 e deu iní -
cio à sua atu a ção na área aca dê mi ca. Pas sou pela
Esco la de Enfer ma gem, Esco la de Ser vi ço So ci al, de
Ciên ci as Eco nô mi cas, Fi lo so fia e Di re i to na UFG e na
Uni ver si da de Ca tó li ca de Go iás. Por duas ve zes as -
su miu a Re i to ria da UFG no pe río do da di ta du ra mi li -
tar, ten do re nun ci a do ao se gun do re i to ra do. So bre o
pe río do, o pro fes sor dis se que não foi per se gui do,
mas des de o iní cio dis cor dou do re gi me, não ace i tan -
do a “im po si ção do po der ao sa ber”.

O ex-re i tor era um dos mais an ti gos re pre sen -
tan tes da ad vo ca cia go i a na ain da em ati vi da de. Sua
ener gia e en tu si as mo aos 86 anos era des ta ca da por
to dos que o cer ca vam e sua mor te re pen ti na ca u sou
sur pre sa. Je rô ni mo Qu e i roz foi uma pes soa mu i to im-
por tan te para a UFG e sem pre se man te ve ati vo e di -
nâ mi co na vida da ins ti tu i ção. Em mais de 50 anos de
ma gis té rio, Qu e i roz foi pro fes sor de inú me ros po lí ti -
cos, ju ris tas e ou tras per so na li da des do Esta do.

Je rô ni mo Qu e i roz tam bém era es cri tor e mem -
bro da Aca de mia Go i a na de Le tras (AGL). No ano
pas sa do lan çou Cris ta is So no ros, co le tâ nea de po e -
mas. Cons tan te men te en vol vi do em pes qui sas e es -
tu dos, prin ci pal men te na área de Di re i to, de i xou vá ri -
as ou tras obras como Da Di vi são Su ma rís si ma, Evo -
lu ção Cul tu ral de Go iás, So ci o lo gia e Di re i to e Ho -
mens de Pa lha.
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Apre sen to hoje um re que ri men to para que o Se -
na do Fe de ral pos sa ex pres sar, em nome do Se na dor
Ma gui to Vi le la e de to dos os de ma is se na do res, os
nos sos sin ce ros sen ti men tos de pe sar pela mor te
des de ho mem ex tra or di ná rio. A es po sa do pro fes sor
Je rô ni mo, Cel ma Afon so Fon tou ra, aos fi lhos, ne tos e
bis ne tos, a nos sa so li da ri e da de por esse mo men to de 
pro fun da tris te za.

Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Pa pa léo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si dên -
cia en ca mi nha rá o voto de pe sar so li ci ta do.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Há ora do -
res ins cri tos.

O SR. EDUARDO AZEREDO  (PSDB – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri -
ção para uma co mu ni ca ção re le van te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – V. Exª está
ins cri to.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, não sei se a ins cri ção é por or -
dem de che ga da...

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – De acor do
com o Re gi men to, a ins cri ção é pela or dem de so li ci -
ta ção no mo men to em que for pe di da.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Como
pri me i ro foi o Se na dor Edu ar do Aze re do, gos ta ria
ago ra de me ins cre ver, em se gun do lu gar, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma tam bém
peço a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Na pror ro -
ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs te rão as se gu -
ra do o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, §2o,
do Re gi men to Inter no.

Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Cé -
sar Bor ges, do Esta do da Ba hia.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, eu que ria so li ci tar a com pre -
en são de V. Exª para uma co mu ni ca ção, pelo Blo c o
da Mi no ria, nes te mo men to, se pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – V. Exª será
aten di do.

O SR .ALVARO DIAS  (PSDB – PR) – Peço a pa -
la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Alva ro Dias.

O SR.ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela or dem.) 
– Tam bém so li ci to mi nha ins cri ção, pela Li de ran ça do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Logo em
se gui da, Se na dor Alva ro Dias, V. Exª será aten di do,
de acor do com o Re gi men to.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE  (Blo co/PSB – AP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra, em
nome da Li de ran ça do PSB, logo que pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Em se gui -
da, V. Exª será aten di do, de acor do com o Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Nes te ins -
tan te, con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Cé sar
Bor ges, pela Li de ran ça da Mi no ria, 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. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, es tou
agra de ci do pela sua aten ção e gra to por tê-lo na Pre -
si dên cia e po der fa zer esta co mu ni ca ção, nes te mo -
men to, di ri gin do-me a V. Exª, às Srªs e aos Srs. Se na -
do res.

Qu e ro dar co nhe ci men to a esta Casa, Sr. Pre si -
den te, da Car ta de Sal va dor, pro du to de um en con -
tro de Pre fe i tos das ca pi ta is e gran des ci da des bra si -
le i ras, re a li za do em Sal va dor, para dis cu tir um cru ci al
pro ble ma que hoje afli ge a Na ção bra si le i ra. Tra ta-se
do trans por te ur ba no das gran des ci da des. Sem som-
bra de dú vi da, é um pro ble ma a cada dia mais atu al e
que cons ta rá da pa u ta da agen da na ci o nal, por con ta, 
Sr. Pre si den te, de que a po pu la ção bra si le i ra não tem
mais como ar car com o ônus de pa gar um trans por te
ur ba no in te i ra men te cus te a do pelo pró prio usuá rio. É
ne ces sá rio que o Po der Pú bli co, es pe ci al men te o fe -
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de ral, aten te para esta ques tão e pos sa for mar uma
par ce ria à pro cu ra de so lu ções jun to com os Go ver -
nos es ta du a is e as pre fe i tu ras mu ni ci pa is.

Re u ni dos em Sal va dor, os Pre fe i tos das prin ci -
pa is ci da des bra si le i ras di vul ga ram uma car ta, de no -
mi na da Car ta de Sal va dor , a qual eu gos ta ria de re -
gis trar para dar co nhe ci men to à Casa.

Car ta de Sal va dor

Os Pre fe i tos, re u ni dos em Sal va dor, e
in te gran tes da Fren te Na ci o nal de Pre fe i tos
e o Fó rum Na ci o nal dos Se cre tá ri os e Di ri-
gen tes de Trans por te e Trân si to re a fir mam
seu ma ni fes to de se jo da ado ção de uma
nova po lí ti ca na ci o nal para um trans por te
pú bli co de qua li da de e aces sí vel para to dos, 
en ten den do que o atu al mo de lo se es go tou.

Embo ra a Cons ti tu i ção de 1998 te nha
co lo ca do o trans por te pú bli co como um ser -
vi ço es sen ci al, su pri miu os re cur sos ati vos
para o se tor.

A con se qüên cia da atu al cri se é a ex -
clu são de 56 mi lhões de bra si le i ros que não
usam o trans por te pú bli co ur ba no por ab so -
lu ta im pos si bi li da de de pa ga men to da ta ri fa.
Con vi ve mos ain da com uma cres cen te eva -
são da de man da que, cada vez mais, tro ca
o trans por te por lon gas ca mi nha das a pé.

Con si de ra mos, por tan to, como fun da -
men tal a in clu são das ques tões do trans por -
te pú bli co na agen da so ci al do País, pois se
tra ta de me ca nis mos con cre tos de trans fe-
rên cia de ren da, ga ran tia do di re i to de mo bi -
li da de e ge ra ção de em pre gos.

Assim, pro po mos a apli ca ção de 75%
dos re cur sos da CIDE para o Fun do Na ci o-
nal de Infra-es tru tu ra de Trans por te, dos
qua is 25% para o trans por te pú bli co ur ba no.

Pro po mos, ain da, ações que pri o ri zem
a de so ne ra ção das ta ri fas, tais como tra tar
os in su mos de trans por te como itens da
ces ta bá si ca, de so ne rar os cus tos da fo lha
de pa ga men to das em pre sas de trans por te
pú bli co por meio da tri bu ta ção no fa tu ra-
men to e não no sa lá rio.

Como me di da ime di a ta, pro po mos
uma re du ção do pre ço do óleo di e sel em
50% para o trans por te ur ba no, o que tra ria
uma re du ção nos pre ços das ta ri fas do
trans por te em cer ca de 10%.

Como me di da per ma nen te, que seja
es ta be le ci da uma lo cu ção com o Go ver no
Fe de ral e com o Con gres so na ci o nal para
que os Mu ni cí pi os te nham sem pre uma
con tra par ti da em to dos os ca sos em que
se jam pre ju di ca dos. Assim, apo i a mos a
cons ti tu i ção da Fren te Par la men tar pelo
Trans por te Pú bli co e o Mo vi men to de De fe-
sa pelo Trans por te Pú bli co e a par ti ci pa ção 
no XIV Con gres so Bra si le i ro de Trans por te
e Trân si to, em Vi tó ria, na Con fe rên cia Na ci-
o nal das Ci da des e no diá lo go cons tan te e
con cre to dos Pre fe i tos no Co mi tê de Pac tu -
a ção Fe de ra ti va en tre o Go ver no Fe de ral e
os Mu ni cí pi os.

Nós, Pre fe i tos e Pre fe i tas das prin ci pa -
is ci da des bra si le i ras, nos com pro me te mos
a con tri bu ir di re ta men te nes sa di re ção, de -
so ne ran do as ta ri fas na qual diz res pe i to os
tri bu tos mu ni ci pa is e prin ci pal men te re pas-
san do di re ta men te ao pre ço da ta ri fa e os
efe i tos das me di das ado ta das.

Por ou tro Lado, os Pre fe i tos e Pre fe i -
tas, re u ni dos ou re pre sen ta dos na re u nião,
que rem res sal tar a ini ci a ti va do Pre fe i to de
Sal va dor, Anto nio Imbas sahy, Co or de na dor
Re gi o nal Nor des te da Fren te Na ci o nal de
Pre fe i tos, com uma es pe ci al con tri bu i ção à
re le van te ca u sa do trans por te pú bli co, ques -
tão cru ci al a ser re sol vi da com pri o ri da de
pelo nos so País. (sic)

Está é a Car ta de Sal va dor, as si na da pe los
Pre fe i tos das prin ci pa is ci da des bra si le i ras.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em mu i to
boa hora, este as sun to vem para a agen da so ci al do
País, pois é in con ce bí vel que 56 mi lhões de bra si le i -
ros te nham que se des lo car a pé por não te rem con di -
ções de pa gar a ta ri fa co bra da pelo trans por te pú bli co 
ur ba no, que, hoje, efe ti va men te, é su pe ri or à ca pa ci -
da de do po der aqui si ti vo da po pu la ção bra si le i ra. Isso 
im pe de, in clu si ve, no mo men to em que o de sem pre -
go gras sa por todo o País, che gan do a ní ve is re cor -
des, que a po pu la ção se quer te nha a pos si bi li da de de 
bus car um em pre go dis tan te do lo cal em que re si de,
por que, caso isso ocor ra, todo o sa lá rio pra ti ca men te
se des ti na rá ao pa ga men to da ta ri fa do trans por te ur -
ba no.

Sr. Pre si den te, era isso que que ría mos co mu ni car.
Agra de ço a de fe rên cia que V. Exª, Se na dor Mão

San ta, tem por este Se na dor, seu ami go, re pre sen -
tan te da Ba hia.
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Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Re al men te, 

ape sar de V. Exª ha ver ex tra po la do em 50% o tem po
pre vis to, devo di zer que, em res pe i to à V. Exª e à gran -
de za da Ba hia, o Bra sil ga nhou.

Con ce de mos a pa la vra ao Se na dor Alva ro Dias, 
que fa la rá pela Li de ran ça do PSDB.

O no bre Se na dor Alva ro Dias, re pre sen tan te
do for te Esta do do Pa ra ná, tem a pa la vra por cin co
mi nu tos.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – 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, on tem,
cer ta men te, ti ve mos a mais lon ga re u nião da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do
Fe de ral. Fo ram 18 ho ras de de ba tes, em que apro fun -
da mos as dis cor dân ci as en tre aque les que de fen dem
a re for ma pro pos ta pelo Go ver no para a Pre vi dên cia
So ci al e aque les que a com ba tem, por en ten de rem
não ser ver da de i ra men te a re for ma de se ja da pela so -
ci e da de.

Hoje tra go mais um de po i men to im por tan te,
que, cer ta men te, ilus tra rá a re fle xão que ain da se fará 
até o mo men to de ci si vo do voto no Ple ná rio do Se na -
do Fe de ral.

Hoje, às 6 ho ras da ma nhã, fi cou cla ro que ain -
da há es pe ran ça de que al te ra ções pos sam ser pro -
ce di das no tex to da re for ma da Pre vi dên cia.

A Uni camp se ma ni fes ta a res pe i to des sa re for -
ma, ten do, in clu si ve, fe i to re a li zar um se mi ná rio para
a sua dis cus são.

Leio ape nas um tó pi co, que con si de ro da ma i or
im por tân cia:

Entre os im pac tos ne ga ti vos da atu al
re for ma, apon ta dos du ran te o Sim pó sio da
Uni camp, está o “Sus to Pre vi den ciá rio”, que
pro du zi rá apo sen ta do ri as em nú me ro mu i to
ma i or do que a apre sen ta da pela sé rie his -
tó ri ca. O pre ju í zo quan ti ta ti vo será a im pos-
si bi li da de de re po si ção. Entre as ati vi da des
com pro me ti das são lis ta das: a pro du ção do
co nhe ci men to, aten di men to às de man das
so ci a is, bem como o exer cí cio da crí ti ca e
da for mu la ção de po lí ti cas pú bli cas. Po de-
mos an te ver um ce ná rio caó ti co: que da da
qua li da de do en si no pú bli co, com for ma ção
de re cur sos hu ma nos me nos qua li fi ca dos,
im pos si bi li da de de atra ir me lho res pro fis si o-
na is e a di mi nu i ção sen sí vel da pro du ção de 
co nhe ci men to, au men tan do a de pen dên cia

de pro du tos de ou tros pa í ses. O aler ta da
Co mu ni da de Ci en tí fi ca deve eco ar nes ta
Casa: SE APROVADA ESSA REFORMA DA
PREVIDÊNCIA, a úni ca sa í da será pri va ti zar
o en si no su pe ri or, a re a li za ção de pes qui sas
e o aten di men to à po pu la ção: O DESMONTE
DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS E
GRATUITAS. Ain da há tem po: a so ci e da de e
o Con gres so PODEM SALVÁ-LAS. (sic)

Esse é o ape lo de uma das mais con ce i tu a das
uni ver si da des des te País, a Uni camp. Agra de ce mos o 
in te res se do Vice-Re i tor José Ta deu Jor ge em nos
en vi ar es sas con si de ra ções a res pe i to da pre o cu pa -
ção ma i or dos Pro fes so res da Uni camp.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dos
ar gu men tos usa dos pelo Go ver no para im por esse ar -
re me do de re for ma à Pre vi dên cia So ci al é o dé fi cit do
Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al, mas essa ques -
tão não está de vi da men te es cla re ci da à opi nião pú bli -
ca bra si le i ra. Enquan to o Go ver no fala em dé fi cit, há
nú me ros in con tes tá ve is que apon tam para o su pe rá -
vit. No ano de 2002, hou ve um su pe rá vit que al can çou 
a ci fra de R$48,791 bi lhões; a re ce i ta da se gu ri da de
so ci al foi de R$171,906 bi lhões; e a des pe sa, de
R$123,115 bi lhões.

Sr. Pre si den te, Se na do Mão San ta, são nú me -
ros ofi ci a is, do Go ver no; não fo ram in ven ta dos pela
Opo si ção. Ocor re, no en tan to, que há es ta tís ti cas que 
apon tam para o dé fi cit, por que não con si de ram o con -
jun to de re ce i tas pre vis tas na Cons ti tu i ção Fe de ral
para o fi nan ci a men to da se gu ri da de so ci al. Se con si -
de rar mos ain da a pre vi dên cia dos ser vi do res pú bli cos 
ci vis e mi li ta res, ha ve rá um su pe rá vit de R$22 bi lhões
no ano de 2002. Por tan to, é uma fa lá cia o ar gu men to
de que é pre ci so im por sa cri fí ci os, agre din do-se di re i -
tos ad qui ri dos, jo gan do-se so bre os om bros de tra ba -
lha do res hu mil des des te País o peso enor me de uma
car ga que não po dem car re gar, a pre tex to de ta par os
bu ra cos aber tos nos co fres da Pre vi dên cia So ci al do
País.

É pre ci so con si de rar que há des vi os, al guns de -
fen sá ve is, como é o caso da que les que es ta be le cem
a apo sen ta do ria ru ral e a ren da men sal vi ta lí cia, que
be ne fi ci am mi lhões de bra si le i ros que nun ca con tri bu -
í ram ou que não pu de ram com pro var con tri bu i ção
para a Pre vi dên cia. Aí se ma te ri a li za uma dis tri bu i ção
de ren da sem pre ce den tes. Essa dis tri bu i ção de ren -
da é res pon sá vel por R$15 bi lhões, o que não se con -
si de ra quan do se fala em dé fi cit da Pre vi dên cia.

É ne ces sá rio des ta car, con tu do, que 40% de to -
dos os tri bu tos ar re ca da dos no País são des ti na dos
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ao pa ga men to dos ju ros da dí vi da in ter na. Assim, não
se pode, de for ma al gu ma, exi gir que apo sen ta dos, vi -
ú vas, tra ba lha do res de sa lá rio mí ni mo se jam exa ta -
men te aque les que se en car re ga rão de ta par o bu ra -
co aber to pe los rom bos na Pre vi dên cia So ci al do
País, como es ses pro vo ca dos por dis tor ções, des vi -
os, in com pe tên cia e cor rup ção. E, nes te mo men to em 
que cres ce o de sem pre go de for ma avas sa la do ra,
não se pode fa lar na in clu são dos 40 ou 45 mi lhões de 
bra si le i ros que es tão ex clu í dos do sis te ma pre vi den -
ciá rio, por que essa re for ma não os in clu i rá.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Alva ro Dias, la men to, cons tran ge-me in ter rom pê-lo.
To da via, pelo Re gi men to, seu tem po já está ul tra pas -
sa do em 50%, mas o País todo é agra de ci do pelo es -
for ço do seu voto em se pa ra do, hoje ain da.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, agra de ço e con cluo, di zen do que, ao con trá rio
da in clu são pro pug na da por aque les que de fen dem
essa re for ma, es ta mos as sis tin do à ex clu são de mais
um mi lhão de tra ba lha do res de sem pre ga dos nes te
ano de 2003.

Por tan to, não exis tem fun da men tos téc ni cos,
éti cos e ju rí di cos que jus ti fi quem a apro va ção de uma
re for ma como essa, que, por isso, está sen do com ba -
ti da. Con ti nu a re mos a com ba tê-la, mas ain da ali men -
ta mos a es pe ran ça de cons ta tar mos, de al can çar mos 
al te ra ções subs tan ci a is que pos sam, pelo me nos, mi -
ni mi zar efe i tos no ci vos des sa re for ma, que tem, úni ca 
e ex clu si va men te, o ob je ti vo de me lho rar o ca i xa da
Pre vi dên cia no País.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor João Ca pi be ri be, como Lí der do
PSB.

S. Exª é Se na dor pelo Esta do do Ama pá e fa la rá
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.

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, nes ta tar de, uso a pa la vra em
nome da Ban ca da do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro,
para abor dar a ques tão dos trans gê ni cos.

O fato de que gran de par te dos agri cul to res do
Rio Gran de do Sul está, hoje, ame a çan do plan tar a
soja trans gê ni ca, em fla gran te des res pe i to à lei, é re -
sul ta do da im pu ni da de do Go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, que per mi tiu o plan tio a
par tir de se men tes trans gê ni cas con tra ban de a das da 
Argen ti na. Tudo leva a crer que a Mon san to, em pre sa
de ten to ra des sa tec no lo gia, per mi tiu esse con tra ban -

do e plan tio, ado tan do uma es tra té gia de fato con su -
ma do.

É pre ci so ser um país da pe ri fe ria para per mi tir
que uma em pre sa mul ti na ci o nal pa tro ci ne a sub ver -
são à or dem, con tra ban de an do se men tes para plan -
ta ções clan des ti nas.

No iní cio do Go ver no Lula, viu-se avo lu mar, no
Rio Gran de do Sul, uma enor me ofen si va de ins ti tu i -
ções e pro du to res fa vo rá ve is ao plan tio ile gal de soja
trans gê ni ca. Essa fren te in clu ía gran des e mé di os
agri cul to res, que com pra vam se men tes trans gê ni cas
ba ra tas e sem pa ga men to de ro yal ti es, as mul ti na ci -
o na is da bi o tec no lo gia e ins ti tu i ções na ci o na is, além
de to dos o s opo si to res po lí ti cos lo ca is ao Go ver no
Lula. Vale co men tar que, no in te ri or do pró prio cír cu lo
mi nis te ri al do Pre si den te Lula, sem pre hou ve de fen -
so res da li be ra ção pre ci pi ta da dos trans gê ni cos,
como é o caso do Mi nis tro da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to, Ro ber to Ro dri gues, e do 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 re sul ta do de to das es sas pres sões foi a pu bli -
ca ção da Me di da Pro vi só ria nº 113, no iní cio des te
ano, que de po is foi con ver ti da na Lei nº 10.688/03,
que li be rou a co lhe i ta e a co mer ci a li za ção da sa fra ile -
gal de soja trans gê ni ca de 2003, des de que os ali -
men tos e ra ção fa bri ca dos a par tir da mes ma fos sem
de vi da men te ro tu la dos. Para que o mes mo ce ná rio
não se re pe tis se na pró xi ma sa fra, a MP es ta be le cia a 
ne ces si da de de cer ti fi car as se men tes de va ri e da des
con ven ci o na is, ao mes mo tem po em que con di ci o na -
va a con ces são de cré di to ban cá rio ao plan tio de soja
não-trans gê ni ca. Essa me di da pro vi só ria – que foi vo -
ta da por esta Casa – vi sa va a so lu ci o nar o pre ju í zo
eco nô mi co e so ci al dos pro du to res do Rio Gran de do
Sul, mas não foi im ple men ta da pelo Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to.

Po rém, seis me ses de po is, a his tó ria se re pe te.
No va men te, os agri cul to res do Rio Gran de do Sul,
com o apo io dos mes mos ali a dos em pre sa ri a is e gru -
pos po lí ti cos lo ca is, de sa fi am o Exe cu ti vo, o Ju di ciá rio 
e o Le gis la ti vo, exi gin do a le ga li za ção dos trans gê ni -
cos a to que de ca i xa, sob a ame a ça de plan tá-los de
qual quer je i to.

É im por tan te men ci o nar que são três os Po de -
res que não per mi tem o plan tio de trans gê ni cos, sem
que haja pre vi a men te au to ri za ção dos ór gãos exe cu -
ti vos en car re ga dos de pro te ger o meio am bi en te, a
sa ú de pú bli ca e a agri cul tu ra. Pela Lei de Bi os se gu -
ran ça nº 8.974/95, o plan tio de trans gê ni cos só se ria
per mi ti do de po is que es ses re ce bes sem um pa re cer
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fa vo rá vel da CTNBio (Co mis são Téc ni ca Na ci o nal de
Bi os se gu ran ça) e au to ri za ção de três mi nis té ri os.

Além dis so, no caso es pe cí fi co da soja, já hou ve 
sen ten ça ju di ci al, ain da em 1998, que se sus ten ta há
cin co anos, por se ba se ar no art. 225 da Cons ti tu i ção.
Esta de ci são exi ge que se fa çam os Estu dos de
Impac to Ambi en tal para a ob ten ção do Li cen ci a men to 
Ambi en tal, an tes do cul ti vo e con su mo em lar ga es ca -
la. Essa sen ten ça foi re sul ta do de uma ação pú bli ca
mo vi da pelo Idec e pela Gre en pe a ce, pois a CTNBio
ha via “isen ta do” a Mon san to de apre sen tar os Estu -
dos de Impac to Ambi en tal exi gi dos pela Cons ti tu i ção.
É pa ra do xal no tar que, em bo ra a em pre sa mul ti na ci o -
nal pro cla me a ab so lu ta se gu ran ça do seu pro du to,
ela vem se re cu san do pe remp to ri a men te a re a li zar o
li cen ci a men to am bi en tal jun to ao Iba ma, para o qual
de ve ria apre sen tar es tu dos ci en tí fi cos com pro van do
a ino cu i da de do seu pro du to para o meio am bi en te e a 
sa ú de.

Por que no va men te o Go ver no Lula se en con tra
com o mes mo pro ble ma do iní cio do seu man da to?
Os pro du to res do Rio Gran de do Sul que rem plan tar
trans gê ni cos, ape sar de ile gal. Des ta vez, o Pre si den -
te Lula não pode jo gar a cul pa no seu an te ces sor,
pois foi ele mes mo que de ci diu que ca bia ao Mi nis té -
rio da Agri cul tu ra fis ca li zar o cum pri men to da Lei nº
10.688/03, ga ran tin do que não hou ves se ven da e
con tra ban do de se men tes trans gê ni cas, além de ro -
tu la gem ple na dos ali men tos de ri va dos des sa soja
trans gê ni ca. Essa im pu ni da de cer ta men te fun ci o nou
como um es tí mu lo para os agri cul to res e pro du to res
de se men tes per ma ne ce rem na ile ga li da de.

Ago ra se fala em edi tar nova me di da pro vi só ria,
des ta vez le ga li zan do o plan tio de soja trans gê ni ca.
Isso não de ve ria se quer ser co gi ta do, pois se cons ti -
tu i ria numa afron ta ao Po der Exe cu ti vo, ao Po der Ju -
di ciá rio, à opi nião pú bli ca e aos con su mi do res, que,
em sua am pla ma i o ria, são con trá ri os ao con su mo de
soja trans gê ni ca, como in di cam vá ri as pes qui sas de
opi nião.

Uma me di da pro vi só ria que “le ga li ze” de for ma
su má ria o plan tio e con su mo da soja trans gê ni ca no
País, só para aten der às pres sões ile gí ti mas de uns
pou cos, pode, além dis so, pre ci pi tar o País numa cri -
se po lí ti ca in con ve ni en te para um go ver no re cém-ins -
ta la do.

Nes se ce ná rio, é im por tan te des ta car a fi gu ra
ad mi rá vel da Mi nis tra Ma ri na Sil va, cu jos com pro mis -
sos éti cos com a de fe sa da vida e do meio am bi en te
vêm ten tan do im pe dir que pres sões ile gí ti mas le vem
o Go ver no do qual faz par te a co me ter um ato pre ci pi -
ta do, que tem con se qüên ci as eco nô mi cas, po lí ti cas,

so ci a is e eco ló gi cas, para mu i tas das qua is ain da não
te mos res pos tas.

Se essa MP for apro va da, es ta re mos di an te de
uma ação gui a da pelo prin cí pio de afo i te za e não pelo 
prin cí pio da pre ca u ção.

Essa é a po si ção da Ban ca da do Par ti do So ci a -
lis ta Bra si le i ro no Se na do.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PT.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Em se gui da 

ao pri me i ro ora dor ins cri to, V. Exª fará uso da pa la vra,
de acor do com o Re gi men to.

Con vi da mos para fa zer uso da pa la vra o Se na -
dor Pa pa léo Paes, do PMDB do Ama pá.

O SR. PAPALÉO PAES  (PMDB – AP. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Mão San ta, Srªs e Srs. Se na do -
res, vol to a tra zer à tri bu na des ta Casa um as sun to
im por tan te re la ci o na do à sa ú de pú bli ca do nos s o
País: a in fec ção hos pi ta lar.

A ex ten são ter ri to ri al e uma po pu la ção he te ro -
gê nea, em ge ral ca ren te de in for ma ções, in clu em-se
en tre os fa to res de ter mi nan tes do alto ín di ce de in fec -
ção hos pi ta lar em nos so País. Estu dos do Mi nis té rio
da Sa ú de, com pre en den do cer ca de uma cen te na de
hos pi ta is, de mons tram que a taxa de pa ci en tes com
in fec ção é de 13,1%. A re gião Su des te é a que apre -
sen ta o ma i or ín di ce de in ci dên cia, com 16,4%, se gui -
da do Nor des te, Se na dor Mão San ta, com 13,1%; do
Nor te, com 11,5%; e do Sul, com 9%.

Ante esse pre o cu pan te ce ná rio, de ter mi na mos
a ela bo ra ção de Pro je to de Lei, a ser bre ve men te sub -
me ti do às es cla re ci das de li be ra ções des ta e da ou tra
Casa do Par la men to, es ta be le cen do, en tre ou tras
pro vi dên ci as, a obri ga to ri e da de de ma nu ten ção, pe -
los ser vi ços de sa ú de de todo o País, de Pro gra ma de
Con tro le de Infec ções na Assis tên cia à Sa ú de.

Em re su mo, de fi ne-se como in fec ção na as sis -
tên cia à sa ú de qual quer des ses even tos ad qui ri dos
no pe río do de per ma nên cia do pa ci en te em ser vi ço
de aten di men to e, como pro gra ma de con tro le, o con -
jun to de ações de sen vol vi das de li be ra da e sis te ma ti -
ca men te com vis tas à re du ção má xi ma pos sí vel da
sua in ci dên cia e gra vi da de.

Para apli ca ção da lei, os es ta be le ci men tos de
sa ú de se rão es tra ti fi ca dos, con for me os ris cos e o
grau das in fec ções pro ve ni en tes dos pro ce di men tos
que exe cu tam, em ser vi ços de ba i xo, mé dio e alto ris -
co, con for me dis po si ções do re gu la men to.
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E, para con ces são ou re no va ção de au to ri za ção 
para o fun ci o na men to de qual quer ser vi ço de sa ú de,
será exi gi da a apro va ção do seu Pro gra ma de Con tro -
le de Infec ções na Assis tên cia à Sa ú de, pelo ór gão de 
vi gi lân cia sa ni tá ria com pe ten te.

É es ta be le ci da a obri ga to ri e da de de os ser vi -
ços, con si de ra dos de mé dio ou de alto ris co, cons ti tu -
í rem Co mis são de Con tro le de Infec ções na Assis tên -
cia à Sa ú de, a ser for ma da por pro fis si o na is do pró -
prio ser vi ço, tre i na dos es pe ci fi ca men te na área.

E, por fim, é con sig na do que a inob ser vân cia
de tais pro ce di men tos cons ti tui in fra ção à le gis la -
ção sa ni tá ria, su je i tan do-se o in fra tor às pe na li da -
des re la ci o na das no art. 10, da Lei nº 6.437, de 20
de agos to de 1977.

A pro po si ção é jus ti fi ca da pelo fato de a in fec -
ção hos pi ta lar cons ti tu ir a mais gra ve com pli ca ção
que aco me te, com ma i or fre qüên cia, os pa ci en tes
hos pi ta li za dos. Em mé dia, um epi só dio de in fec ção
hos pi ta lar acres cen ta de cin co a dez dias no pe río do
de in ter na ção, além de ele var os seus cus tos e re pre -
sen tar im por tan te ca u sa de óbi to no pe río do de in ter -
na ção.

A par tir da dé ca da de 70, ins ti tu i ções hos pi ta la-
res apro fun da ram es tu dos so bre a ques tão, con tri bu -
in do para que, no de cê nio se guin te, a Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de (OMS), sen si bi li za da com o pro ble -
ma, pro mo ves se le van ta men to em qua tor ze pa í ses, a 
fim de me lhor co nhe cer as suas di men sões.

Em igual di re ção, pro je tos de sen vol vi dos nos
Esta dos Uni dos con clu í ram que cer ca de 30% das in -
fec ções hos pi ta la res po de ri am ser evi ta das por me di -
das de con tro le de in fec ção hos pi ta lar. Na Eu ro pa, a
sua in ci dên cia os ci la en tre os per cen tu a is de 6% a
15%, se me lhan tes aos en con tra dos na Amé ri ca La ti -
na, se gun do in for ma ções re co lhi das pela Orga ni za -
ção Pan-Ame ri ca na de Sa ú de (OPAS).

Em nos so País, pes qui sas do Mi nis té rio da Sa ú -
de re ve lam si tu a ção pre o cu pan te, uma vez que a taxa 
de in fec ção hos pi ta lar en con tra da em hos pi ta is ter -
ciá ri os foi de 15,5%, para a qual con tri bu í ram prin ci -
pal men te as uni da des de te ra pia in ten si va e de re cu -
pe ra ção de que i ma dos. Na ava li a ção da qua li da de
dos ser vi ços de con tro le de in fec ção hos pi ta lar, o de -
sem pe nho mé dio foi de 35%.

Acres cen ta mos à ini ci a ti va que as con se qüên ci -
as da in fec ção hos pi ta lar, para os pa ci en tes e os ser -
vi ços de sa ú de, são ca tas tró fi cas, in clu si ve em ter -
mos fi nan ce i ros. Estu dos do Hos pi tal das Clí ni cas da
Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co de mons tra ram
que os cus tos de tra ta men to de in fec ção de le são

ope ra tó ria che gam a US$1,4 mil para uma ci rur gia de
co le cis tec to mia; a US$500 para uma ce sa ri a na; e  a
US$1,1 mil para uma gas trec to mia.

Embo ra as in fec ções ad qui ri das no am bi en te
hos pi ta lar apre sen tem com pli ca ções de ma i or gra vi -
da de, não se de vem des pre zar as in ter cor rên ci as in -
fec ci o sas ori un das de as sis tên cia à sa ú de em con tex -
tos de me nor com ple xi da de. Ape nas como exem plo,
in fec ções con tra í das em pro ce di men tos de con sul tó -
ri os den tá ri os e pos tos de sa ú de tam bém po dem e
de vem ser pre ve ni das me di an te uma abor da gem sis -
te ma ti za da do pro ble ma.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de ve mos
acres cen tar, por der ra de i ro, que a Câ ma ra Alta do
País teve a ini ci a ti va de pro je to so bre o tema de que
ago ra nos ocu pa mos, fi nal men te con ver ti do na Lei nº
9.431, de 6 de ja ne i ro de 1997. No en tan to, por for ça
de ve tos pre si den ci a is, gran de par te de suas dis po si -
ções fo ram su pri mi das, res trin gin do so bre ma ne i ra a
sua efi cá cia.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Con ce -
do um apar te ao no bre Se na dor João Ca pi be ri be.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Sr.
Se na dor e mé di co Pa pa léo Paes, V. Exª abor da um
tema mu i to re cor ren te na sa ú de pú bli ca, que diz res -
pe i to às in fec ções hos pi ta la res, que in clu si ve mar -
cou a vida po lí ti ca bra si le i ra com a do en ça do sa u do -
so Pre si den te Tan cre do Ne ves. Eu que ria pa ra be ni -
zá-lo pelo dis cur so e pela pre o cu pa ção, pois como a
in fec ção hos pi ta lar é um pro ble ma de di fí cil com ba -
te, pre ci sa mos me lho rar em to dos os as pec tos, des -
de a ar qui te tu ra até a pro du ção de ma te ri a is, a fim de 
con se guir mos um com ba te efi ci en te des se pro ble -
ma. Mas há tam bém uma ou tra do en ça ter rí vel: o ví -
rus da cor rup ção, da ne gli gên cia e da ir res pon sa bi li -
da de pú bli ca. Re ce bi uma no tí cia, há pou co, de que
no Hos pi tal de Espe ci a li da des, em Ma ca pá, na Clí ni -
ca de Do en ças Infec ci o sas, em uma di vi são de tra ta -
men to de Aids e de do en ças se xu al men te trans mis -
sí ve is, o hos pi tal es ta va en tre gan do me di ca men tos
ven ci dos. Hou ve, en tão, uma ação do Mi nis té rio Pú -
bli co e de um gru po de par la men ta res es ta du a is,
pois a ir res pon sa bi li da de po lí ti ca na con du ção dos
ser vi ços pú bli cos tam bém pode le var à con ta mi na -
ção. Isso foi a pú bli co por que hou ve uma de nún cia
de uma se nho ra que ha via to ma do um me di ca men to
ven ci do e pas sa do mal. Pa re ce-me, por tan to, que a
ques tão das in fec ções hos pi ta la res tem um for te cu -
nho ge ren ci al. Ou seja, é fun da men tal o ge ren ci a -
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men to dos hos pi ta is pú bli cos no com ba te às do en -
ças que V. Exª está iden ti fi can do e que são ca u sa do -
ras de tra u mas e de gran des tra gé di as no nos so País 
e no mun do todo. Obri ga do.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agra de -
ço a sua in ter ven ção, Se na dor João Ca pi be ri be.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na -
dor Pa pa léo Paes, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAPALÉO PAES  (PMDB – AP) – Ouço V.
Exª com pra zer, Se na dor Edu ar do Aze re do.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na -
dor Pa pa léo Paes, tam bém que ro cum pri men tá-lo
pelo seu pro nun ci a men to, por que a ques tão das in -
fec ções hos pi ta la res é mu i to gra ve. Mas, além des sa
ques tão, há o pro ble ma do ge ren ci a men to, abor da do
pelo Se na dor João Ca pi be ri be, e tam bém o do di nhe i -
ro, dos re cur sos para a área da sa ú de. Qu e ro apro ve i -
tar para di zer que con ti nua sem res pos ta o re que ri -
men to de mi nha au to ria apro va do por este Ple ná rio,
so li ci tan do in for ma ções do Mi nis té rio da Sa ú de so bre 
o cum pri men to da emen da cons ti tu ci o nal que de ter -
mi na um per cen tu al mí ni mo de in ves ti men to em sa ú -
de por Esta dos e Mu ni cí pi os. Enquan to não for cum -
pri da a lei apro va da pelo Con gres so, con ti nu a rão as
des cul pas de que fal ta di nhe i ro para os cu i da dos ne -
ces sá ri os nos hos pi ta is. E mais do que isso, Se na dor
Pa pa léo Paes, as sus ta-nos que o Go ver no Fe de ral
es te ja ago ra uti li zan do par te dos re cur sos da sa ú de
para ou tras fi na li da des, como tem sido de nun ci a do
pela Fren te Par la men tar de Sa ú de. Re cur sos que es -
tão pre vis tos para a sa ú de vão ser uti li za dos em ou -
tras áre as, ain da que no bres, como é o caso da ques -
tão li ga da à fome. Por tan to, o meu apar te é exa ta men -
te no sen ti do de re for çar que a pre o cu pa ção com a
sa ú de deve es tar pre sen te na ques tão fi nan ce i ra, fun -
da men tal men te, o que não vem acon te cen do.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agra de -
ço a V. Exª. Para re for çar a sua pre o cu pa ção com a
ques tão fi nan ce i ra, eu gos ta ria de lem brar do im pos to 
que foi con se gui do a du ras pe nas, em um tra ba lho in -
can sá vel do nos so gran de car di o lo gis ta e ex-Mi nis tro
da Sa ú de, Adib Ja te ne. A CPMF, esse per cen tu al que
é re ti ra do do con tri bu in te a cada mo vi men ta ção ban -
cá ria, se ria des ti na da à sa ú de. La men ta vel men te, no
en tan to, isso não acon te ce. O Go ver no não con ta va
com es ses re cur sos, mas pas sou a in cor po rá-los
para in ves ti men tos em ou tras áre as.

Qu e ro, pois, la men tar essa si tu a ção e tam bém o 
fato de não te rem res pon di do um re que ri men to so bre
um as sun to im por tan tís si mo que V. Exª so li ci tou, vis to 
que se não hou ver re cur sos de ter mi na dos para a

área da sa ú de, a de ca dên cia da nos sa sa ú de pú bli ca
será cada vez ma i or.

O no bre Se na dor João Ca pi be ri be, há pou co,
fez al gu mas pon de ra ções a res pe i to do com ba te à in -
fec ção hos pi ta lar, ci tan do in clu si ve a al te ra ção da ar -
qui te tu ra em nos sos pré di os; isso tam bém faz par te.
Mas tam bém é ex tre ma men te im por tan te o tre i na -
men to dos nos sos pro fis si o na is, o uso de ma te ri al
ade qua do e de pro du tos quí mi cos que pos sam com-
ba ter a in fec ção hos pi ta lar.

S. Exª ci tou tam bém a cor rup ção, que acon te ce
até na aqui si ção de pro du tos de ba i xa qua li da de que
não tem efi ciên cia para o com ba te da in fec ção hos pi -
ta lar.

Cito tam bém a re mu ne ra ção do ser vi dor pú bli -
co, da que le pro fis si o nal que se de di ca ex clu si va men -
te ao ser vi ço pú bli co, seja mu ni ci pal, es ta du al ou fe -
de ral, que, na bus ca por me lho res sa lá ri os, está
aban do nan do a ati vi da de pú bli ca. Em con se qüên cia
dos ba i xos sa lá ri os, te mos uma de ca dên cia nos ser -
vi ços.

Pos so fa lar mu i to bem da área da sa ú de do meu
Esta do, ex-Ter ri tó rio, que sem pre foi do ta do de ex ce -
len tes pro fis si o na is. No nos so Esta do, fa ze mos ci rur -
gi as ne u ro ló gi cas de al tís si ma com ple xi da de. Inclu si -
ve o Esta do do Pará, que tam bém é bem de sen vol vi -
do na ciên cia mé di ca, en via pa ci en tes para se rem
ope ra dos no Ama pá, mos tran do que os pro fis si o na is
– e es tou fa lan do de ser vi ço pú bli co, vol to a in sis tir –
que te mos lá são mu i to com pe ten tes, mas es tão re -
ven do a sua con di ção de tra ba lha rem só para o ser vi -
ço pú bli co.

Sem pre tra ba lhei para o ser vi ço pú bli co. Pla ne -
jei a mi nha vida para ser mé di co do Go ver no do Esta -
do do Ama pá. Eu me de ter mi nei a isso e ocu pei sem -
pre os meus ho rá ri os de tra ba lho com o ser vi ço pú bli -
co. Meu sa lá rio era de ser vi dor de ex-Ter ri tó rio. Ou
seja, com um sa lá rio fe de ral ain da te mos al gu ma ex -
pec ta ti va de so bre vi vên cia re gu lar, fi nan ce i ra men te
fa lan do, mas os co le gas que es tão in gres san do ago ra 
no ser vi ço pú bli co pre ci sa rão de ou tras al ter na ti vas
no ser vi ço pri va do. Com isso, lo gi ca men te, a qua li da -
de do ser vi ço pú bli co cai cada vez mais.

Agra de ço os apar tes de V. Exªs. 
Des sa for ma, com a ini ci a ti va, que con ta rá cer -

ta men te com o de ci si vo apo i a men to da ma i o ria das
Srªs e dos Srs. Se na do res, pro cu ra-se am pli ar o am -
pa ro da lei, evi tan do, como com pe te a nós, que vi das
hu ma nas se jam ce i fa das, quan do po dem ser be ne fi -
ci a das com me di das pre ven ti vas, como as su ge ri das
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na pro po si ção que ora sub me te mos à de li be ra ção do
nos so Par la men to.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -

si den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra a V. Exª pela or dem.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Gos ta ria de me ins -
cre ver para fa lar pela Li de ran ça do PSDB, se for pos -
sí vel, logo após a Ordem do Dia, e abro mão da mi nha 
ins cri ção para co mu ni ca ção ina diá vel em fa vor da Se -
na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – V. Exª será
aten di do, de acor do com o Re gi men to.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que me con ce da a
pa la vra, como Lí der do PMDB, no mo men to que jul -
gar opor tu no.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si -
den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Alme i da Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – So li ci to a V. 
Exª a mi nha ins cri ção como Lí der do PDT, para fa lar
an tes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Va mos con -
ce der a pa la vra, obe de cen do à or dem de ins cri ção,
ao Se na dor Sibá Ma cha do, como Lí der do PT. S. Exª
dis põe de 5 mi nu tos, de acor do com o Re gi men to e,
em se gui da, de acor do com a ins cri ção, fará uso da
pa la vra o Se na dor Efra im Mo ra is, da Pa ra í ba e Lí der
da Mi no ria, que es cre veu uma glo ri o sa pá gi na na ma -
dru ga da de hoje no Se na do Fe de ral.

O SR. SIBÁ MACHADO (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, tam bém ve nho à tri bu na para fa lar um
pou co so bre os trans gê ni cos. Tive o cu i da do, des de
an te on tem, de to mar to das as pre ca u ções para acom-
pa nhar de per to os even tos re la ci o na dos a este as sun -
to. Re fi ro-me aqui a al guns pon tos que con si de ro de
ex tre ma im por tân cia, al guns de mu i ta gra vi da de.

No iní cio do Go ver no Lula, en con tra mos uma si -
tu a ção ex tre ma men te com pli ca da. Agri cul to res do
Rio Gran de do Sul, mu i to pro va vel men te, in du zi dos a
erro, co me te ram a ili ci tu de de plan tar se men tes con -
tra ban de a das da Argen ti na.

Por ca u sa dis so, foi fe i ta uma ne go ci a ção. Tí -
nha mos uma sa fra de mais de 9 mi lhões de to ne la -
das. O Go ver no edi tou, en tão, a Me di da Pro vi só ria nº
113, que dis pu nha que o cul ti vo de soja trans gê ni ca
con ti nu a va pro i bi do no Bra sil, mas que a sa í da se ria a 
co mer ci a li za ção da sa fra na que le mo men to, que tem
até 31 de ja ne i ro de 2004 para ser ven di da. Se hou -
ves se so bra, se ria in ci ne ra da.

Esse tra ta men to não exi me de res pon sa bi li da de 
quem in du ziu a erro os agri cul to res ino cen tes, es pe ci -
al men te os do Esta do do Rio Gran de do Sul. Falo isso
por que li na Fo lha de S.Pa u lo do dia 25 de ju nho de
2003 que o Pre si den te da Fe de ra ção da Agri cul tu ra
do Rio Gran de do Sul, Sr. Car los Spe rot to, dis se o se -
guin te:

Esta mos pre o cu pa dos com a co lhe i ta
des te ano. Aqui no Rio Gran de do Sul, há a
cons ciên cia de que a uti li za ção de trans gê-
ni cos é ir re ver sí vel.

E pros se guiu, Sr. Pre si den te Mão San ta:

Nem Je sus Cris to po de ria evi tar a con -
ti nu i da de do plan tio de trans gê ni cos.

O Sr. Car los Spe rot to in ci tou mais de 100 mil
agri cul to res do Rio Gran de do Sul a co me ter ato
ilí ci to. Esse ci da dão, na mi nha opi nião, tem que
ser pu ni do.

Sr. Pre si den te, hoje fui ao Mi nis té rio Pú bli co,
jun ta men te...

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª está
fa lan do como Lí der?

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) –
Como Lí der.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Então, não 
pos so pe dir um apar te a V. Exª.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Fui
ao Mi nis té rio Pú bli co hoje, com a Se na do ra Ide li Sal -
vat ti e o De pu ta do Fe de ral Zico Bron ze a do, e im pe tra -
mos uma re pre sen ta ção con tra o Sr. Car los Spe rot to,
para ser ime di a ta men te pro ces sa do e pu ni do por
essa in ci ta ção.

O que ocor reu? Cen to e cin qüen ta mil tra ba lha -
do res co me te ram o ato.

E qual é o pro ble ma atu al? O pro ble ma atu al é
que es ta mos com ou tro fato con su ma do, ago ra não
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para dar uma di re ção a uma co lhe i ta, mas a um plan -
tio. Então, o que pro po mos? Con ver sa mos, on tem e
hoje, com o Sr. Pre si den te da Re pú bli ca em exer cí cio, 
José Alen car, para bus car uma pro pos ta de re da ção
para a me di da pro vi só ria que pre ten de so lu ci o nar o
pro ble ma. Exis te uma lei no Bra sil pro i bin do a cir cu la -
ção e a co mer ci a li za ção de pro du tos mo di fi ca dos. E a 
su ges tão de re da ção de tex to que va mos apre sen tar
ao Sr. Pre si den te José Alen car diz o se guin te:

1º. Fica o Go ver no bra si le i ro au to ri za -
do a ad qui rir dos agri cul to res do Rio Gran de 
do Sul a sa fra 2003 de se men tes de soja
mo di fi ca da.

Por quê? Por que a Ema ter do Rio do Gran de do
Sul, a Embra pa do Rio Gran de do Sul e a De le ga cia
Fe de ral da Agri cul tu ra do Rio Gran de do Sul en vi a ram 
do cu men to di zen do que exis tem 245 mil to ne la das de 
soja não mo di fi ca da à dis po si ção dos plan ta do res de
soja do Rio Gran de do Sul. Por tan to, exis te a se men te 
dis po ní vel, não sen do ne ces sá rio plan tar-se a se -
men te mo di fi ca da.

2º. Para dar con ti nu i da de ao plan tio de 
soja o Go ver no Fe de ral ofe re ce rá, em re gi-
me de tro ca, se men te de soja con ven ci o nal
para os res pec ti vos pro du to res. 

3º. O Go ver no bra si le i ro se res pon sa bi li -
za rá pelo des ti no do pro du to ad qui ri do para
pa í ses que im por tam grãos mo di fi ca dos.

4º. Da ven da dos grãos mo di fi ca dos, o
Go ver no des ti na rá os re cur sos na con ti nu i-
da de das ne ces sá ri as pes qui sas para o ma -
i or co nhe ci men to da re fe ri da cul tu ra. 

Sr. Pre si den te, es ta mos ci en tes, por en ti da des
fi de dig nas do Rio Gran de do Sul, de que es ses 150
mil pro du to res fo ram in du zi dos a co me ter isso – e
aqui te mos a pro va do Sr. Car los Spe rot to, um dos
res pon sá ve is por tal fato.

Qual o aler ta que ain da que re mos fa zer?
O Sr. Phill Angel, di re tor de co mu ni ca ções da

Mon san to, fez a se guin te de cla ra ção ao jor nal The
New York Ti mes:

Não é a Mon san to que tem de se pre o -
cu par com a se gu ran ça dos seus pro du tos
ali men ta res. Nos so in te res se é ven der o
mais pos sí vel. Ve ri fi car a se gu ran ça é com o 
go ver no.

Então, se a Mon san to tra ta os agri cul to res dos
Esta dos Uni dos e do Ca na dá des sa for ma, é as sim

que vai tra tar os do Bra sil! Não ace i ta mos isso, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Sibá Ma cha do, la men ta mos in for mar que V. Exª já ul -
tra pas sou o seu tem po.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) –
Enten do, Sr. Pre si den te, mas de vi do à gra vi da de des -
te as sun to e à imi nên cia de cri ar um pro ble ma, pe di ria 
a V. Exª, por fa vor, mais um mi nu to para con clu ir o
meu ra ci o cí nio, se pos sí vel.

Então, Sr. Pre si den te, que re mos ime di a ta men te 
a apu ra ção des ses fa tos. Aler to os agri cul to res do Rio 
Gran de do Sul: se a me di da pro vi só ria au to ri zar o
plan tio da se men te mo di fi ca da no Esta do, se gun do
to dos os ju ris tas que con sul tei de on tem para hoje, a
Mon san to terá o di re i to de co brar ro yal ti es da se men -
te mo di fi ca da. E quan to a Mon san to co bra hoje a se -
men te na Argen ti na? Diz o do cu men to da Embra pa:
US$49,83 por to ne la da. Sig ni fi ca que é uma ba le la,
uma fa lá cia di zer que ha ve rá lu cro com a plan ta ção
da se men te mo di fi ca da, por que todo o lu cro irá para a 
Mon san to, por meio dos ro yal ti es .

Por úl ti mo, a Mon san to de cla ra, no The New
York Ti mes, que co bra rá dos agri cul to res dos Esta -
dos Uni dos e do Ca na dá a as si na tu ra de um con tra to
pelo qual eles es ta rão pro i bi dos de re pro du zir a se -
men te e se rão obri ga dos a com prar se men tes da em-
pre sa. Se isso é bom para os Esta dos Uni dos, que ela
vá para lá e fi que com eles. No Bra sil, que re mos um
de ba te sé rio, que a soja trans gê ni ca seja dis cu ti da
nos mol des em que to dos con cor da mos: para a pes -
qui sa e para que o Bra sil pos sa ter or ga ni za ção e a
pri ma zia de ser pro pri e tá rio de tal tec no lo gia.

Obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – V. Exª ex tra -

po lou o seu tem po em 60 por cen to. 
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra, de acor do com a or dem de ins cri ção, ao Se -
na dor Efra im Mo ra es, do PFL da Pa ra í ba, Lí der da Mi -
no ria. 

A Pre si dên cia apre sen ta os apla u sos pela sua
par ti ci pa ção, com seu voto em se pa ra do, na re u nião
his tó ri ca da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia re a li za da on tem. V. Exª mos trou ser con tra a
con tri bu i ção dos apo sen ta dos, das vi ú vas e de fen deu 
a pa ri da de. V. Exª me re ce os apla u sos do povo do
Bra sil.

V. Exª tem a pa la vra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -

den te, an tes gos ta ria de fa zer cons tar uma re ti fi ca -
ção: quan do o ilus tre Se na dor Sibá Ma cha do fala em
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Mon san to, re fe re-se a uma em pre sa mul ti na ci o nal e
não a V. Exª, o Se na dor Mão San ta. Qu an do ele fa lou
que todo o di nhe i ro vai para a Mon san to pode ter fi ca -
do uma in ter ro ga ção no ar. Que fi que cla ro que não
tem nada a ver com V. Exª. 

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, in fe liz men te, a Mon san to não tem a mão
san ta que V. Exª tem.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Fi ca mos
agra de ci dos com a de fe sa do fran cis ca no Pe dro Si -
mon.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Com a pa -
la vra o gran de Lí der da Pa ra í ba, Se na dor Efra im Mo -
ra is.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Mão San ta, ini ci al men te agra de -
ço a V. Exª pe las pa la vras di ri gi das à mi nha pes soa.
Não só o Se na dor Efra im Mo ra is, mas prin ci pal men te
os Se na do res do PSDB, do PFL e do PDT, on tem, na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, mes -
mo en fren tan do o rolo com pres sor do Go ver no, le va -
ram a re u nião até às 6 ho ras e 10 mi nu tos de hoje. Foi
uma re u nião his tó ri ca. E não nos con si de ra mos der -
ro ta dos. O Go ver no, com o rolo com pres sor, teve ma i -
o ria de vo tos, mas nós, na con di ção de Mi no ria, es tá -
va mos em de fe sa da ma i o ria dos tra ba lha do res, dos
fun ci o ná ri os pú bli cos do Bra sil. Quem saiu der ro ta do
nes sa ques tão, mais uma vez, foi o Go ver no e, prin ci -
pal men te, o PT, par ti do que co man da essa re for ma
con tra os tra ba lha do res e con tra os fun ci o ná ri os pú -
bli cos bra si le i ros.

E quan to à ques tão dos trans gê ni cos, que ouvi
há pou co, en ten do que esta Casa tem que dis cu ti-la.
Po rém, a esta al tu ra, ela não de pen de dos Esta dos
Uni dos, mas do Go ver no do Bra sil. Está para ser as si -
na da uma me di da pro vi só ria, por tan to, o ape lo fe i to
des ta tri bu na pe los com pa nhe i ros do PT deve ser di ri -
gi do ao Pre si den te Lula, para que Sua Exce lên cia
não as si ne a me di da pro vi só ria. A de ci são de re gu la -
men tar os trans gê ni cos é do Go ver no bra si le i ro.
Então, toda essa zo a da que está sen do fe i ta aqui de -
pen de do Go ver no, de pen de do Go ver no não as si nar
a me di da pro vi só ria. Essa é que é a ver da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, dou iní -
cio ao as sun to que me traz à tri bu na hoje. A in de pen -
dên cia e har mo nia en tre os po de res é prin cí pio ba si -
lar do Esta do De mo crá ti co de Di re i to, sem o qual ne -
nhu ma ci vi li za ção é dig na des se nome. Mon tes qui eu 
já o dis se há qua se tre zen tos anos, ao con ce ber o
sis te ma tri par ti te em vi gor. Aqui, lem bro mu i to bem o

Pre si den te em exer cí cio des ta Casa, Se na dor Mão
San ta, por que S. Exª gos ta de ci tar fi gu ras como
Mon tes qui eu.

Sr. Pre si den te, o Bra sil lu tou e so freu du ran te
dé ca das e dé ca das de sua for ma ção re pu bli ca na
para con ven cer sua eli te di ri gen te de que, ape sar de
to das as li mi ta ções e im per fe i ções, é esse o mo de lo
de or ga ni za ção do Esta do que mais se amol da ao de -
sen vol vi men to pa cí fi co do País: a de mo cra cia, fun da -
da na in de pen dên cia e har mo nia do Le gis la ti vo, Ju di -
ciá rio e Exe cu ti vo.

Eis, po rém, que o Go ver no Lula, que sus ten ta
em seus dis cur sos o ideá rio de mo crá ti co, em pe -
nha-se em in ter vir na se a ra do Po der Ju di ciá rio e sub -
ju gá-lo. Li – te nho cer te za de que mu i tos dos Srs. Se -
na do res tam bém le ram –, com es pan to, no jor nal Va-
lor, edi ção do dia 22 de se tem bro pas sa do, que “o
Pre si den te quer al te rar o per fil do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral e es tu da fi xar man da tos para seus Mi nis tros”, 
que te ri am du ra ção de, no má xi mo, dez anos.

Ain da, se gun do o jor nal, “o Pre si den te pre ten de
tam bém in flu ir para que haja mu dan ça na com po si -
ção do tri bu nal, tor nan do-o mais ágil e mais mo der -
no”. O mais gra ve em tudo isso não é exa ta men te o
Pre si den te ter fe i to crí ti cas a um ou tro Po der, con si de -
ra do pelo Mi nis tro da Casa Ci vil, José Dir ceu, como
“mu i to ruim”.

Sr. Pre si den te, peço que seja ane xa da ao meu
dis cur so a re por ta gem do jor nal Va lor, por que o que
es tou len do foi dito pelo pró prio Go ver no, pelo pró prio
Mi nis tro José Dir ceu, pelo Pre si den te Lula. 

O que con si de ro mais gra ve é o Pre si den te da
Re pú bli ca co gi tar de tais mu dan ças sem ter tido se -
quer a gen ti le za de abrir o de ba te jun to ao pró prio Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral. Há mu i to os ju í zes sus ten tam 
a ne ces si da de de mu dan ças na es tru tu ra do Ju di ciá -
rio. Co nhe cem como nin guém as li mi ta ções de que
pa de cem. Ti ve ram, por isso mes mo, in ten sa par ti ci -
pa ção nos de ba tes quan do da vo ta ção da ma té ria na
Câ ma ra dos De pu ta dos há dois anos – e par ti ci pei
das dis cus sões como De pu ta do –, e tam bém nes ta
Casa, onde a pro pos ta de re for ma do Ju di ciá rio ain da
tra mi ta.

As de cla ra ções do Pre si den te da Re pú bli ca fo -
ram fe i tas pe ran te uma pla téia de ad vo ga dos, os vin te 
e sete pre si den tes das sec ci o na is da OAB, em re u -
nião se ma na pas sa da em Bra sí lia.

Se gun do o jor nal Va lor, em ma té ria as si na da
pelo re pór ter Ju li a no Ba si le, cujo tex to, Sr. Pre si den te,
peço que cons te dos Ana is des ta Casa, o tom das crí ti -
cas ao Ju di ciá rio foi, em cer tos mo men tos, de pre ci a ti -
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vo, so bre tu do quan do abor da va a fi gu ra de seu Pre si -
den te, Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa. Diz o jor nal que “Cor -
rêa foi até ri di cu la ri za do. Dis se ram que ha via o ris co de 
mis tu rar uís que com cer ve ja, se es sas be bi das fos sem 
ser vi das na fes ta dos 175 anos do Tri bu nal”.

Não con si de ro, Sr. Pre si den te, ade qua dos nem
o tom nem o con te ú do nem a opor tu ni da de des sa s
im pre ca ções, que fo ram, in clu si ve, ob je to de abor da -
gem ca ri ca ta em co lu nas de no tas de di ver sos jor na is
na ci o na is nos úl ti mos dias. 

Con si de ro um des ser vi ço à ele va ção da prá ti ca
po lí ti ca nes te País esse tipo de con du ta por par te de
go ver nan tes, so bre tu do quan do con tra põe dois Po de -
res da Re pú bli ca.

Na mes ma li nha, con si de ro equi vo ca da a au -
sên cia do Pre si den te da Re pú bli ca da so le ni da de,
se ma na pas sa da, dos 175 anos do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral. Os jor na is in for mam que tal au sên cia foi
mo ti va da por ques tões pes so a is en tre os Pre si den -
tes dos dois Po de res, Lula e Ma u rí cio Cor rêa. La -
men tá vel.

Uma li ção bá si ca da vida pú bli ca é exa ta men te
sa ber se pa rar o que é pes so al do que é ins ti tu ci o nal.
E o Pre si den te Lula, que tem sa bi do cul ti var re la ções
com an ti gos ad ver sá ri os e mos trar-se su pe ri or a tan -
tas co i sas pe que nas, não sou be fazê-lo. É uma pena.
Per deu a opor tu ni da de de dar uma li ção pú bli ca de ci -
vi li da de e fi dal guia po lí ti ca.

O jor nal Va lor su bli nha que as mu dan ças no Su -
pre mo es tão sen do dis cu ti das no Pla nal to em um mo -
men to de cri se en tre o Exe cu ti vo e a cú pu la do Ju di -
ciá rio. O des con for to de Lula com Cor rêa, se gun do o
jor nal, é mu i to gran de des de que o Pre si den te do STF 
cri ti cou aber ta men te a re for ma da Pre vi dên cia e o es -
ti lo do Pre si den te go ver nar.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Escu to
ini ci al men te V. Exª, Se na dor Arthur Vir gí lio, e, em se -
gui da, o Se na dor José Jor ge, com mu i to pra zer.

O Sr. Arthur Vir gí lio  (PSDB – AM) – Se na dor
Efra im Mo ra is, V. Exª, a cada mo men to, cres ce no
meu con ce i to, na ad mi ra ção que te nho pela ati tu de
co e ren te e co ra jo sa que mar ca a sua atu a ção par la -
men tar. Ou via pelo rá dio, ain da há pou co, a fase ini ci -
al do seu dis cur so, em que V. Exª se re por ta ao que,
no fun do, dá no mes mo. O iní cio de seu dis cur so equi -
pa ra-se a esta eta pa, por que V. Exª fala de um cer to
ca rá ter au to ri tá rio do Go ver no, de um cer to ca rá ter

tru cu len to, de um cer to ca rá ter in tran si gen te e in to le -
ran te. Ontem, vi mos isso. Foi pre ci so aque la má qui na
mo nu men tal do Go ver no, com chi ca nas e mais chi ca -
nas re gi men ta is, para, às 6 ho ras e 10 mi nu tos, lo gra -
rem apro var um tex to. Foi uma vi tó ria de Pir ro para o
Go ver no, até por que jun tou o seu e o meu Par ti do,
que não es ta vam uni dos nos de ta lhes até en tão. Esse 
é um dado mu i to im por tan te e que terá re fle xos em
ple ná rio, nos pró xi mos mo men tos. V. Exª se re por ta,
ago ra, à re la ção do Pre si den te Lula com o Ju di ciá rio.
Sua Exce lên cia faz be i ci nho para o Ju di ciá rio: ou o
Ju di ciá rio com por ta-se como quer o prín ci pe, ou o
prín ci pe de i xa de fre qüen tar as co me mo ra ções dos
175 anos de fun da ção, de atu a ção do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral. Eu sem pre digo e re pi to – V. Exª já deve
ter ou vi do da mi nha boca isso – que não se pode
com pac tu ar com o au to ri ta ris mo. É pre ci so en fren -
tá-lo no nas ce dou ro, caso con trá rio, tor na-se for te e
pode tor nar-se ir re ver sí vel. To das as ex pe riên ci as au -
to ri tá ri as do mun do co me ça ram como quem não quer 
nada, ou seja, é o prín ci pe cer ca do de ba ju la do res e
de áu li cos, sem pre di zen do que ele está cer to o tem -
po in te i ro. De vem ter dito que foi uma ati tu de más cu la, 
bo ni ta, in te res san te, tal vez mais bo ni ta do que se fan -
ta si ar de ti ro lês. Espe ro que o Pre si den te fan ta sie-se
de go ver nan te para co me çar, re al men te, a fa zer a s
co i sas pelo País. Mas a ati tu de que deve cha mar a
aten ção da que les que não são áu li cos nem ba ju la do -
res é a de aler tar o prín ci pe para o fato de que, no co -
me ço do Go ver no, tudo pas sa como se fos se brin ca -
de i ra; de po is, é ter rí vel para um go ver nan te en con -
trar, en tre ele e as de ma is ins ti tu i ções do País, um
fos so. E esse fos so é aber to quan do há des res pe i to,
quan do há atro pe la men to, quan do não há a ca pa ci -
da de de diá lo go efe ti va, quan do há a ten ta ti va do pen -
sa men to úni co, que em bur re ce o País de po is de ter
em bur re ci do o Go ver no. Essa é mi nha opi nião, Sr. Se -
na dor. Pa ra béns pelo seu belo dis cur so. Mais do que
nun ca, pa ra béns pela sua atu a ção co e ren te, com ba ti -
va, cor re ta, e que me faz vir à tri bu na para di zer da ad -
mi ra ção que te nho não só por V. Exª, mas pelo povo
da Pa ra í ba, que man dou para cá tão ma i ús cu lo re pre -
sen tan te.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de ço 
a V. Exª, Se na dor Arthur Vir gí lio, e digo que re al men te 
a gran de vi tó ria de on tem é a cer te za de que PFL,
PSDB, PDT e com pa nhe i ros de ou tras le gen das es ta -
re mos aqui nes te ple ná rio, evi den te men te, con tra o
rolo com pres sor, con tra uma ma i o ria apa ren te. Jun tos 
es ta re mos em de fe sa da ma i o ria dos tra ba lha do res
bra si le i ros, dos fun ci o ná ri os pú bli cos, que são as

29022 Sex ta-fe i ra 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    207ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



gran des ví ti mas des sa re for ma. E o de ta lhe ma i or foi
a for ma como sa í mos da que le ple ná rio, com ar de vi -
to ri o sos, pela união do PSDB, do PFL e do PDT no
com ba te a essa ma té ria e a ou tras que vi rão a ple ná -
rio. E V. Exª foi o gran de ar tí fi ce da união na no i te de
on tem, na ma dru ga da de hoje, ao lado dos Se na do -
res Tas so Je re is sa ti, Le o nel Pa van, Alva ro Dias, e
tan tos ou tros va lo ro sos com pa nhe i ros do seu Par ti do
e do meu Par ti do, sob o co man do do meu Lí der, Se -
na dor José Agri pi no, do meu Pre si den te, Se na dor
Jor ge Bor nha u sen, do Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, do Se na dor Cé sar Bor ges, do Se na dor Ro dolp -
ho Tou ri nho, do Se na dor Pa u lo Octá vio e do Se na dor
José Jor ge, a quem te nho a hon ra de con ce der um
apar te. Até o ama nhe cer do dia es ti ve mos lá em de fe -
sa do povo bra si le i ro.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Efra im
Mo ra is, gos ta ria de me con gra tu lar com V. Exª, in clu -
si ve pelo fato de ter mos sa í do vi to ri o sos da Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, às 6 ho ras da
ma nhã. Per de mos no voto, mas ti ve mos uma vi tó ria
po lí ti ca. Eu, in clu si ve, con si de ro-me a gran de ví ti ma
des sa má qui na do Go ver no, que me im pe diu de ler o
meu voto em se pa ra do. Pela par te que con se gui ler,
deu para que to dos ve ri fi cas sem que o mes mo de ve -
ria ter sido lido na ín te gra. Mas foi ape nas um fato que
su pe ra mos. Fi ca mos até o fim e de mos nos sos vo tos
uni dos con tra esse pro je to, que, na re a li da de, não re -
for ma a Pre vi dên cia. Tra ta-se de um pro je to ca su ís ti-
co. É, na re a li da de, uma mala de mal da des. Cada ar ti -
go é uma mal da de, só di fe rin do quem é o atin gi do.
São mal da des con tra ve lhi nhas, con tra ve lhi nhos,
con tra quem vai se apo sen tar, con tra fun ci o ná rio pú -
bli co...

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – E até
con tra quem vai mor rer.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Inclu si ve com
quem mor re. Eu gos ta ria tam bém de me con gra tu lar 
com V. Exª por esse pro nun ci a men to que faz so bre
o Ju di ciá rio. Sou, in clu si ve, o re la tor da Emen d a
Cons ti tu ci o nal do Ju di ciá rio aqui no Se na do. Nós
es ta mos tra ba lhan do nela e pa ra mos um pou c o
ago ra por que toda a aten ção da Ban ca da do Go ver -
no está vol ta da para a re for ma da Pre vi dên cia e
para a re for ma tri bu tá ria. Com bi na mos com o Pre si -
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, Se na dor Edi son Lo bão, que nós pa ra ría mos
um pou co até que es sas duas re for mas pas sas sem
pela Co mis são. Mas fi quei pre o cu pa do, Se na dor
Efra im, prin ci pal men te com essa afir ma ti va de que

o Go ver no quer di mi nu ir o man da to dos Mi nis tros do
Su pre mo para dez anos. 

Cre io que, na Jus ti ça bra si le i ra, há mu i to o que
ser con ser ta do, mas há algo que sem pre deu cer to,
com o qual nun ca ti ve mos pro ble mas: o Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral. Por tan to, na ver da de, anun ci ar a ma té -
ria sem en vi ar emen das, sem nada, no mo men to em
que a re for ma do Ju di ciá rio está em tra mi ta ção, que o
Po der Exe cu ti vo quer li mi tar o man da to dos Mi nis tros
do Su pre mo em dez anos, soa como ame a ça. Cre io
que se de ve ria vol tar atrás, por que, cer ta men te, nós,
des ta Casa, não con cor da re mos com que o Su pre mo
seja hu mi lha do des sa for ma. So li da ri zo-me com V.
Exª e o pa ra be ni zo pela bri lhan te atu a ção como nos -
so Lí der, on tem, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de -
ço a V. Exª, Se na dor José Jor ge, na cer te za de que
sou obri ga do a la men tar a tru cu lên cia que ocor reu
on tem, na que la re u nião, em que se cas sou o di re i to
de V. Exª de ler o seu voto em se pa ra do. Mas, gra ças
a Deus, gra ças à nos sa união na que la Casa, con se -
gui mos mos trar ao Bra sil que ain da te mos for ç a
para, no ple ná rio, mu dar mos essa cru el da de, esse
con fis co que que rem fa zer com o di nhe i ro do apo -
sen ta do, com o di nhe i ro das vi ú vas, com o di nhe i ro
do fun ci o ná rio pú bli co.

Ouço V. Exª, Se na dor Mão San ta, do PMDB do
Pi a uí.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Efra -
im Mo ra is, pri me i ra men te, que ro apre sen tar aqui o
nos so res pe i to ao Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, Ma u rí cio Cor rêa. S. Exª sim bo li za para
este País aque le pi a u i en se Evan dro Lins e Sil va,
que, com gran de za e fir me za, foi Pre si den te do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral. So fri in jus ti ças no TSE, o
que só foi pos sí vel por que apro ve i ta ram a sa í da de
Ma u rí cio Cor rêa. Qu e ro aqui tam bém apre sen tar os 
meus apla u sos pes so a is a V. Exª pelo seu com por -
ta men to de Lí der da Mi no ria des ta Casa. Sou do
PMDB, e Ulysses Gu i ma rães dis se: “Ouça a voz
rou ca das ruas”. E as vo zes rou cas das ruas es tão
lhe apla u din do pelo seu voto em se pa ra do, em de fe -
sa dos apo sen ta dos, das vi u vi nhas e da pa ri da de.
Qu an do a ma té ria vier para cá, V. Exª terá o meu
voto – já o tem an te ci pa da men te –, em nome de
Ulysses Gu i ma rães, que man dou aus cul tar mos a
voz rou ca das ruas, a voz do povo, que é a voz de
Deus, e o povo e Deus são con tra essa re for ma.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Meu caro 
Se na dor Mão San ta, agra de ço-lhe o apar te e te nho
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cer te za de que essa é a po si ção de V. Exª aqui, no
ple ná rio, pela for ma com que V. Exª se vem pro nun ci -
an do, vem se co mu ni can do por meio da te le vi são, do
rá dio, des ta Casa e des te Po der. V. Exª tem re ve la do a 
todo o Bra sil a sua po si ção.

Por tan to, ao lado de V. Exª e de ou tros com pa -
nhe i ros do PMDB, com pa nhe i ros do PT e com pa -
nhe i ros ou tros que se uni rão ao PFL, ao PSDB e ao
PDT, va mos mu dar a re for ma da pre vi dên cia, que,
den tro de pou cos dias, es ta rá aqui, no ple ná rio, para
ser vo ta da.

Sr. Pre si den te, não po de mos con ce ber que
ques tões pes so a is in flu am ou mes mo de ter mi nem
mu dan ças ca su ís ti cas na es tru tu ra de um Po der, im-
pos ta por ou tro. Esta be le cer man da tos para os Mi nis -
tros do Su pre mo não é me di da tó pi ca que de pen da
ape nas da von ta de do che fe de ou tro Po der, no caso,
o Exe cu ti vo. É me di da que ca re ce de dis cus são e,
para ser im ple men ta da, pre ci sa pas sar pelo cri vo do
Con gres so Na ci o nal. Pes so al men te, te nho dú vi das
quan to ao acer to des sa pro pos ta, mas ad mi to que
pos sui de fen so res qua li fi ca dos e que deva ser sub -
me ti da a de ba te, no âm bi to da re for ma do Ju di ciá rio.
Mas não há como ex clu ir o Ju di ciá rio des sa dis cus -
são e não ouvi-lo.

Diz o jor nal Va lor – e o de i xa rei re gis tra do nos
Ana is da Casa – que o Go ver no quer im ple men tar um
sis te ma de con tro le ex ter no para re du zir a cor rup ção
de ju í zes e cri ar me ca nis mos para tor ná-lo mais rá pi -
do e pró xi mo da po pu la ção ca ren te.

São co i sas di fe ren tes: o com ba te à cor rup ção,
que deve ocor rer em to das as fren tes dos três Po de -
res, e o ana cro nis mo es tru tu ral do Ju di ciá rio, que in -
de pen de da von ta de dos ju í zes. Sa be mos que é pre -
ci so re es tru tu rar fi si ca men te a Jus ti ça, dar-lhe me i os
de me lhor exer cer sua mis são, as sim como é in dis -
pen sá vel que se re for me a le gis la ção pro ces su al, res -
pon sá vel tam bém pela in fi ni da de de re cur sos que so -
bre car re gam os Tri bu na is Su pe ri o res.

Com re la ção ao con tro le ex ter no, é tema que
tem sus ci ta do as ma i o res con fu sões e con tro vér si as.
Que tipo de con tro le se co gi ta? O que é exa ta men te
con tro le ex ter no? É con tro le de sen ten ças, de cons -
ciên ci as? So mos con tra. É con tro le ad mi nis tra ti vo?
Em que ba ses?

São dis cus sões de gran de com ple xi da de, que
de vem ocor rer em âm bi to ade qua do. Por que o Go -
ver no não vem a esta Casa, que está dis cu tin do a
ma té ria, para apre sen tar com cla re za suas pro pos -
tas? A im pres são que dá é a de que pre ten de, ele

pró prio, o Exe cu ti vo, exer cer o con tro le ex ter no so bre
o Ju di ciá rio.

O Mi nis té rio da Jus ti ça cri ou uma Se cre ta ria es -
pe cí fi ca para fa zer um di ag nós ti co da Jus ti ça e pro por 
mu dan ças. O Pre si den te do STF, Ma u rí cio Cor rêa, foi
con trá rio à idéia, cri ti can do-a aber ta men te. Quer que
esse tema seja dis cu ti do no âm bi to pró prio, o Con -
gres so Na ci o nal, com a par ti ci pa ção dos ju í zes e da
so ci e da de bra si le i ra, o que é, no mí ni mo, ra zoá vel, e
não por um pu nha do de bu ro cra tas, tran ca dos numa
sala do Mi nis té rio da Jus ti ça.

A pre o cu pa ção do Pla nal to com o Ju di ciá rio – e 
é o pró prio jor nal Va lor quem o diz – não é ape nas
ins ti tu ci o nal. O Go ver no é o ma i or réu do País e res -
pon de a pro ces sos bi li o ná ri os no STF. O Su pre mo
está para de ci dir – e on tem de ci diu –, por exem plo,
se a União deve pa gar R$27 bi lhões a tí tu lo de cor re -
ção nos be ne fí ci os pre vi den ciá ri os de 1997 a 2001.
E de ci diu, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, a fa vor d o
Go ver no.

Ações como essa são co muns em to das as ins -
tân ci as da Jus ti ça, mas têm peso ma i or no Su pre mo,
onde são ir re cor rí ve is. Daí a pres são, en ten do, so bre
aque la Cor te sem pre que in te res ses do Exe cu ti vo es -
tão em pa u ta.

Há tam bém, nes te mo men to, má von ta de com o
Su pre mo – e, par ti cu lar men te, com o seu Pre si den te
Ma u rí cio Cor rêa – por ter este se en vol vi do nas dis -
cus sões em tor no da re for ma da pre vi dên cia. 

Faço es tas con si de ra ções, Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, para que esta Casa re to me, com
cri té rio e sem pa i xões, o tema da re for ma do Ju di ciá -
rio, não per mi tin do que este de ba te seja pa u ta do por
im pul sos re ta li a ti vos do Pa lá cio do Pla nal to, nem se
trans for me numa que re la ide o ló gi ca ou par ti dá ria.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

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

O País pre ci sa de uma Jus ti ça ágil, aces sí vel e
trans pa ren te. E isso só será ob ti do se os Po de res en -
vol vi dos nes sa dis cus são ob ser va rem os prin cí pi os
de in de pen dên cia e har mo nia que de vem di tar o seu
con ví vio.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EFRAIM MORAIS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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GO VER NO QUER
FIXAR MAN DA TOS NO SU PRE MO

Ju li a no Ba si le, de Bra sí lia

O go ver no Lula faz uma ava li a ção pés si ma do
Ju di ciá rio e pre ten de re for mu lá-lo por com ple to. A in -
sa tis fa ção co me ça pela cú pu la da Jus ti ça. O pre si -
den te quer al te rar o per fil do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral (STF) e es tu da fi xar man da tos para mi nis tros. Os
pró xi mos in di ca dos ao STF te ri am man da tos de dez
anos no tri bu nal. Atu al men te os mi nis tros per ma ne -
cem no car go até com ple ta rem 70 anos, quan do são
apo sen ta dos com pul so ri a men te com sa lá ri os in te -
gra is.

Os prin ci pa is in ter lo cu to res de Lula ava li am que
o tem po de per ma nên cia no Su pre mo é mu i to gran de. 
Alguns mi nis tros che gam ao tri bu nal com 45 ou 50
anos e fi cam até com ple ta rem 70. Eles en ten dem que 
é um car go qua se vi ta lí cio.

O pre si den te pre ten de tam bém in flu ir para que
haja mu dan ça na com po si ção do tri bu nal, tor nan do-o
mais ágil e mais mo der no. Lula in di ca rá uma mu lher
para a vaga que será aber ta em maio do ano que vem
com a apo sen ta do ria do mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa,
pre si den te do STF. Ele já ide a li zou o per fil da fu tu ra
mi nis tra. “Será uma ad vo ga da com ba ti va”, con fi den -
ci ou Lula, em re u nião, na se ma na pas sa da, com os
pre si den tes de cada uma das 27 sec ci o na is da
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil (OAB), re a li za da no
Pa lá cio do Pla nal to.

Lula in di cou três mi nis tros ao STF (Ce zar Pe lu -
so, Car los Brit to e Jo a quim Bar bo sa Go mes). Terá
mais duas in di ca ções a fa zer com as apo sen ta do ri as
de Cor rêa e do mi nis tro Car los Vel lo so, em ja ne i ro de
2006. Ao fi nal de seu man da to, terá in di ca do cin c o
dos onze mi nis tros do STF. Se for re e le i to, in di ca rá
mais dois.

As pro pos tas de mu dan ças do Su pre mo es tão
sen do dis cu ti das no Pla nal to num mo men to de cri se
en tre o Exe cu ti vo e a cú pu la do Ju di ciá rio. O des con -
for to de Lula com Cor rêa é mu i to gran de. O pre si den -
te do STF cri ti cou aber ta men te a re for ma da Pre vi -
dên cia e o es ti lo de Lula go ver nar. Em en tre vis ta à re -
vis ta Veja dis se que Lula está des lum bra do com o po -
der e go ver na com dois cza res: José Dir ceu e Anto nio
Pa loc ci.

Du ran te o en con tro com a OAB, o pre si den te
de mons trou sua in sa tis fa ção. Ao ser per gun ta do s e
iria à fes ta de 175 anos do STF, ocor ri da na quin ta-fe i -
ra pas sa da, Lula res pon deu com iro nia: “Eu?!” Em se -
gui da, ba teu a mão no om bro de Tho maz Bas tos, seu

Mi nis tro da Jus ti ça, tam bém pre sen te ao en con tro:
“Tá aqui quem vai me re pre sen tar.”

Qu an do um dos pre si den tes sec ci o na is da OAB
dis se que o per fil do STF está mu dan do para me lhor
por ca u sa das re cen tes in di ca ções, Lula res pon deu
que se rão fe i tas no vas mu dan ças no tri bu nal. Foi nes -
te mo men to que fa lou em in di car uma mu lher. Logo
de po is, con ver sou so bre as ou tras pro pos tas de mu -
dan ça, como a de fi xar man da tos para o STF.

Lula pe diu aos in te gran tes da OAB que aju das -
sem Tho maz Bas tos na re for ma do Ju di ciá rio, O mi -
nis tro da Jus ti ça foi pre si den te da Ordem e tem con ta -
to pró xi mo com lí de res da en ti da de.

A pre o cu pa ção com o Ju di ciá rio não é ape nas
ins ti tu ci o nal. O go ver no é o ma i or réu do País e res -
pon de a pro ces sos bi li o ná ri os no STF. O tri bu nal está
para de ci dir se a União deve pa gar R$27 bi lhões a tí -
tu lo de cor re ção nos be ne fí ci os pre ví den ciá ri os de
1997 a 2001. Ações como essa são co muns em to das 
as ins tân ci as da Jus ti ça, mas têm peso ma i or no Su -
pre mo.

O Pa lá cio do Pla nal to vê com mu i to in sa tis fa ção
o fun ci o na men to do Ju di ciá rio. O go ver no quer im ple -
men tar um sis te ma de con tro le ex ter no para re du zir a
cor rup ção de ju i zes e cri ar me ca nis mos para tor ná-lo
mais rá pi do e pró xi mo da po pu la ção ca ren te. O Mi nis -
té rio da Jus ti ça cri ou uma se cre ta ria es pe cí fi ca para
fa zer um di ag nós ti co da Jus ti ça e pro por mu dan ças.
Cor rêa foi con trá rio à idéia, cri ti can do-a aber ta men te.

“O Ju di ciá rio bra si le i ro é mu i to ruim”, dis se o Mi -
nis tro-Che fe da Casa Ci vil, José Dir ceu, na re u nião
do Pre si den te Lula com a OAB. Uma das ex pec ta ti vas 
do go ver no para me lho rar o re la ci o na men to en tre o
Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio, é a mu dan ça na pre si dên cia
do Su pre mo, em maio de 2004, quan do ter mi na o
man da to de Ma u rí cio Cor rêa. O mi nis tro Nel son Jo -
bim as su mi rá a pre si dên cia do STF e o Pla nal to ava lia 
que ele tem pro fun do res pe i to ao re la ci o na men to ins -
ti tu ci o nal.

Du ran te o en con tro da cú pu la do go ver no com a
OAB, Cor rea foi até ri di cu la ri za do. Dis se ram que ha -
via o ris co de Cor rêa mis tu rar uís que com cer ve ja, se
es sas be bi das fos sem ser vi das na fes ta dos 175 anos 
do tri bu nal. Cor rêa ha via ad mi ti do à Veja ter fe i to essa 
mis tu ra du ran te o car na val de 1994, quan do era mi -
nis tro da Jus ti ça do en tão pre si den te Ita mar Fran co.

Na fes ta do STF, po rém, foi ser vi da água ge la da
e re fri ge ran te. Lula não com pa re ceu. Foi re pre sen ta -
do por Tho maz Bas tos e pelo vice, José Alen car, que
che gou atra sa do e não fi cou para ou vir o dis cur so de
Cor rêa.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Efra im Mo ra is, 
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. Ro meu Tuma, 1º
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pror ro -
ga rei a Hora do Expe di en te por quin ze mi nu tos, para
que os três Srs. Se na do res que se ins cre ve ram para
uma co mu ni ca ção ina diá vel pos sam fa zer uso da pa -
la vra.

Ape la ria para que S. Exªs usas sem os cin co mi -
nu tos pre vis tos no Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Aze re -
do, por cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
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, está
se ins ta lan do, hoje, uma fren te par la men tar em de fe -
sa do trans por te pú bli co, e essa é uma ques tão que,
re al men te, pre ci sa ser en ca ra da de uma for ma mais
ade qua da, pois os pro ble mas es tão au men tan do a
cada dia nas gran des ci da des bra si le i ras.

O nú me ro de ve í cu los nas ruas é cres cen te, há
au sên cia de obras es tru tu ra is em mu i tas ci da des, tais 
como ave ni das, e, des sa ma ne i ra, a ques tão nos
mos tra, pela fren te, um ho ri zon te ne gro, di fí cil e des -
co nhe ci do, que será o cres cen te con ges ti o na men to
nas gran des ci da des.

Para evi tar isso, é fun da men tal o trans por te de
mas sa, mais co nhe ci do como trans por te fer ro viá rio e
de me trô, que en fren ta, nes te mo men to, di fi cul da des
gran des no Bra sil.

A tra mi ta ção de al guns pro je tos está mu i to len -
ta. Nes ta se ma na, ti ve mos opor tu ni da de de re ce ber
em au diên cia, na Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, os Di ri gen tes da CBTU (Com pa nhia
Bra si le i ra de Trens Urba nos) e tam bém a Se cre tá ria
Exe cu ti va do Mi nis té rio das Ci da des. Entre tan to, essa 
au diên cia fi cou mu i to aquém do que se po de ria de se -
jar, já que a CBTU não trou xe ne nhu ma pers pec ti va
de no vos in ves ti men tos. Pelo con trá rio, mos trou um
pla no mu i to tí mi do, que já foi co men ta do aqui. Algu -
mas Ca pi ta is, como For ta le za, no Ce a rá, têm re cur -
sos mais ex pres si vos pre vis tos ape nas para o pri me i -
ro ano após o man da to do Pre si den te Lula.

Em Belo Ho ri zon te, há obras do me trô ina ca ba -
das, e, nes te ano, ha ve rá a mais ba i xa li be ra ção de
re cur sos dos úl ti mos dez anos. Hou ve pro ble mas
tam bém nos anos an te ri o res, no Go ver no do meu
Par ti do, mas ago ra a si tu a ção é so frí vel, pois a li be ra -
ção pra ti ca men te não exis te, e a se gun da li nha de
me trô da que la ci da de, pre vis ta des de o Pla no Di re tor

de 1982, já foi pa ra li sa da, sob o ar gu men to de que os
pro je tos são an ti qua dos, até se des co nhe cen do a ca -
pa ci da de téc ni ca do cor po de fun ci o ná ri os da CBTU.

Tam bém com re la ção ao me trô, há um fato que
co me ça a nos pre o cu par mais.

Nes ta se ma na, num tris te ce ná rio, uma cri an ça
de ape nas dois anos de ida de aca bou mor ren do ao
cair num fos so de ele va dor de oito me tros, numa das
es ta ções em cons tru ção. O de le ga do res pon sá vel
pelo caso cons ta tou que o ta pu me não ha via sido co -
lo ca do de modo cor re to e de cla rou não ter dú vi das de 
que hou ve ne gli gên cia da Com pa nhia Bra si le i ra de
Trens Urba nos e da com pa nhia con tra ta da para fa zer
o ser vi ço. A CBTU, por sua vez, pre fe riu adi ar as jus ti -
fi ca ti vas para o aci den te e dis se que só se pro nun ci a -
rá de po is da di vul ga ção do re la tó rio.

É, por tan to, fun da men tal que a CBTU pos sa ter
re cur sos para apli car nos me trôs do Bra sil como um
todo e que, de uma vez por to das, ter mi ne-se com
essa ques tão de se fa ze rem crí ti cas às ad mi nis tra -
ções an te ri o res como jus ti fi ca ti va para os pro ble mas.
O mês de se tem bro já está ter mi nan do, va mos en trar
no mês de ou tu bro – são, por tan to, nove me ses de
Go ver no –, e, la men ta vel men te, nes sa opor tu ni da de
da au diên cia pú bli ca, as au to ri da des que aqui vi e ram, 
ques ti o na das que fo ram com re la ção à li be ra ção de
ver bas, trou xe ram-nos ape nas crí ti cas às ad mi nis tra -
ções an te ri o res.

É evi den te que ti ve mos pro ble mas, como eu já
dis se. Inclu si ve, no pró prio me trô de Belo Ho ri zon te,
hou ve um aci den te em que dois trens que se cho ca -
ram pela au sên cia de si na li za ção. E so bre isso há
uma crí ti ca con tun den te, a de que foi uma ir res pon sa -
bi li da de te rem de i xa do es ses trens fun ci o na rem sem
a de vi da si na li za ção. Ago ra, tam bém hou ve um aci -
den te fa tal, la men ta vel men te. E de quem é a res pon -
sa bi li da de? Tam bém é da ad mi nis tra ção pas sa da?
Acre di to que não. Não cabe aos an te ces so res essa
res pon sa bi li da de.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro tra zer a mi nha
pre o cu pa ção com esse pro ces so de trans por te ur ba -
no de mas sa em todo o Bra sil.

Em Belo Ho ri zon te, está pre vis ta a es ta du a li za -
ção do me trô, e já exis te uma com pa nhia cri a da com
esse ob je ti vo. Ha ve rá a par ti ci pa ção do Go ver no do
Esta do com 55%, da Pre fe i tu ra de Belo Ho ri zon te
com 35% e da Pre fe i tu ra de Con ta gem, ci da de da
gran de Belo Ho ri zon te, com 10%.

A com pa nhia já está cons ti tu í da e pode re ce ber
o me trô para ge ren ciá-lo mais ade qua da men te pelo
Esta do e pe los Mu ni cí pi os. Entre tan to, ape sar de isso
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es tar pre vis to, des de de zem bro do ano pas sa do, foi
sus pen sa a as si na tu ra do con tra to de trans fe rên cia
para o Esta do, exa ta men te por que es ta va se ins ta lan -
do um novo Go ver no. La men ta vel men te, até este mo -
men to, não há a re a li za ção des sa trans fe rên cia, o que 
nos leva a crer que exis tem tam bém pro ble mas li ga -
dos à pi cu i nha com a ad mi nis tra ção an te ri or, com a
ad mi nis tra ção do Go ver no do Esta do, que hoje é de
ou tro Par ti do que não o do Pre si den te Lula.

Não po de mos es tar com os bra ços cru za dos em 
re la ção ao trans por te ur ba no no Bra sil. É fun da men tal 
que o Go ver no pare de guar dar di nhe i ro e co me ce a
li be rar os re cur sos pre vis tos em or ça men to para as
obras dos me trôs nas vá ri as Ca pi ta is bra si le i ras.
Enquan to as au to ri da des es tu dam o pro ble ma, vi das
se per dem nos bu ra cos dos me trôs de Belo Ho ri zon -
te. E es sas vi das são ir re cu pe rá ve is, Sr. Pre si den te.

Por tan to, o mo men to é de ação, não é mais de
pa la vras, de la men tos e de crí ti cas a ad mi nis tra ções
an te ri o res. É mo men to de se tra ba lhar, bus can do re -
cur sos e co lo can do em fun ci o na men to um sis te ma de 
trans por te ur ba no mais ade qua do à po pu la ção bra si -
le i ra nas gran des ci da des.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Agra de -

ço a V. Exª.
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti, por 

cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, de
acor do com o Re gi men to.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos
acom pa nhan do, com mu i ta aten ção e pre o cu pa ção, a 
de ci são que tal vez seja to ma da nes ta se ma na. Pe las
de cla ra ções fe i tas hoje pela ma nhã, no Bom dia Bra -
sil, pelo Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, tal vez essa
de ci são não seja to ma da nes ta se ma na. S. Exª está,
du ran te todo o dia, re ce ben do co mi ti vas e tra tan do do 
as sun to dos trans gê ni cos, ten do em vis ta a sua gra vi -
da de e a di fí cil de ci são que pre ci sa ser to ma da.

Esta mos acom pa nhan do essa ques tão com
mu i ta aten ção. Esse é um as sun to po lê mi co por si só,
apa i xo nan te, em que as po si ções es tão cris ta li za das.
Há uma ten dên cia de se ima gi nar que, de um lado,
es tão os adep tos da ques tão eco ló gi ca e que, do ou -
tro lado, es tão os adep tos e de fen so res do agro ne gó -
cio.

Qu e ro tra zer uma re a li da de exis ten te em San ta
Ca ta ri na, um Esta do em que há lei es ta du al pro i bin do
o plan tio e a co mer ci a li za ção de pro du tos trans gê ni -
cos. Essa lei foi fru to de um pro fun do de ba te fe i to com 

a so ci e da de, não só por con ta das ques tões eco ló gi -
cas de sa ú de e de toda dú vi da que pa i ra a res pe i to
das con se qüên ci as da dis se mi na ção dos pro du tos
trans gê ni cos, mas tam bém por con ta de uma ava li a -
ção a res pe i to dos in te res ses eco nô mi cos do nos s o
Esta do, ten do em vis ta que San ta Ca ta ri na tem uma
pro du ção agro in dus tri al e agro pe cuá ria bas tan te sig -
ni fi ca ti va, ex por ta a ma i or par te dos seus pro du tos e
tem o mer ca do de ex por ta ção ab so lu ta men te vin cu la -
do a pro du tos or gâ ni cos, ou seja, tem um pré-re qui si -
to de não uti li zar pro du tos trans gê ni cos.

Ti ve mos, há pou co tem po, sus pen são de con -
tra tos de ex por ta ção de fran gos, ten do em vis ta que,
em de ter mi na do pe río do, a fal ta do mi lho obri gou os
pro du to res a ad qui ri rem mi lho trans gê ni co do Pa ra -
guai. Isso foi su fi ci en te para que as ex por ta ções de al -
guns pro du to res de San ta Ca ta ri na fos sem bar ra das
no mer ca do eu ro peu.

Por isso, no de ba te a res pe i to dos trans gê ni cos,
de i xa de ter ló gi ca essa di vi são que se ten ta fa zer en -
tre os eco lo gis tas e o agro ne gó cio. Isso por que no
caso es pe cí fi co de San ta Ca ta ri na o agro ne gó cio, ou
seja, as agro in dús tri as es tão di re ta men te en vol vi das
nes se de ba te e nes sa ques tão – a não ser que eu es -
te ja mu i to en ga na da, até por que não ti ve mos ne nhu -
ma di fi cul da de em apro var a lei es ta du al pro i bin do os
trans gê ni cos em San ta Ca ta ri na – e não te rão in te -
res se em que seja li be ra da a pro du ção de trans gê ni -
cos em nos so País. Por quê? Por que não te mos os
es tu dos su fi ci en tes para di zer com cer te za que não
ha ve rá con se qüên cia em ter mos am bi en ta is, em ter -
mos de sa ú de, com re la ção à dis se mi na ção dos pro -
du tos trans gê ni cos. Tam bém não te mos es tu dos para
de ter mi nar a ide al pro xi mi da de de la vou ras, ou seja,
qual é a dis tân cia ga ran ti da de que uma la vou ra trans -
gê ni ca não aca ba rá in flu en ci an do uma la vou ra não
trans gê ni ca. 

Hoje de ma nhã, em uma brin ca de i ra com o Se -
na dor Pa u lo Paim, dis se-lhe que va mos ter que con -
ver sar, por que San ta Ca ta ri na e o Rio Gran de do Sul
têm uma ba i ta de uma fron te i ra. Nós va mos ter que fa -
zer o quê? Uma cer ca? Um muro para não de i xar nem 
as bor bo le tas en tra rem? Como va mos fun ci o nar?
Como é que os in te res ses co lo ca dos na con jun tu ra
pelo Rio Gran de do Sul se im põem a uma con jun tu ra
do res tan te do Bra sil, in clu si ve de Esta dos vi zi nhos?

Des sa for ma, te mos o en ten di men to de que
esta não vai ser uma de ci são fá cil, mas, sim, pro fun -
da men te com ple xa. E in dis cu ti vel men te pre ci sa re -
mos de um es pa ço e tem po ade qua dos para fazê-la
de for ma se re na, aten den do aos in te res ses da Na ção 
em re la ção à sua di ver si da de eco nô mi ca e, prin ci pal -
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men te, aos in te res ses do nos so povo. To dos sa be mos 
de quem é o gran de in te res se em fa zer com que a
trans ge nia se ins ta le no País: há uma mul ti na ci o nal
com um nome e mão san ti fi ca da que tem todo o in te -
res se em que os tran gê ni cos se jam im plan ta dos em
nos so País.

Esta mos acom pa nhan do o pro ces so, in clu si ve
tive a opor tu ni da de de fa lar com a re pre sen ta ção do
Go ver no es ta du al, por que me pre o cu pou a no tí cia de
que o Go ver na dor de San ta Ca ta ri na es ta ria apo i an -
do a li be ra ção dos trans gê ni cos. Tive a con fir ma ção
de que este as sun to não tem aval do Go ver no do
Esta do, tan to que o Se cre tá rio de Agri cul tu ra de San -
ta Ca ta ri na está re a li zan do, na se gun da-fe i ra pró xi -
ma, uma re u nião com os Se cre tá ri os do Pa ra ná, San -
ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul, em Flo ri a nó po lis,
exa ta men te para de ba te rem so bre como fi ca rão as
in ter li ga ções dos três Esta dos, a de pen der da de ci -
são, que não sa be mos ain da, do Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca so bre o as sun to no dia de hoje.

Por tan to, tra go este as sun to e a nos sa pre o cu -
pa ção, prin ci pal men te ten do em vis ta a re a li da de do
Esta do de San ta Ca ta ri na, onde o ne gó cio agrí co la
será pro fun da men te pre ju di ca do com a im plan ta ção
da trans ge nia.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga do 

a V. Exª.
Con ce do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, Se -

na dor Hé lio Cos ta, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
V. Exª tem a pa la vra por cin co mi nu tos, de acor -

do com o Re gi men to Inter no.
O SR. HÉLIO COSTA  (PMDB – MG. 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, os mi ne i ros es tão
apre en si vos, em es pe ci al o Go ver na dor de Mi nas Ge -
ra is – in clu si ve S. Exª já ma ni fes tou apre en são – em
re la ção as mu dan ças fe i tas nes ta se ma na, na úl ti ma
hora, no tex to ori gi nal da re for ma tri bu tá ria, que, hoje
pela ma nhã, che gou a esta Casa para apre ci a ção do
Ple ná rio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, la men ta -
vel men te tais mu dan ças no tex to do Re la tor, De pu ta -
do Vir gí lio Gu i ma rães, al te ran do, de 31 de ju lho para
30 de se tem bro, o pra zo dan do per mis são para que
as Uni da des Fe de ra ti vas pos sam con ce der in cen ti -
vos fis ca is, têm con cor ri do para uma ver da de i ra in -
ten si fi ca ção na guer ra fis cal en tre os Esta dos, em
pre ju í zo no ta da men te do Esta do de Mi nas Ge ra is.

Mi nas Ge ra is, na re gião do Triân gu lo Mi ne i ro e
no sul de Mi nas em es pe ci al, re gião fron te i ri ça ao

Esta do de São Pa u lo, sem pre está acos sa da por
aque les ca ça do res de em pre sas que que rem re ti rar
de Mi nas Ge ra is as em pre sas que já es tão ali ins ta la -
das, ofe re cen do sub sí di os, van ta gens e con ces sões
que, la men ta vel men te, o Go ver no de Mi nas Ge ra is
não pode con ce der.

Ontem, o Go ver na dor Aé cio Ne ves fa zia um le -
van ta men to, na pon ta do lá pis: caso ace i tás se mos to -
das as al te ra ções fe i tas no tex to da re for ma tri bu tá ria
ori un da da Câ ma ra dos De pu ta dos, ape nas o Esta do
de Mi nas po de rá ter um pre ju í zo de R$2 bi lhões, de -
cor ren te do fato de que al gu mas em pre sas não mais
irão para lá, além de ou tras que es tão, mas que vão
sair por ca u sa das van ta gens que Esta dos li mí tro fes
es tão ofe re cen do. As em pre sas es tão ce den do a esta 
pres são, a esta caça que se faz, nes te mo men to, ao
em pre sá rio que es ta va des ti na do a Mi nas Ge ra is e
que já co me ça a de ban dar para ou tros Esta dos.

Nós, que já vi ve mos as di fi cul da des na tu ra is de
mu i tos anos sem in ves ti men tos ade qua dos, na se ma -
na pas sa da le va mos um sus to, por que, de re pen te,
uma obra cri a da por Jus ce li no Ku bits chek, como foi a
Su de ne, ago ra re cri a da como Fun do de De sen vol vi -
men to Re gi o nal, já es ta va por ex clu ir a re gião do Vale
do Je qui ti nho nha. Como tive a opor tu ni da de de res -
sal tar aqui no Ple ná rio, essa re gião é mu i to ca ren te e
tão ne ces si ta da quan to qual quer Esta do do Nor te ou
do Nor des te do País. Aque les que la men ta vel men te
não a co nhe cem é que po dem pen sar em re ti rar do
Fun do de De sen vol vi men to Re gi o nal uma re gião tão
ca ren te como o Vale do Je qui ti nho nha, si tu a da no
meu Esta do, Mi nas Ge ra is.

Srªs e Srs. Se na do res, te mos uma mis são nes te 
Ple ná rio: o Se na do é a Casa re vi so ra. Essa é a nos sa
mis são. Esta é a fun ção do Se na do: re ce ber o que foi
fe i to na Câ ma ra dos De pu ta dos e aqui apre sen tar sua 
pro pos ta re vi so ra. É o que de ve mos fa zer.

Por esta ra zão, va mos apre sen tar um pro je to de
lei para que seja apen sa do aqui na re for ma que está
sen do dis cu ti da, para que pos sa mos vol tar ao dia 31
de ju lho es ses be ne fí ci os que po dem ser da dos até o
dia 30. Por que, se per mi tir mos que tudo aqui lo que foi
trans fe ri do, do dia 31 de ju lho até o dia 30 de se tem -
bro, para ou tros Esta dos, Mi nas Ge ra is terá um pre ju -
í zo, con for me as si na lou o Go ver na dor Aé cio Ne ves,
de até R$2 bi lhões. 

Sr. Pre si den te, essa é uma gran de pre o cu pa-
ção, por que te mos que evi tar de to das as for mas a
guer ra fis cal. Na ver da de, a pro pos ta que se faz à re -
for ma nes te mo men to, tem, en tre ou tros ob je ti vos, o
de aca bar com guer ra fis cal en tre os Esta dos. Não po -
de mos mais con vi ver com essa dis pu ta de fa vo res
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que são ofe re ci dos nas fron te i ras es ta du a is, onde um
Esta do pro cu ra re ti rar do ou tro os be ne fí ci os que es -
tão che gan do, como a em pre sa que vai para se es ta -
be le cer, para cri ar em pre gos, para ge rar im pos tos.
Nós te mos que res pe i tar es sas fron te i ras eco nô mi cas 
en tre os Esta dos.

Por essa ra zão, res sal to a pre o cu pa ção do nos so
Go ver na dor de Mi nas Ge ra is e re pi to o que S. Exª dis se: 
há inú me ras em pre sas lo ca li za das no Esta do de Mi nas
Ge ra is que es tão sen do as se di a das por pro pos ta em
es cri to e ou tras, que já es tão com as suas de fi ni ções
pra ti ca men te to ma das para que ve nham para Mi nas
Ge ra is es tão, ago ra, co bran do-nos as mes mas con di -
ções apre sen ta das por ou tros Esta dos.

É isso que está acon te cen do em Mi nas Ge ra is,
Sr. Pre si den te.

Então, le van to aqui a dis cus são de que de ve -
mos nos pre pa rar para vol tar para o dia 31 de ju lho
essa data dos be ne fí ci os fis ca is con ce di dos aos Esta -
dos, por que, se con ti nu ar a pre va le cer o tex to mo di fi -
ca do na Câ ma ra dos De pu ta dos, in fe liz men te não só
Mi nas Ge ra is, mas vá ri os Esta dos bra si le i ros se rão
pre ju di ca dos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga do 

a V. Exª
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor

Alme i da Lima, V. Exª, as sim como o Se na dor Le o nel
Pa van e o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, es tão ins cri -
tos como Lí de res. Como já pas sa mos do ho rá rio da
Ordem do Dia e ain da não hou ve co mu ni ca ção de ne -
nhu ma Li de ran ça de que se rão vo ta das as duas pa u -
tas, que ro ape nas ler as ma té ri as do Expe di en te e,
em se gui da, vol tar à lis ta dos ora do res. 

Se V. Exª con cor dar, le rei as ma té ri as cons tan -
tes do Expe di en te e, em se gui da, da re mos con ti nu i-
da de aos tra ba lhos.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Pois não,
Sr. Pre si den te.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – 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 Se na dor Arthur Vir gí lio, pela or dem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, para
adi an tar, em re la ção às me di das pro vi só ri as, as se gu -
ro a V. Exª que, por par te do PFL e do PSDB , não
hou ve acor do, por tan to não hou ve con sen so na
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – No bre
Se na dor, per mi ta-me ler as ma té ri as e, em se gui da,
con ce de rei a pa la vra a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, Sr. Pre si den te. Em se gui da, vou ao as sun to
subs tan ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 He rá cli to For tes. 

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 406, DE 2003

Dis põe so bre a de du ção, para fins
do im pos to de ren da das pes so as ju rí di-
cas, de des pe sas com sa lá ri os e en car-
gos so ci a is de em pre ga dos, em caso de
con tra ta ção de pes so as sub me ti das a
trans plan tes re na is e de pa ci en tes por ta-
do res de in su fi ciên cia re nal crô ni ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de de zem -

bro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
pa rá gra fos:

“Art. 13. ................................................
..............................................................
§ 3º Po dem ser de du zi das em do bro

as des pe sas com sa lá ri os e en car gos so ci a -
is de em pre ga dos, em caso de con tra ta ção
de pes so as sub me ti das a trans plan tes re na -
is e de pa ci en tes por ta do res de in su fi ciên cia 
re nal crô ni ca, des de que:

I – seja apre sen ta do, anu al men te, ao
ór gão fis ca li za dor, na for ma es ta be le ci da
em nor ma es pe cí fi ca, de mons tra ti vo, com
re la ção no mi nal, dos con tra tos en qua dra dos 
no be ne fí cio;

§ 4º As de du ções pre vis tas no § 3º se -
rão as se gu ra das des de que, no mo men to
da con tra ta ção, o em pre ga dor es te ja adim -
plen te jun to ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al (INSS) e ao Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço (FGTS);

§  5º As em pre sas que con tra ta rem
em pre ga dos nos ter mos do § 3º te rão pre fe -
rên cia na ob ten ção de re cur sos no âm bi to
dos pro gra mas exe cu ta dos pe los es ta be le ci-
men tos fe de ra is de cré di to, es pe ci al men te
jun to ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men -
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to Eco nô mi co e So ci al (BNDES) e ao Ban co 
do Bra sil S.A.

§ 6º O des cum pri men to, pelo em pre -
ga dor, do dis pos to §§ 4º e 5º su je i ta-o a
mul ta de mil Uni da des Fis ca is de Re fe rên cia
(UFIR), por tra ba lha dor con tra ta do nos mol -
des do § 3º, a qual cons ti tu i rá re ce i ta adi ci o -
nal do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor
(FAT), de que tra ta a Lei nº 7.998, de 11 de
ja ne i ro de 1990.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo, com vis tas ao cum -
pri men to do dis pos to  no arts. 5º II, 12 e 14 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio (de 2000, es ti -
ma rá o mon tan te da re nún cia fis cal de cor ren te do
dis pos to nes ta Lei, con si de ran do-a na es ti ma ti va de
re ce i ta da lei or ça men tá ria e o in clu i rá no de mons -
tra ti vo a que se re fe re o § 6º do art. 165 da Cons ti tu-
i ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co .A lei or ça men tá ria a que se re -
fe re o ca put é:

I – a do exer cí cio se guin te ao de pu bli ca ção des -
ta lei, no caso de a pu bli ca ção ocor rer até o dia 31 de
ou tu bro;

II – a do exer cí cio pos te ri or ao re fe ri do no in ci so
1, no caso de a pu bli ca ção ocor rer após o dia 31 de
ou tu bro.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá e sta
lei.

Jus ti fi ca ção

O Cons ti tu in te de 1988, ao ins cre ver na Car ta
Mag na que cons ti u em ob je ti vos fun da men ta is da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil cons tru ir uma so ci e da de
li vre, jus ta, e so li dá ria” e “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.” (art. 3º, I,
IV), pre o cu pou-se em dar aten ção ao cla mor dos ci -
da dãos por ta do res de de fi ciên cia quan to ao aces s o
ao em pre go e a sa lá ri os, en tre ou tros, vi san do à in te -
gra ção à vida so ci al e à par ti ci pa ção de les no mer ca -
do de tra ba lho.

Embo ra as pes so as sub me ti das a trans plan tes
re na is e os pa ci en tes po da do res de in su fi ciên cia re -
nal crô ni ca, não se jam, tra di ci o nal men te, en ten di dos
como por ta do res de de fi ciên cia para efe i to de pes qui -
sa do Cen so De mo grá fi co, é ine gá vel que são pes so -
as por ta do ras de ne ces si da des es pe ci a is, sen do de -
ver do Esta do pro te gê-las e am pa rá-las.

Sem dú vi da al gu ma, as con di ções fí si cas dos
pa ci en tes re na is crô ni cos li mi tam bas tan te a in ser ção 
de les rio mer ca do de tra ba lho. O tipo de tra ta men to a
que têm de se sub me ter, en tre eles a diá li se, obri -
ga-os a se afas tar pe ri o di ca men te do lo cal de tra ba -
lho e da ati vi da de la bo ral, fato que vem di fi cul tan do o
in gres so e a per ma nên cia des ses pa ci en tes no mer -
ca do bra si le i ro, onde o de sem pre go é cres cen te.

É ne ces sá rio des ta car o im por tan te pa pel que a
in ser ção so ci al dos pa ci en tes re na is crô ni cos, no
meio la bo ral e so ci al, pode de sem pe nhar para a me -
lho ra das con di ções emo ci o na is e psi co ló gi cas de les,
com be né fi cas con se qüên ci as para suas con di ções
de sa ú de.

Se não hou ver es tí mu lo para a con tra ta ção des -
sas pes so as, o em pre ga dor, se gu ra men te, vai pre fe rir 
con tra tar quem não é por ta dor de ne nhu ma ne ces si -
da de es pe ci al.

Por to das es sas ra zões, sub me te mos a pre sen -
te pro po si ção à ele va da apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal. Em ra zão da re le vân cia des sa ini ci a ti va
para a me lho ra da qua li da de de vida dos mi lha res de
pa ci en tes re na is crô ni cos de nos so País, es pe ra mos
con tar com o apo io dos nos sos Pa res para sua apro -
va ção.

Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2003. –
Sér gio Zam bi a si.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as ju rí di cas, bem como
da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí -
qui do, 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. 13. Para efe i to de apu ra ção do lu cro real e
da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu -
cro lí qui do, são ve da das as se guin tes de du ções, in -
de pen den te men te do dis pos to no art. 47 da Lei nº
4.506, de 30 de no vem bro de 1964:

I – de qual quer pro vi são, ex ce to as cons ti tu í das
para o pa ga men to de fé ri as de em pre ga dos e de dé ci -
mo-ter ce i ro sa lá rio, a de que tra ta o art. 43 da Lei nº
8.981, de 20 de ja ne i ro de 1995, com as al te ra ções da 
Lei nº 9.065, de 20 de ju nho de 1995, e as pro vi sões
téc ni cas das com pa nhi as de se gu ro e de ca pi ta li za -
ção, bem como das en ti da des de pre vi dên cia pri va da, 
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cuja cons ti tu i ção é exi gi da pela le gis la ção es pe ci al a
elas apli cá vel;

II – das con tra pres ta ções de ar ren da men to mer -
can til e do alu guel de bens mó ve is ou imó ve is, ex ce to
quan do re la ci o na dos in trin se ca men te com a pro du -
ção ou co mer ci a li za ção dos bens e ser vi ços;

III – de des pe sas de de pre ci a ção, amor ti za ção, 
ma nu ten ção, re pa ro, con ser va ção, im pos tos, ta xas,
se gu ros e qua is quer ou tros gas tos com bens mó ve is 
ou imó ve is, ex ce to se in trin se ca men te re la ci o na dos
com a pro du ção ou co mer ci a li za ção dos bens e ser -
vi ços;

IV – das des pe sas com ali men ta ção de só ci os,
aci o nis tas e ad mi nis tra do res;

V – das con tri bu i ções não com pul só ri as, ex ce to
as des ti na das a cus te ar se gu ros e pla nos de sa ú de, e
be ne fí ci os com ple men ta res as se me lha dos aos da
pre vi dên cia so ci al, ins ti tu í dos em fa vor dos em pre ga -
dos e di ri gen tes da pes soa ju rí di ca;

VI – das do a ções, ex ce to as re fe ri das no § 2º;
VII – das des pe sas com brin des.
§ 1º Admi tir-se-ão como de du tí ve is as des pe sas 

com ali men ta ção for ne ci da pela pes soa ju rí di ca, in -
dis tin ta men te, a to dos os seus em pre ga dos.

§ 2º Po de rão ser de du zi das as se guin tes do a -
ções:

I – as de que tra ta a Lei nº 8.313, de 23 de de -
zem bro de 1991;

II – as efe tu a das às ins ti tu i ções de en si no e pes -
qui sa cuja cri a ção te nha sido au to ri za da por lei fe de -
ral e que pre en cham os re qui si tos dos in ci sos I eII do
art. 213 da Cons ti tu i ção Fe de ral, até o li mi te de um e
meio por cen to do lu cro ope ra ci o nal, an tes de com pu -
ta da a sua de du ção e a de que tra ta o in ci so se guin te;

III – as do a ções, até o li mi te de dois por cen to do 
lu cro ope ra ci o nal da pes soa ju rí di ca, an tes de com -
pu ta da a sua de du ção, efe tu a das a en ti da des ci vis,
le gal men te cons ti tu í das no Bra sil, sem fins lu cra ti vos,
que pres tem ser vi ços gra tu i tos em be ne fí cio de em -
pre ga dos da pes soa ju rí di ca do a do ra, e res pec ti vos
de pen den tes, ou em be ne fí cio da co mu ni da de onde
atu em, ob ser va das as se guin tes re gras:

a) as do a ções, quan do em di nhe i ro, se rão fe i tas
me di an te cré di to em con ta cor ren te ban cá ria di re ta -
men te em nome da en ti da de be ne fi ciá ria;

b) a pes soa ju rí di ca do a do ra man te rá em ar qui -
vo, à dis po si ção da fis ca li za ção, de cla ra ção, se gun do
mo de lo apro va do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral,
for ne ci da pela en ti da de be ne fi ciá ria, em que esta se
com pro me te a apli car in te gral men te os re cur sos re -
ce bi dos na re a li za ção de seus ob je ti vos so ci a is, com

iden ti fi ca ção da pes soa fí si ca res pon sá vel pelo seu
cum pri men to, e a não dis tri bu ir lu cros, bo ni fi ca ções
ou van ta gens a di ri gen tes, man te ne do res ou as so ci a -
dos, sob ne nhu ma for ma ou pre tex to;

c) a en ti da de ci vil be ne fi ciá ria de ve rá ser re co -
nhe ci da de uti li da de pú bli ca por ato for mal de ór gão
com pe ten te da União.
....................................................................................

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. 

Men sa gem de veto

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se -
guin te Lei Com ple men tar:

Da Lei Orça men tá ria Anu al

Art. 5º O pro je to de lei or ça men tá ria anu al, ela -
bo ra do de for ma com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al,
com a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as e com as nor -
mas des ta Lei Com ple men tar:

I – con te rá, em ane xo, de mons tra ti vo da com pa -
ti bi li da de da pro gra ma ção dos or ça men tos com os
ob je ti vos e me tas cons tan tes do do cu men to de que
tra ta o § 1º do art. 4º;

II – será acom pa nha do do do cu men to a que se
re fe re o § 6º do art. 165 da Cons ti tu i ção, bem como
das me di das de com pen sa ção a re nún ci as de re ce i ta
e ao au men to de des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter
con ti nu a do;

III – con te rá re ser va de con tin gên cia, cuja for ma 
de uti li za ção e mon tan te, de fi ni do com base na re ce i -
ta cor ren te lí qui da, se rão es ta be le ci dos na lei de di re -
tri zes or ça men tá ri as, des ti na da ao:

a) (Ve ta do)
b) aten di men to de pas si vos con tin gen tes e ou -

tros ris cos e even tos fis ca is im pre vis tos.
§ 1º To das as des pe sas re la ti vas à dí vi da pú bli -

ca, mo bi liá ria ou con tra tu al, e as re ce i tas que as aten -
de rão, cons ta rão da lei or ça men tá ria anu al.

§ 2º O re fi nan ci a men to da dí vi da pú bli ca cons ta -
rá se pa ra da men te na lei or ça men tá ria e nas de cré di -
to adi ci o nal.

§ 3º A atu a li za ção mo ne tá ria do prin ci pal da dí -
vi da mo bi liá ria re fi nan ci a da não po de rá su pe rar a va -
ri a ção do ín di ce de pre ços pre vis to na lei de di re tri zes
or ça men tá ri as, ou em le gis la ção es pe cí fi ca.
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§ 4º É ve da do con sig nar na lei or ça men tá ria cré di to 
com fi na li da de im pre ci sa ou com do ta ção ili mi ta da.

§ 5º A lei or ça men tá ria não con sig na rá do ta ção
para in ves ti men to com du ra ção su pe ri or a um exer cí -
cio fi nan ce i ro que não es te ja pre vis to no pla no plu ri a -
nu al ou em lei que au to ri ze a sua in clu são, con for me
dis pos to no § 1º do art. 167 da Cons ti tu i ção.

§ 6º Inte gra rão as des pe sas da União, e se rão
in clu í das na lei or ça men tá ria, as do Ban co Cen tral do
Bra sil re la ti vas a pes so al e en car gos so ci a is, cus te io
ad mi nis tra ti vo, in clu si ve os des ti na dos a be ne fí ci os e
as sis tên cia aos ser vi do res, e a in ves ti men tos.

§ 7º (Ve ta do)
Art. 6º (Ve ta do)
Art 12. As pre vi sões de re ce i ta ob ser va rão as nor -

mas téc ni cas e le ga is, con si de ra rão os efe i tos das al te ra -
ções na le gis la ção, da va ri a ção do ín di ce de pre ços, do
cres ci men to eco nô mi co ou de qual quer ou tro fa tor re le -
van te e se rão acom pa nha das de de mons tra ti vo de sua
evo lu ção nos úl ti mos três anos, da pro je ção para os dois
se guin tes àque le a que se re fe ri rem, e da me to do lo gia de 
cál cu lo e pre mis sas uti li za das.

§ 1º Re es ti ma ti va de re ce i ta por par te do Po der
Le gis la ti vo só será ad mi ti da se com pro va do erro ou
omis são de or dem téc ni ca ou le gal.

§ 2º O mon tan te pre vis to para as re ce i tas de
ope ra ções de cré di to não po de rá ser su pe ri or ao das
des pe sas de ca pi tal cons tan tes do pro je to de lei or ça -
men tá ria.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo de cada ente co lo ca rá à
dis po si ção dos de ma is Po de res e do Mi nis té rio Pú bli co,
no mí ni mo trin ta dias an tes do pra zo fi nal para en ca mi -
nha men to de suas pro pos tas or ça men tá ri as, os es tu dos
e as es ti ma ti vas das re ce i tas para o exer cí cio sub se -
qüen te, in clu si ve da cor ren te lí qui da, e as res pec ti vas
me mó ri as de cál cu lo.

SEÇÃO II
Da Re nún cia de Re ce i ta

Art. 14. A con ces são ou am pli a ção de in cen ti vo ou
be ne fí cio de na tu re za tri bu tá ria da qual de cor ra re nún cia
de re ce i ta de ve rá es tar acom pa nha da de es ti ma ti va do
im pac to or ça men tá rio-fi nan ce i ro no exer cí cio em que
deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois se guin tes, aten der ao 
dis pos to na lei de di re tri zes or ça men tá ri as e a pelo me -
nos uma das se guin tes con di ções:

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de que a re -
nún cia foi con si de ra da na es ti ma ti va de re ce i ta da lei
or ça men tá ria, na for ma do art. 12, e de que não afe ta -
rá as me tas de re sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo
pró prio da lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – es tar acom pa nha da de me di das de com pen -
sa ção, no pe río do men ci o na do no ca put , por meio do
au men to de re ce i ta, pro ve ni en te da ele va ção de alí -
quo tas, am pli a ção da base de cál cu lo, ma jo ra ção ou
cri a ção de tri bu to ou con tri bu i ção.

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia, re mis são,
sub sí dio, cré di to pre su mi do, con ces são de isen ção
em ca rá ter não ge ral, al te ra ção de alí quo ta ou mo di fi -
ca ção de base de cál cu lo que im pli que re du ção dis -
cri mi na da de tri bu tos ou con tri bu i ções, e ou tros be ne -
fí ci os que cor res pon dam a tra ta men to di fe ren ci a do.

§ 2º Se o ato de con ces são ou am pli a ção do in -
cen ti vo ou be ne fí cio de que tra ta o ca put des te ar ti go
de cor rer da con di ção con ti da no in ci so II, o be ne fí cio
só en tra rá em vi gor quan do im ple men ta das as me di -
das re fe ri das no men ci o na do in ci so.

§ 3º o dis pos to nes te ar ti go não se apli ca:
I – às al te ra ções das alí quo tas dos im pos tos

pre vis tos nos in ci sos I,II,IV e V do art. 153 da Cons ti -
tu i ção, na for ma do seu § 1º

II – ao can ce la men to de dé bi to cujo mon tan te
seja in fe ri or ao dos res pec ti vos cus tos de co bran ça.
....................................................................................

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De -
sem pre go, o Abo no Sa la ri al, ins ti tui o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art . 1º Esta lei re gu la o Pro gra ma do Se gu -
ro-De sem pre go e o abo no de que tra tam o in ci so II do
art. 7º, o in ci so IV do art. 201 e o art. 239, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, bem como ins ti tui o Fun do de Ampa ro ao 
Tra ba lha dor (FAT).

Do Pro gra ma de Se gu ro-De sem pre go

 Art.  2º O Pro gra ma de Se gu ro-De sem pre go
tem por fi na li da de:

I – pro ver as sis tên cia fi nan ce i ra tem po rá ria ao
tra ba lha dor de sem pre ga do em vir tu de de dis pen sa
sem jus ta ca u sa, in clu si ve a in di re ta, e ao tra ba lha dor
com pro va da men te res ga ta do de re gi me de tra ba lho
for ça do ou da con di ção aná lo ga à de es cra vo; (Re da -
cão dada peIa Lei nº 10.608, de 20-12-2002)

II – au xi li ar os tra ba lha do res na bus ca de em -
pre go, pro mo ven do, para tan to, ações in te gra das de
ori en ta ção, re co lo ca ção e qua li fi ca ção pro fis si o nal.
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(Re da cão dada nela Lei nº 8.900, de 30-6-94) (Vide
Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41, de 24-8-2001)

Art. 2º-A (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41,
de 24-8-2001)

Art. 2º-B (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41,
de 24-8-2001)

Art. 2º-C O tra ba lha dor que vier a ser iden ti fi ca -
do como sub me ti do a re gi me de tra ba lho for ça do ou
re du zi do a con di ção aná lo ga à de es cra vo, em de cor -
rên cia de ação de fis ca li za ção do Mi nis té rio do Tra ba -
lho e Empre go, será des sa si tu a ção res ga ta do e terá
di re i to à per cep ção de três par ce las de se gu ro-de -
sem pre go no va lor de um sa lá rio mí ni mo cada, con -
for me o dis pos to no § 2º des te ar ti go. (Arti go in clu í do
nela Lei nº 10.608, de 20-12-2002)

§ 1º O tra ba lha dor res ga ta do nos ter mos do ca-
putdes te ar ti go será en ca mi nha do, pelo Mi nis té rio do
Tra ba lho e Empre go, para qua li fi ca ção pro fis si o nal e
re co lo ca ção no mer ca do de tra ba lho, por meio do Sis -
te ma Na ci o nal de Empre go – SINE, na for ma es ta be -
le ci da pelo Con se lho De li be ra ti vo do Fun do de Ampa -
ro ao Tra ba lha dor – CODEFAT. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 10.608, de 20-12-2002)

§ 2º Ca be rá ao Co de fat, por pro pos ta do Mi nis -
tro de Esta do do Tra ba lho e Empre go, es ta be le cer os
pro ce di men tos ne ces sá ri os ao re ce bi men to do be ne -
fí cio pre vis to no ca put des te ar ti go, ob ser va dos os
res pec ti vos li mi tes de com pro me ti men to dos re cur sos 
do FAT, fi can do ve da do ao mes mo tra ba lha dor o re ce -
bi men to do be ne fí cio, em cir cuns tân ci as si mi la res,
nos doze me ses se guin tes à per cep ção da úl ti ma par -
ce la. (NR) (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.608, de
20-12-2002).

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. 4º O be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go será

con ce di do ao tra ba lha dor de sem pre ga do, por um pe -
río do má xi mo de 4 (qua tro) me ses, de for ma con tí nua
ou al ter na da, a cada pe río do aqui si ti vo de 16 (de zes -
se is) me ses, con ta dos da data de dis pen sa que deu
ori gem à pri me i ra ha bi li ta ção.

Pa rá gra fo úni co. O be ne fí cio do se gu ro-de sem -
pre go po de rá ser re to ma do a cada novo pe río do aqui -
si ti vo, sa tis fe i tas as con di ções ar ro la das no art. 3º
des ta lei, à ex ce ção do seu in ci so II.

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 o s
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;

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.

Art. 6º O se gu ro-de sem pre go é di re i to pes so al e 
in trans fe rí vel do tra ba lha dor, po den do ser re que ri do a 
par tir do sé ti mo dia sub se qüen te à res ci são do con -
tra to de tra ba lho.
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Art. 7º O pa ga men to do be ne fí cio do se gu ro-de -
sem pre go será sus pen so nas se guin tes si tu a ções:

I – ad mis são do tra ba lha dor em novo em pre go;
II – iní cio de per cep ção de be ne fí cio de pres ta -

ção con ti nu a da da Pre vi dên cia So ci al, ex ce to o au xí -
lio-aci den te, o au xí lio su ple men tar e o abo no de per -
ma nên cia em ser vi ço;

III – iní cio de per cep ção de au xí lio-de sem pre go.
Art. 7º-A (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41,

de 24-8-2001)
Art. 8º O be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go será

can ce la do:
I – pela re cu sa, por par te do tra ba lha dor de sem -

pre ga do, de ou tro em pre go con di zen te com sua qua li -
fi ca ção e re mu ne ra ção an te ri or;

II – por com pro va ção de fal si da de na pres ta ção
das in for ma ções ne ces sá ri as à ha bi li ta ção;

III – por com pro va ção de fra u de vi san do à per -
cep ção in de vi da do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go;

IV – por mor te do se gu ra do.
Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos pre vis tos nos in ci -

sos I a III des te ar ti go, será sus pen so por um pe río do
de 2 (dois) anos, res sal va do o pra zo de ca rên cia, o di -
re i to do tra ba lha dor à per cep ção do se gu ro-de sem-
pre go, do bran do-se este pe río do em caso de re in ci -
dên cia.

Art. 8º-A. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41,
de 24-8-2001)

Art. 8º-B. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41,
de 24-8-2001)

Art. 8º-C (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.164-41.
de 24-8-2001)

Do Abo no Sa la ri al
Art. 9º É as se gu ra do o re ce bi men to de abo no

sa la ri al no va lor de um sa lá rio mí ni mo vi gen te na data 
do res pec ti vo pa ga men to, aos em pre ga dos que:

I – te nham per ce bi do, de em pre ga do res que
con tri bu em para o Pro gra ma de Inte gra ção So ci al
(PIS) ou para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô -
nio do Ser vi dor Pú bli co (PASEP), até 2 (dois) sa lá ri -
os mí ni mos mé di os de re mu ne ra ção men sal no pe -
río do tra ba lha do e que te nham exer ci do ati vi da de re -
mu ne ra da pelo me nos du ran te 30 (trin ta) dias no
ano-base;

II – es te jam ca das tra dos há pelo me nos 5 (cin -
co) anos no Fun do de Par ti ci pa ção PIS-Pa sep ou no
Ca das tro Na ci o nal do Tra ba lha dor.

Parágrafo único. No caso de beneficiários
integrantes do Fundo de Participação PIS-Pasep,
serão computados no valor do abono salarial os

rendimentos proporcionados pelas respectivas
contas individuais.

Do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor
Art. 10. É ins ti tu í do o Fun do de Ampa ro ao Tra -

ba lha dor (FAT), vin cu la do ao Mi nis té rio do Tra ba lho,
des ti na do ao cus te io do Pro gra ma de Se gu ro-De -
sem pre go, ao pa ga men to do abo no sa la ri al e ao fi -
nan ci a men to de pro gra mas de de sen vol vi men to eco -
nô mi co.

Pa rá gra fo úni co. O FAT é um fun do con tá bil, de
na tu re za fi nan ce i ra, su bor di nan do-se, no que cou ber, 
à le gis la ção vi gen te.

Art. 11. Cons ti tu em re cur sos do FAT:
I – o pro du to da ar re ca da ção das con tri bu i ções

de vi das ao PIS e ao Pa sep;
II – o pro du to dos en car gos de vi dos pe los con tri -

bu in tes, em de cor rên cia da inob ser vân cia de suas
obri ga ções;

III – a cor re ção mo ne tá ria e os ju ros de vi dos
pelo agen te apli ca dor dos re cur sos do fun do, bem
como pe los agen tes pa ga do res, in ci den tes so bre o
sal do dos re pas ses re ce bi dos;

IV – o pro du to da ar re ca da ção da con tri bu i ção
adi ci o nal pelo ín di ce de ro ta ti vi da de, de que tra ta o §
4º do ai. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

V – ou tros re cur sos que lhe se jam des ti na dos.
Art. 12. (Ve ta do).
Art. 13. (Ve ta do).
Art. 14. (Ve ta do).
Art. 15. Com pe te aos Ban cos Ofi ci a is Fe de ra is o 

pa ga men to das des pe sas re la ti vas ao Pro gra ma do
Se gu ro-De sem pre go e ao abo no sa la ri al con for me
nor mas a  se rem de fi ni das pe los ges to res do FAT.
(Vide lei nº 9.019, de 12-5-1990)

Pa rá gra fo úni co. So bre o sal do de re cur sos não
de sem bol sa dos, os agen tes pa ga do res re mu ne ra rão
o FAT, no mí ni mo com cor re ção mo ne tá ria.

Art. 16. No que alu de ao re co lhi men to das con -
tri bu i ções ao PIS e ao Pa sep, ob ser var se à o se guin -
te: (Re vo ga do pela Lei nº 8.019, de 11-4-90).

I – os con tri bu in tes de ve rão re co lher as con tri -
bu i ções aos agen tes ar re ca da do res nos pra zos e
con di ções es ta be le ci das na le gis la ção em vi gor.

II – os agen tes ar re ca do res de ve rão, no pra zo
de 2 (dois) dias úte is, re pas sar os re cur sos ao Te sou -
ro Na ci o nal;

III – (Ve ta do)
Art. 17. As con tri bu i ções ao PIS e ao Pa sep se -

rão ar re ca das pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, me di -
an te ins tru men to pró prio, de con for mi da de com nor -
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mas e pro ce di men tos a se rem de fi ni dos pe los ges to -
res do FAT. (Re vo ga do pela Lei nº 8.019, de 11-4-90).

Ges tão
Art. 18. É ins ti tu í do o Con se lho De li be ra ti vo do

Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (CODEFAT), com -
pos to de 9 (nove) mem bros e res pec ti vos su plen tes,
as sim de fi ni dos: (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.216-37, 
de 31-8-2001)

I – 3 (três) re pre sen tan tes dos tra ba lha do res;
II – 3 (três) re pre sen tan tes dos em pre ga do res;
III – 1 (um) re pre sen tan te do Mi nis té rio do Tra -

ba lho;
IV – 1 (um) re pre sen tan te do Mi nis té rio da Pre vi -

dên cia e Assis tên cia So ci al;
V – 1 (um) re pre sen tan te do BNDES.
§ 1º O man da to de cada Con se lhe i ro é de 3

(três) anos.
§ 2º Na pri me i ra in ves ti du ra, ob ser var-se-á o se -

guin te:
I – 1/3 (um ter ço) dos re pre sen tan tes re fe ri dos

nos in ci sos I e II do ca put  des te ar ti go será de sig na do 
com man da to de 1 (um) ano; 1/3 (um ter ço), com
man da to de 2 (dois) anos e 1/3 (um ter ço), com man -
da to de 3 (três) anos;

II – o re pre sen tan te do Mi nis té rio do Tra ba lho
será de sig na do com o man da to de 3 (três) anos; o re -
pre sen tan te do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên -
cia So ci al, com o man da to de 2 (dois) anos; o re pre -
sen tan te do BNDES, com o man da to de 1 (um) ano.

§ 3º Os re pre sen tan tes dos tra ba lha do res se rão 
in di ca dos pe las cen tra is sin di ca is e con fe de ra ções de 
tra ba lha do res; e os re pre sen tan tes dos em pre ga do -
res, pe las res pec ti vas con fe de ra ções.

§ 4º Com pe te ao Mi nis tro do Tra ba lho à no me a -
ção dos mem bros do Co de fat.

§ 5º A Pre si dên cia do Con se lho De li be ra ti vo,
anu al men te re no va da, será ro ta ti va en tre os seus
mem bros.

§ 6º Pela ati vi da de exer ci da no Co de fat seus
mem bros não se rão re mu ne ra dos.

Art. 19. Com pe te ao Co de fat ge rir o FAT e de li -
be rar so bre as se guin tes ma té ri as:

I – (Ve ta do).
II – apro var e acom pa nhar a exe cu ção do Pla no

de Tra ba lho Anu al do Pro gra ma do Se gu ro-De sem-
pre go e do abo no sa la ri al e os res pec ti vos or ça men -
tos;

III – de li be rar so bre a pres ta ção de con ta e os
re la tó ri os de exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra do
FAT;

IV – ela bo rar a pro pos ta or ça men tá ria do FAT,
bem como suas al te ra ções;

V – pro por o aper fe i ço a men to da le gis la ção re -
la ti va ao se gu ro-de sem pre go e ao abo no sa la ri al e re -
gu la men tar os dis po si ti vos des ta lei no âm bi to de sua
com pe tên cia;

VI – de ci dir so bre sua pró pria or ga ni za ção, ela -
bo ran do seu re gi men to in ter no;

VII – ana li sar re la tó ri os do agen te apli ca dor
quan to à for ma, pra zo e na tu re za dos in ves ti men tos
re a li za dos;

VIII – fis ca li zar a ad mi nis tra ção do fun do, po -
den do so li ci tar in for ma ções so bre con tra tos ce le bra -
dos ou em vias de ce le bra ção e qua is quer ou tros
atos;

IX – de fi nir in de xa do res su ce dâ ne os no caso de
ex tin ção ou al te ra ção da que les re fe ri dos nes ta lei;

X – ba i xar ins tru ções ne ces sá ri as à de vo lu ção
de par ce las do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go, in -
de vi da men te re ce bi das;

XI – pro por al te ra ção das alí quo tas re fe ren tes
às con tri bu i ções a que alu de o art. 239 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, com vis tas a as se gu rar a vi a bi li da de
eco nô mi co-fi nan ce i ra do FAT;

XII – (Ve ta do);
XIII – (Ve ta do);
XIV – fi xar pra zos para pro ces sa men to e en vio

ao tra ba lha dor da re qui si ção do be ne fí cio do se gu -
ro-de sem pre go, em fun ção das pos si bi li da des téc ni -
cas exis ten tes, e s ta be le cen do-se como ob je ti vo o
pra zo de 30 (trin ta) dias;

XV – (Ve ta do);
XVI – (Ve ta do);
XVII – de li be rar so bre ou tros as sun tos de in te -

res ses do FAT.
Art. 20. A Se cre ta ria-Exe cu ti va do Con se lho De -

li be ra ti vo será exer ci da pelo Mi nis té rio do Tra ba lho, e
a ela ca be rão as ta re fas téc ni co-ad mi nis tra ti vas re la ti -
vas ao se gu ro-de sem pre go e abo no sa la ri al.

Art. 21. As des pe sas com a im plan ta ção, ad mi -
nis tra ção e ope ra ção do Pro gra ma do Se gu ro-De -
sem pre go e do abo no sa la ri al, ex ce to as de pes so al,
cor re rão por con ta do FAT.

Art. 22. Os re cur sos do FAT in te gra rão o or ça -
men to da se gu ri da de so ci al na for ma da le gis la ção
per ti nen te.

Da Fis ca li za ção e Pe na li da des

Art. 23. Com pe te ao Mi nis té rio do Tra ba lho a fis -
ca li za ção do cum pri men to do Pro gra ma de Se gu -
ro-De sem pre go e do abo no sa la ri al.
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Art. 24. Os tra ba lha do res e em pre ga do res pres -
ta rão as in for ma ções ne ces sá ri as, bem como aten de -
rão às exi gên ci as para a con ces são do se gu ro-de -
sem pre go e o pa ga men to do abo no sa la ri al, nos ter -
mos e pra zos fi xa dos pelo Mi nis té rio do Tra ba lho.

Art. 25. O em pre ga dor que in frin gir os dis po si ti -
vos des ta lei es ta rá su je i to a mul tas de 400 (qua tro -
cen tos) a 40.000 (qua ren ta mil) BTN, se gun do a na tu -
re za da in fra ção, sua ex ten são e in ten ção do in fra tor,
a se rem apli ca das em do bro, no caso de re in ci dên cia, 
opo si ção à fis ca li za ção ou de sa ca to à au to ri da de.

§ 1º Se rão com pe ten tes para im por as pe na li da -
des as De le ga ci as Re gi o na is do Tra ba lho, nos ter mos 
do Tí tu lo VII da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho
(CLT).

§ 2º Além das pe na li da des ad mi nis tra ti vas já
re fe ri das, os res pon sá ve is por me i os fra u du len tos
na ha bi li ta ção ou na per cep ção do se gu ro-de sem-
pre go se rão pu ni dos ci vil e cri mi nal men te, nos ter -
mos des ta lei.

Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as
Art. 26. (Ve ta do).
Art. 27. A pri me i ra in ves ti du ra do Co de fat

dar-se-á no pra zo de 30 (trin ta) dias da pu bli ca ção
des ta Lei.

Art. 28. No pra zo de trin ta dias as con tri bu i ções
ao PIS e ao Pa sep ar re ca da das a par tir de 5 de ou tu -
bro de 1988 e não uti li za das nas fi na li da des pre vis tas
no art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral, se rão re co lhi das
como re ce i ta do FAT. Art. 28. No pra zo de trin ta dias as 
con tri bu i ções ao PIS e ao Pa sep, ar re ca das a par tir
de 5 de ou tu bro de 1988 e não uti li za das nas fi na li da -
des pre vis tas no art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral, se -
rão re co lhi das como re ce i ta do FAT. (Re da ção dada
pela Lei nº 8.019, de 11-4-90.)

Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do).
Art. 29. Os re cur sos do PIS/Pa sep re pas sa dos

ao BNDES, em de cor rên cia do § 1º do art. 239 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, an tes da vi gên cia des ta lei, in te -
gra rão a Car te i ra de De sen vol vi men to Eco nô mi co
(CDE) do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), as -
se gu ra dos cor re ção mo ne tá ria pela va ri a ção do IPC e 
ju ros de 5% ªª (cin co por cen to ao ano), cal cu la dos
so bre o sal do mé dio diá rio. (Re vo ga do pela Lei nº
8.019, de 11-4-90.)

Art. 30. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá e sta
lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias e apre sen ta rá pro je -
to lei re gu la men tan do a con tri bu i ção adi ci o nal pelo ín -
di ce de ro ta ti vi da de, de que tra ta o § 4º do art. 239 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, no pra zo de 180 (cen to e oi ten -
ta) dias.

Art. 31. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 32. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 1990; 169º da Inde -
pen dên cia e 102º da Re pú bli ca. JOSÉ SARNEY –
Ma il son Fer re i ra da Nó bre ga – Do rot hea Wer neck
– Já der Fon te nel le Bar ba lho.

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU. de
12-1-1990.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– De ci são Ter mi na ti va. )

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 661, DE 2003

Sus ta a apli ca ção do dis pos to no item 
10.3 do Ane xo I da Re so lu ção do Con se lho
Na ci o nal de Trân si to (CONTRAN) nº 80, de
19 de no vem bro de 1998, que al te ra os
Ane xos I e II da Re so lu ção n º
51/98-CONTRAN, que dis põe so bre os
exa mes de ap ti dão fí si ca e men tal e os
exa mes de ava li a ção psi co ló gi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica sus ta da a apli ca ção do dis pos to no

item 10.3 do Ane xo I da Re so lu ção do Con tran nº 80,
de 19 de no vem bro de 1998.

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

Jus ti fi ca ção

A Re so lu ção do Con tran nº 80, de 19 de no -
vem bro de 1998, es ta be le ce, no item 10.3 do Ane xo 
I, que ao con du tor de ve í cu los adap ta dos será ve -
da da a ati vi da de re mu ne ra da. Essa de ci são con fi -
gu ra-se po lê mi ca, uma vez que con tra ria di re i tos e
ga ran ti as fun da men ta is es ta be le ci das na Cons ti tu i -
ção Fe de ral, se gun do a qual nin guém será obri ga -
do a fa zer ou de i xar de fa zer al gu ma co i sa se não
em vir tu de de lei (art. 5º, II).

Obser ve-se que as nor mas le ga is vi gen tes não
es ta be le cem qual quer pro i bi ção ao exer cí cio de ati vi -
da de re mu ne ra da por con du tor de ve í cu lo adap ta do,
seja no que tan ge à ha bi li ta ção do in di ví duo por ta dor
de de fi ciên cia fí si ca – pro pri e tá rio do re fe ri do adap ta -
do – seja quan to ao di re i to à isen ção fis cal na aqui si -
ção de au to mó vel adap ta do.

A ha bi li ta ção para con du zir ve í cu los de qual -
quer tipo é dis ci pli na da pela Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997, que ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra -
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si le i ro (CTB). Para este, con for me dis põe o ad. 147, o
in di ví duo deve sub me ter-se a exa mes de ha bi li ta ção
re a li za dos pelo ór gão exe cu ti vo de trân si to, o que in -
clui tes tes de ap ti dão fí si ca e men tal, le gis la ção so bre 
trân si to, no ções de pri me i ros so cor ros e di re ção ve i -
cu lar. No caso do por ta dor de de fi ciên cia fí si ca, o exa -
me de ap ti dão fí si ca in di ca rá se o can di da to a mo to -
ris ta é apto, apto com res tri ções, ou inap to para con -
du zir ve í cu los da ca te go ria para a qual es ti ver ha bi li -
tan do-se, de fi nin do, in clu si ve, quan do cou ber, o tipo
de adap ta ção a ser fe i ta no ve í cu lo.

O CTB, en tre tan to, não dis tin gue a con di ção do
mo to ris ta pro fis si o nal do ama dor, iden ti fi can do as di -
fe ren tes ca te go ri as de ha bi li ta ção – de A a E – em ex -
tin ção so men te do tipo e do por te dos ve í cu los uti li za -
dos. Não es ta be le ce, por tan to, qual quer res tri ção
quan to ao exer cí cio da ati vi da de re mu ne ra da por par -
te de mo to ris ta por ta dor de de fi ciên cia fí si ca.

Cabe ci tar ain da a Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i -
ro de 1995, que “dis põe so bre isen ção do Impos to so -
bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si ção de
au to mó ve is para uti li za ção no trans por te au tô no mo
de pas sa ge i ros, bem como por pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia fí si ca (...)“ . Essa lei, no art. 1º, re la ci o na 
os po ten ci a is be ne fi ciá ri os da me di da, en tre os qua is
in clui – além dos mo to ris tas pro fis si o na is que exer -
çam, em ve í cu lo de sua pro pri e da de, ati vi da de de
con du tor au tô no mo de pas sa ge i ros, na ca te go ria de
alu guel (táxi) – as pes so as que, em ra zão de se rem
por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca, não pos sam di ri gir
au to mó ve is co muns.

Tam pou co essa lei es ta be le ce res tri ção ao exer -
cí cio de ati vi da de re mu ne ra da por con du tor de ve í cu -
lo adap ta do. Na ver da de, se ria in con gru en te se o fi -
zes se, já que, ao de so ne rar a aqui si ção do ve í cu lo, si -
mul ta ne a men te, para o mo to ris ta au tô no mo e para o
por ta dor de de fi ciên cia fí si ca, não cria para esse úl ti -
mo pri vi lé gio que pos sa pre ju di car a com pe ti ti vi da de
dos de ma is.

As ra zões aci ma apre sen ta das de mons tram cla -
ra men te que o Po der Exe cu ti vo exor bi tou do po der re -
gu la men tar, ao in clu ir na Re so lu ção do Con tran nº 80,
de 1998, dis po si ti vo que veda ao con du tor de ve í cu los
adap ta dos a ati vi da de re mu ne ra da, pro i bi ção que não
en con tra am pa ro nas nor mas le ga is em vi gor.

Deve-se acres cen tar que, a par de exor bi tan te,
a pro i bi ção re sul ta ex tre ma men te pre ju di ci al para os
in di ví du os que de pen dem do au to mó vel para o sus -
ten to da fa mí lia e que ne ces si tam de ve í cu lo adap ta -
do por apre sen tar qual quer li mi ta ção mo to ra que os
im pe çam de usar os ve í cu los co muns. Embo ra al gu -
mas mo da li da des de de fi ciên cia se jam in com pa tí ve is

com o exer cí cio pro fis si o nal na con du ção de ve í cu los
au to mo to res, a pro i bi ção de qual quer con du tor de ve -
í cu lo adap ta do exer cer ati vi da de re mu ne ra da, in de -
pen den te men te do grau e do tipo de in ca pa ci da de ve -
ri fi ca da, re ve la-se ar bi trá ria e in jus ta, com for te re per -
cus são so bre o pro ble ma da ex clu são so ci al.

Pelo ex pos to, e com base no art. 49, V, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, ela bo ra mos este pro je to de de cre to
le gis la ti vo, e con ta mos com o apo io dos no bres Pa res
para sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Sér gio Zam bi a si.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre isen ção do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) na
aqui si ção de au to mó ve is para uti li za ção
no trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros,
bem como por pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia fí si ca e aos des ti na dos ao
trans por te es co lar, 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 856, de 1995, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, José Sar ney, Pre si -
den te do Se na do Fe de ral, 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 Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du tos 
Indus tri a li za dos (IPI) os au to mó ve is de pas sa ge i ros
de fa bri ca ção na ci o nal de até 127 HP de po tên cia
bru ta (SAE), quan do ad qui ri dos por:

I – mo to ris tas pro fis si o na is que, na data da pu -
bli ca ção des ta lei exer çam com pro va da men te em ve í -
cu lo de sua pro pri e da de ati vi da de de con du tor au tô -
no mo de pas sa ge i ros, na con di ção de ti tu lar de au to -
ri za ção, per mis são ou con ces são do po der con ce -
den te e que des ti nem o au to mó vel à uti li za ção na ca -
te go ria de alu guel (táxi);

II – mo to ris tas pro fis si o na is au tô no mos ti tu la res
de au to ri za ção, per mis são ou con ces são para ex plo -
ra ção do ser vi ço de trans por te in di vi du al de pas sa ge -
i ros (táxi), im pe di dos de con ti nu ar exer cen do essa ati -
vi da de em vir tu de de des tru i ção com ple ta, fur to ou
rou bo do ve í cu lo, des de que des ti nem o ve í cu lo ad -
qui ri do à uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);

III – co o pe ra ti vas de tra ba lho que se jam per mis -
si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de trans por te pú bli co de 
pas sa ge i ros, na ca te go ria de alu guel (táxi), des de
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que tais ve í cu los se des ti nem à uti li za ção nes sa ati vi -
da de;

IV – pes so as que, em ra zão de se rem por ta do -
ras de de fi ciên cia fí si ca, não pos sam di ri gir au to mó -
ve is co muns.
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 80/98-CONTRAN

Alte ra os Ane xos I e II da Re so lu ção 
no 51/98-CONTRAN que dis põe so bre os
exa mes de ap ti dão fí si ca e men tal e os
exa mes de ava li a ção psi co ló gi ca.

O Con se lho Na ci o nal de Trân si to, no uso das
atri bu i ções le ga is que lhe con fe re o art. 12, Inci so I, da 
Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997 que ins ti tu iu
o Có di go de Trân si to Bra si le i ro – CTB, c.c. o in ci so I,
do art. 147 e os §§ 3º e 4º do art. 2º da Lei nº 9.602/98
e con for me o De cre to nº 2.327 de 23 de se tem bro de
1997, que tra ta da co or de na ção do Sis te ma Na ci o nal
de Trân si to, re sol ve:

Art. 1º Os Ane xos I e II da Re so lu ção nº
51/98-CONTRAN, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

Art. 2º Ca be rá ao Órgão má xi mo exe cu ti vo de
trân si to da União, ou vi da a Câ ma ra Te má ti ca de Sa ú -
de, ela bo rar o for mu lá rio do Exa me de Sa ni da de Fí si -
ca e Men tal a que se re fe re esta Re so lu ção a ser pu -
bli ca do em Ma nu al pró prio.

ANEXO I

....................................................................................
10.3 – Ao con du tor de ve í cu los adap ta dos será

ve da da à ati vi da de re mu ne ra da.
....................................................................................

Art. 3º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to
For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 866, DE 2003

Nos ter mos do art. 258 do Re gi men to Inter no,
re que i ro te nham tra mi ta ção em con jun to o PLS 124,

de 2002, o PLS 22, de 2003, o PLS 65, de 2003, e o
PLS 319, de 2003, com os PLS 122, de 1999, e apen -
sa dos, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2003. –
Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O re que -
ri men to lido será pu bli ca do e pos te ri or men te in clu í do
em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in ci so II,
alí nea “c”, Item 8, 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 867, DE 2003

Re quer in for ma ções, à Mi nis tra da
Assis tên cia So ci al, acer ca de vi a gem
par ti cu lar que fez à Argen ti na, com di -
nhe i ro pú bli co, com au to ri za ção  do Pre -
si den te da Re pú bli ca.

Nos ter mos do art. 216, I, do Re gi men to Inter no,
com bi na do com o dis pos to no art. 50, §2º, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, e ten do em vis ta no ti ci as

di vul ga das pela te le vi são e peloJor nal Do Bra -
sil, re que i ro que se jam so li ci ta das à Mi nis tra da
Assis tên cia So ci al, da dos com ple tos, in clu in do va lo -
res, a res pe i to de sua vi a gem, de cu nho re li gi o so, à
Argen ti na, au to ri za da pela Pre si dên cia da Re pú bli ca
e cus te a da com re cur sos do Go ver no, con for me pu -
bli ca ção no Diá rio Ofi ci al da União.

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro -
ga ti vas de fis ca li za ção e con tro le, por tan to de acom-
pa nha men to das ações do Go ver no nas di fe ren tes
áre as. No caso em tela, for mu la mos este re que ri men -
to para que o Se na do da Re pú bli ca pos sa in te i rar-se
so bre fato ex tre ma men te gra ve, que é a au to ri za ção
con ce di da pelo Pa lá cio do Pla nal to, para que a Mi nis -
tra da Assis tên cia So ci al faça vi a gem, de cu nho par ti -
cu lar, no caso re li gi o so, qual seja a par ti ci pa ção de
Dona Be ne di ta da Sil va em en con tro in ter na ci o nal de
sua igre ja. No mo men to em que o Go ver no Pe tis ta do
Pre si den te Lula in sis te em re for mas, como a da Pre vi -
dên cia, a pre tex to de eco no mia, soa es tra nho que o
Go ver no, por tan to o povo bra si le i ro, se veja obri ga do
a ar car com tu ris mo ou o que seja, de ca rá ter par ti cu -
lar, mes mo em se tra tan do de um Mi nis tro de Esta do.
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Sala das Ses sões, 25 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa, nos ter mos re -
gi men ta is.

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 868, DE 2003

OFÍCIO Nº 0476/2003-CPMI – “Explo ra ção Se xu al”

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor José Sar ney
Dig nís si mo Pre si den te do
Se na do Fe de ral

Exce len tís si mo 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  02/2003-CN, “com a fi na li da de de in ves ti gar 
as si tu a ções de vi o lên cia e re des de ex plo ra ção se xu -
al de cri an ças e ado les cen tes no Bra sil”, tra go ao co -
nhe ci men to de Vos sa Exce lên cia a no tí cia do cri me
de in jú ria pra ti ca do con tra a mi nha pes soa, cri me que
atin ge a dig ni da de da Co mis são Par la men tar Mis ta
de Inqué ri to da “Explo ra ção Se xu al”, e tam bém man -
cha o Se na do Fe de ral e o Con gres so Na ci o nal, para
os fins do dis pos to no art. 1º, § 3º in ci so II, da Re so lu -
ção/SF nº 40/1995, que in cum be à Pro cu ra do ria Par -
la men tar do Se na do a ins ta u ra ção das me di das ju di -
ci a is e ex tra ju di ci a is ne ces sá ri as à de fe sa do Se na do, 
pe ran te a so ci e da de, de suas fun ções ins ti tu ci o na is e
de seus ór gãos e in te gran tes.

O ex-De pu ta do Esta du al de São Pa u lo Do ri val
Bra ga du ran te um pro gra ma de rá dio, trans mi ti do aos
do min gos pela Rá dio Por to FM, 106,9 (Rá dio Fer re i -
ren se Ltda, ZYM 696, Ca nal 295, CNPJ
58.072.141/0001-08, lo ca li za da na Rua São Se bas -
tião nº 342/344, na Ci da de de Por to Fer re i ra, São Pa -
u lo, CEP: 13660-000), no úl ti mo do min go, dia
21-9-03, di ri giu a mim pa la vras de ba i xo ca lão, não
con vin do aqui re pe ti-las, re co men dan do-me, tam -
bém, que me ocu pas se dos as sun tos de meu Esta do,
o Ce a rá, de i xan do de me pre o cu par com o Esta do de
São Pa u lo.

Ou vi ram esse pro gra ma de rá dio (pro gra ma de en -
tre vis tas, apre sen ta do pelo De pu ta do Do ri val Bra ga e Gi -
o van Car los, Con for me o Site www. ra di o por-
tofm.com.br), en tre ou tras pes so as, o Ve re a dor Gil son
Alber to Stroz zi, Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de Ve -
re a do res de Por to Fer re i ra, SP, a Ve re a do ra Ma ria Te re za 
Ange lu ci Sil va, Pre si den te da Co mis são Espe ci al de
Inves ti ga ção da Pros ti tu i ção Infan til na Câ ma ra Mu ni ci pal 
de Por to Fer re i ra, que trou xe ram ao co nhe ci men to de
meu ga bi ne te o la men tá vel epi só dio.

A con du ta aci ma é gra ve e está ti pi fi ca da como
cri me de in jú ria no art. 22, com bi na do com o art. 23,
in ci so III, da Lei nº 5.250/67 – Lei de Impren sa -, e de -
mons tra ni ti da men te o in tu i to de ofen der a dig ni da de
e de co ro de uma Par la men tar, no de sem pe nho da
pre si dên cia de Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to, atin gin do di re ta men te a dig ni da de e o de co -
ro des ta CPMI, de suma im por tân cia para nos so Pais, 
e atin gin do, em con se qüên cia, o Se na do, exi gin do
uma res pos ta enér gi ca e ime di a ta da Pro cu ra do ria
Par la men tar do Se na do, que deve, de pi a no, pro vi -
den ci ar a ob ten ção das fi tas com as gra va ções do
pro gra ma em ques tão.

Aten ci o sa men te, – Pa trí cia Sa bo ya Go mes,
Pre si den te da CPMI da Explo ra ção Se xu al.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O re que -
ri men to lido será pu bli ca do e re me ti do ao Pro cu ra dor
Par la men tar, Se na dor De mós te nes Tor res. 

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção 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:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 74, DE 2003

(Nº 41/03, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra o Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal 
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 ar ti gos da Cons ti tu i ção a se guir enu -
me ra dos pas sam a vi go rar com as se guin tes al te ra -
ções:

“Art. 34. .................................................
..............................................................
V – ........................................................

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 26 29039SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL224     



..............................................................
c) re ti ver par ce la do pro du to da ar re ca -

da ção do im pos to pre vis to no art. 155, II, de -
vi da a ou tra uni da de da Fe de ra ção;

..................................................... “(NR)
“Art. 36. .................................................
..............................................................
V – no caso do art. 34, V, c, de so li ci ta -

ção do Po der Exe cu ti vo de qual quer Esta do
ou do Dis tri to Fe de ral.

 ....................................................“(NR)
“Art. 37 .................................................
..............................................................
XXII – as ad mi nis tra ções tri bu tá ri as da 

União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, ati vi da des es sen ci a is ao
fun ci o na men to do Esta do, exer ci das por
ser vi do res de car re i ras es pe cí fi cas, te rão re -
cur sos pri o ri tá ri os para a re a li za ção de suas 
ati vi da des e atu a rão de for ma in te gra da, in -
clu si ve com o com par ti lha men to de ca das-
tros e de in for ma ções fis ca is, na for ma da
lei ou con vê nio.

 ....................................................“(NR)
“Art. 52. .................................................

..............................................................
XV – ava li ar pe ri o di ca men te a fun ci o -

na li da de do Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal, em
sua es tru tu ra e seus com po nen tes, e o de -
sem pe nho das ad mi nis tra ções tri bu tá ri as da 
União, dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os.

 ....................................................“(NR)
“Art. 61. .................................................
..............................................................
§ 3º Lei com ple men tar que dis ci pli nar

o im pos to pre vis to no art. 155, II, po de rá,
ain da, ser pro pos ta por um ter ço dos Go ver -
na do res de Es ta do e Dis tri to Fe de ral ou por
mais da me ta de das Assem bléi as Le gis la ti-
vas das uni da des da Fe de ra ção, ma ni fes-
tan do-se, cada uma de las, pela ma i o ria re la -
ti va de seus mem bros.” (NR)

“Art. 105. ...............................................

..............................................................
III – .......................................................

..............................................................
d) con tra ri ar a re gu la men ta ção de que

tra ta o art. 155, $ 2º, VIII, ou lhe der in ter -

pre ta çâo di ver gen te da que lhe te nha atri bu-
í do ou tro tri bu nal.

 ....................................................“(NR)

“Art. 146. ...............................................

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

III – .......................................................

..............................................................
d) de fi ni ção de tra ta men to di fe ren ci a do 

e fa vo re ci do para as mi cro em pre sas e para
as em pre sas de pe que no por te, in clu si ve re -
gi mes es pe ci a is ou sim pli fi ca dos no caso do 
im pos to pre vis to no art. 155, II, das con tri bu-
i ções pre vis tas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da con tri bu i ção a que se re fe re o art. 239.

Pa rá gra fo úni co. A lei com ple men tar de 
que tra ta o in ci so III, d, tam bém po de rá ins ti -
tu ir um re gi me úni co de ar re ca da ção dos
im pos tos e con tri bu i ções da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi-
os, ob ser va do que:

I – será op ci o nal para o con tri bu in te;
II – po de rão ser es ta be le ci das con di -

ções de en qua dra men to di fe ren ci a das por
Esta do;

III – o re co lhi men to será uni fi ca do e
cen tra li za do e a dis tri bu i ção da par ce la de
re cur sos per ten cen tes aos res pec ti vos en -
tes fe de ra dos será ime di a ta, ve da da qual -
quer re ten ção ou con di ci o na men to;

IV – a ar re ca da ção, a fis ca li za ção e  a
co bran ça po de rão ser com par ti lha das pe los
en tes fe de ra dos, ado ta do ca das tro na ci o nal
úni co de con tri bu in tes.” (NR)

“Art. 146-A. Lei com ple men tar po de rá
es ta be le cer cri té ri os es pe ci a is de tri bu ta ção, 
com o ob je ti vo de pre ve nir de se qui lí bri os da
con cor rên cia, sem pre ju í zo da com pe tên cia
de a União, por lei, es ta be le cer nor mas de
igual ob je ti vo.”

“Art. 148. ...............................................
I – para aten der a des pe sas ex tra or di-

ná ri as, de cor ren tes de ca la mi da de pú bli ca,
de de sas tre am bi en tal, de guer ra ex ter na ou 
sua imi nên cia;

 ....................................................“(NR)
“Art. 149. ...............................................

..............................................................
§ 2º .......................................................

..............................................................
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II – in ci di rão tam bém so bre a im por ta -
ção de pro du tos es tran ge i ros ou ser vi ços;

 ....................................................“(NR)

“Art. 149-. .............................................
Pa rá gra fo úni co. A con tri bu i ção a que

se re fe re o ca put terá por base o con su mo
de ener gia elé tri ca e po de rá ser co bra da na
fa tu ra res pec ti va, não se apli can do o art.
146, III, a.” (NR)

“Art. 149-B. Os Mu ni cí pi os e o Dis tri to
Fe de ral po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, na
for ma das res pec ti vas leis, para o cus te io do 
ser vi ço de lim pe za de vias, lo gra dou ros,
pra ças e par ques lo ca li za dos no ter ri tó rio do 
mu ni cí pio, ob ser va do o dis pos to no art. 150, 
I e III.

Pa rá gra fo úni co. A con tri bu i ção a que
se re fe re o ca put po de rá ter por base o va -
lor ve nal do imó vel, não se apli can do o art.
146, III, a.”

“Art. 150. ...............................................
..............................................................

III – .......................................................
..............................................................
c) an tes de de cor ri dos no ven ta dias da 

data em que haja sido pu bli ca da a lei que os 
ins ti tu iu ou au men tou, ob ser va do o dis pos to 
na alí nea b;

..............................................................
V – es ta be le cer li mi ta ções ao trá fe go

de pes so as ou bens, por meio de tri bu tos in -
te res ta du a is ou in ter mu ni ci pa is, ad mi ti da a
co bran ça de pe dá gio;

..............................................................
§ 1º A ve da ção do in ci so III, b não se

apli ca aos tri bu tos pre vis tos nos arts. 148, I,
153, I, II, IV e V; e 154, II; e a ve da ção do in -
ci so III, c não se apli ca aos tri bu tos pre vis -
tos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V, e 154,
II, nem à fi xa ção da base de cál cu lo dos im -
pos tos pre vis tos nos arts. 155, III, e 156, I.

..............................................................
§ 6º Qu al quer sub si dio ou isen ção, re -

du ção de base de cál cu lo, con ces são de
cré di to pre su mi do, anis tia ou re mis são re la -
ti vos a im pos tos, ta xas ou con tri bu i ções só
po de rá ser con ce di do me di an te lei es pe ci fi-
ca, fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu -
le ex clu si va men te as ma té ri as aci ma enu -

me ra das ou o cor res pon den te tri bu to ou
con tri bu i ção.

..............................................................
§ 8º Qu al quer as so ci a ção ou sin di ca to, 

nos ter mos da lei, po de rá so li ci tar in for ma -
ções re la ti vas a be ne fí ci os fis ca is con ce di-
dos, na for ma do § 6º, a pes so as ju rí di cas.

 ....................................................“(NR)
“Art. 152 – A. É ve da do aos Esta dos e

ao Dis tri to Fe de ral, no exer cí cio da com pe-
tên cia pre vis ta no art. 155, II, e § 2º, XI, dis -
por so bre ma té ria não re la ci o na da na lei
com ple men tar de que tra ta o in ci so XII ou
da re so lu ção de que tra ta o in ci so IV, am bos 
do art. 155, § 2º, ou, ain da que re la ci o na-
das, pos su am con te ú do ou for ma di fe ren tes
da que les ne las cons tan tes.”

“Art. 153. ...............................................
I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i-

ros e de ser vi ços;
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro -

du tos na ci o na is ou na ci o na li za dos e de ser -
vi ços;

..............................................................
§ 3º 
..............................................................
IV – terá re du zi do seu im pac to so bre a 

aqui si ção de bens de ca pi tal pelo con tri bu in-
te do im pos to, na for ma da lei.

§ 4º O im pos to pre vis to no in ci so VI:
I – será pro gres si vo e terá suas alí quo -

tas fi xa das de for ma a de ses ti mu lar a ma nu -
ten ção de pro pri e da des im pro du ti vas;

II – não in ci di rá so bre pe que nas gle -
bas ru ra is, de fi ni das em lei, quan do as ex -
plo re, o pro pri e tá rio que não pos sua ou tro
imó vel;

III – será fis ca li za do e co bra do pe los
mu ni cí pi os que as sim  op ta rem, na for ma da 
lei, des de que não im pli que re du ção do im -
pos to ou qual quer ou tra for ma de re nún cia
fis cal.

 ....................................................”(NR)
“Art. 155 ...............................................

..............................................................
 III – pro pri e da de de ve í cu los au to mo -

to res ter res tres, aé re os e aquá ti cos;

..............................................................
 § 2º.......................................................

..............................................................
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II – a isen ção e a não-in ci dên cia, sal vo 
de ter mi na ção em con trá rio da lei com ple-
men tar:

..............................................................
c) não acar re ta rá anu la ção do cré di to

re la ti vo a in sux nos, nas ope ra ções an te ri o-
res à sa í da da in dús tria, de pa pel des ti na do
à im pres são de jor na is;

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, de um 
ter ço dos se na do res ou de um ter ço dos go -
ver na do res, apro va da por três quin tos de
seus mem bros, es ta be le ce rá:

a) as alí quo tas apli cá ve is às ope ra ções
e pres ta ções, não po den do es ta be le cer alí -
quo ta su pe ri or a vin te e cin co por cen to;

b) re la ti va men te às ope ra ções e pres -
ta ções in te res ta du a is, as alí quo tas de re fe-
rên cia, para efe i to es pe cí fi co de de ter mi na-
ção da par ce la do im pos to de vi da ao Esta do
de ori gem, nos ter mos do in ci so VI, b;

V – terá alí quo tas uni for mes em todo o 
ter ri tó rio na ci o nal, por mer ca do ria, bem ou
ser vi ço, em nú me ro má xi mo de cin co, ob -
ser va do o se guin te:

a) o ór gão co le gi a do de que tra ta o in -
ci so XII, g, de fi ni rá a qua is mer ca do ri as,
bens e ser vi ços se rão apli ca das, de ven do
tal de fi ni ção ser ra ti fi ca da por de cre to le gis -
la ti vo dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, ve -
da da al te ra ção das de fi ni ções, im pli can do
ra ti fi ca ção tá ci ta a au sên cia de pro nun ci a-
men to, nos ter mos de lei com ple men tar;

b) a me nor alí quo ta será apli ca da aos
gê ne ros ali men tí ci os de pri me i ra ne ces si da-
de e aos me di ca men tos de uso hu ma no, se -
gun do con di ções e lis tas de fi ni das em lei
com ple men tar, e a mer ca do ri as, bens e ser-
vi ços de fi ni dos pelo ór gão co le gi a do de que
tra ta o in ci so XII, g;

c) à ex ce ção da alí quo ta pre vis ta na
alí nea b, as de ma is não po de rão ser in fe ri o -
res à ma i or alí quo ta de re fe rên cia de que
tra ta o in ci so IV, b;

VI – re la ti va men te a ope ra ções e pres -
ta ções in te res ta du a is, será ob ser va do o se -
guin te:

a) o im pos to será cal cu la do pela apli -
ca ção da alí quo ta da mer ca do ria, bem ou
ser vi ço so bre a res pec ti va base de cál cu lo;

b) a par ce la de vi da ao Esta do de ori -
gem será ob ti da pela apli ca ção da alí quo ta
de re fe rên cia pre vis ta no in ci so IV, b, so bre
a base de cál cu lo, que, para efe i to de apu ra -
ção des sa par ce la, não com pre en de rá 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 ou pres ta ção 
con fi gu re fato ge ra dor dos dois im pos tos;

c) a par ce la de vi da ao Esta do de lo ca -
li za ção do des ti na tá rio, in clu si ve nas aqui -
si ções fe i tas por con su mi dor fi nal na ven da
ou fa tu ra men to di re to, será a di fe ren ça en -
tre os mon tan tes ob ti dos na for ma das alí -
ne as a e b;

d) quan do for apli ca da a alí quo ta a
que se re fe re o in ci so V, b, o im pos to ca be rá 
in te gral men te ao Esta do de ori gem;

e) a par ce la do im pos to a que se re fe -
re a alí nea c não será ob je to de com pen sa -
ção, pelo re me ten te, com o mon tan te co bra -
do nas ope ra ções e pres ta ções an te ri o res;

f) o im pos to po de rá ser co bra do no Es -
ta do de ori gem, nos ter mos de lei com ple-
men tar;

g) lei com ple men tar de fi ni rá a for ma
como o im pos to de vi do a que se re fe re a alí -
nea c será atri bu í do ao res pec ti vo Esta do
ou Dis tri to Fe de ral de lo ca li za ção do des ti-
na tá rio, po den do con di ci o nar ao seu efe ti vo
pa ga men to o apro ve i ta men to do cré di to fis -
cal a ele con cer nen te para com pen sa ção
com o mon tan te de vi do nas ope ra ções e
pres ta ções se guin tes;

h) so men te será con si de ra da in te res-
ta du al a ope ra ção em que hou ver a efe ti va
sa í da de mer ca do ria ou bem do Esta do
onde se en con trem para o Esta do de lo ca li-
za ção do des ti na tá rio, as sim con si de ra do
aque le onde ocor rer a en tre ga da mer ca do -
ria ou bem;

i) re la ti va men te à pres ta ção do ser vi ço
de trans por te aé reo, ter res tre, aquá ti co ou por 
qual quer ou tra via, so men te será in te res ta du al 
aque la vin cu la da a mer ca do ri as, bens, va lo-
res, se mo ven tes e pes so as, pas sa ge i ros ou
não, cuja con tra ta ção pre ve ja como des ti no fí -
si co uni da de da Fe de ra ção di fe ren te da que la
onde se ini ci ou a pres ta ção;

j) nas ope ra ções com gás na tu ral e
seus de ri va dos, o im pos to será de vi do na
for ma das alí ne as a a c;
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VII – não será ob je to de isen ção, re du -
ção de base de cál cu lo, cré di to pre su mi do
ou qual quer ou tro in cen ti vo ou be ne fí cio, fis -
cal ou fi nan ce i ro, vin cu la do ao im pos to, ex -
ce to:

a) para aten di men to ao dis pos to no
art. 146, III, d, hi pó te se na qual po de rão ser
apli ca das as res tri ções pre vis tas nas alí ne-
as a e  b do in ci so II;

b) a isen ção para ope ra ções com gê -
ne ros ali men tí ci os de pri me i ra ne ces si da de
e com me di ca men tos de uso hu ma no, se -
gun do con di ções e lis tas de fi ni das em lei
com ple men tar;

VIII – terá re gu la men ta ção úni ca, sen -
do ve da da a ado ção de nor ma au tô no ma
es ta du al;

IX – so bre a en tra da de bem ou mer -
ca do ria im por ta dos do ex te ri or, a qual quer
tí tu lo, 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 Esta 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; .

a) ..........................................................
b) so bre as trans fe rên ci as in te res ta du -

a is de mer ca do ri as e bens en tre es ta be le ci-
men tos do mes mo ti tu lar;

X – ........................................................
so bre ope ra ções que des ti nem mer ca -

do ri as para o ex te ri or, nem so bre ser vi ços
pres ta dos a des ti na tá ri os no ex te ri or, as se-
gu ra da a ma nu ten ção e o apro ve i ta men to
do mon tan te do im pos to co bra do nas ope ra -
ções e pres ta ções an te ri o res;

..............................................................
d) nas pres ta ções de ser vi ço de co mu -

ni ca ção nas mo da li da des de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens de re cep ção li -
vre e gra tu i ta;

XI – a ins ti tu i ção por lei es ta du al li mi -
tar-se-á a es ta be le cer a exi gên cia do im pos -
to na for ma dis ci pli na da pela lei com ple men -
tar de que tra ta o in ci so XII;

XII –.......................................................
a) de fi nir fa tos ge ra do res e con tri bu in-

tes do im pos to;
b) dis por so bre subs ti tu i ção tri bu tá ria,

in clu si ve, se for o caso, as hi pó te ses de

trans fe rên cia de res pon sa bi li da de pelo pa -
ga men to da par ce la do im pos to a que se re -
fe re o in ci so VI, c ;

..............................................................
f) as se gu rar o apro ve i ta men to do cré -

di to re la ti vo à re mes sa para ou tro Esta do,
com a ob ser vân cia do dis pos to no in ci so VI, 
e, de ser vi ços e de mer ca do ri as, ao mon -
tan te co bra do nas ope ra ções an te ri o res de -
cor ren tes de aqui si ções des ti na das ao ati vo
per ma nen te, se gun do cri té ri os que es ta be-
le cer;

g) dis por so bre a com pe tên cia e o fun -
ci o na men to do ór gão co le gi a do in te gra do
por re pre sen tan te de cada Esta do e do Dis -
tri to Fe de ral;

h) dis ci pli nar o pro ces so ad mi nis tra ti -
vo-fis cal;

i) de fi nir as ba ses de cál cu lo, de modo
que o mon tan te do im pos to as in te gre, in clu -
si ve nas hi pó te ses do in ci so IX;

j) dis por so bre re gi mes es pe ci a is ou
sim pli fi ca dos de tri bu ta ção, in clu si ve para
aten di men to ao dis pos to no art. 146, III, d ;

l) pre ver san ções, in clu si ve re ten ção
dos re cur sos ori un dos das trans fe rên ci as
cons titu ci o na is, apli cá ve is aos Esta dos e ao
Dis tri to Fe de ral e seus agen tes, por des -
cum pri men to da le gis la ção do im pos to, es -
pe ci al men te do dis pos to no in ci so VII;

m) dis por so bre o pro ces so ad mi nis tra -
ti vo de apu ra ção das in fra ções da le gis la ção 
do im pos to pra ti ca das pe los Esta dos e Dis -
tri to Fe de ral e seus agen tes, bem como de -
fi nir ór gão que de ve rá pro ces sar e efe tu ar o
jul ga men to ad mi nis tra ti vo;

n) de fi nir a for ma como o Esta do de lo -
ca li za ção do des ti na tá rio exer ce rá a su je i-
ção ati va na hi pó te se do in ci so VI, c;

o) pre ver a obri ga to ri e da de da pres ta-
ção, por meio ele trô ni co, das in for ma ções
re la ti vas à re a li za ção de cada ope ra ção e
pres ta ção, no mo men to de sua re a li za ção, a 
sis te ma in te gra do de in for ma ções, dis po ní-
vel às ad mi nis tra ções tri bu tá ri as;

XIII – com pe te ao ór gão co le gi a do de
que tra ta o in ci so XII, g, me di an te apro va -
ção pelo nú me ro de vo tos de fi ni do em lei
com ple men tar, ob ser va do o mí ni mo de qua -
tro quin tos de seus mem bros:
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a) edi tar a re gu la men ta ção de que tra -
ta o in ci so VIII;

b) au to ri zar a tran sa ção e a con ces são 
de anis tia, re mis são e mo ra tó ria, ob ser va do
o dis pos to no art. 150, § 6º;

c) es ta be le cer cri té ri os para a con ces -
são de par ce la men to de dé bi tos fis ca is;

d) fi xar as for mas e os pra zos de re co -
lhi men to do im pos to;

e) es ta be le cer cri té ri os e pro ce di men-
tos de con tro le e fis ca li za ção na hi pó te se do 
in ci so VI, c;

..............................................................
§ 6º A in ci dên cia do im pos to so bre

ener gia elé tri ca e 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:

I – ocor re em to das as eta pas da cir cu -
la ção, des de a sa í da do es ta be le ci men to
pro du tor ou a im por ta ção até a sua des ti na -
ção fi nal;

II – em re la ção à ener gia elé tri ca ocor -
re tam bém nas eta pas de pro du ção, de
trans mis são, de dis tri bu i ção, de co ne xão e
de con ver são, até a sua des ti na ção fi nal.

§ 7º o im pos to pre vis to no in ci so III:
I – terá alí quo tas mí ni mas fi xa das pelo

Se na do Fe de ral;
II – po de rá ter alí quo tas di fe ren ci a das

em fun ção do tipo e uti li za ção.” (NR)

“Art. 156. ...............................................
..............................................................
§ 2º ........................................................
..............................................................
III – po de rá ser pro gres si vo em ra zão

do va lor do imó vel;
IV – po de rá ter alí quo tas di fe ren ci a das 

de acor do com a lo ca li za ção e o uso do
imó vel.

....................................................“ (NR)
“Art. 158. ...............................................
..............................................................
II – cin qüen ta por cen to do pro du to da

ar re ca da ção do im pos to da União so bre a
pro pri e da de ter ri to ri al ru ral, re la ti va men te
aos imó ve is ne les si tu a dos, ca ben do a to ta -
li da de na hi pó te se da op ção a que se re fe re
o art. 153, § 4º , III;

III – cin qüen ta por cen to do pro du to da 
ar re ca da ção do im pos to do Esta do so bre a

pro pri e da de de ve í cu los au to mo to res li cen-
ci a dos ou re gis tra dos em seus ter ri tó ri os;

Pa rá gra fo úni co. As par ce las de re ce i ta 
per ten cen tes aos mu ni cí pi os, men ci o na das
no in ci so IV, se rão cre di ta das con for me cri -
té ri os de fi ni dos em lei com ple men tar.” (NR)

“Art. 159. ...............................................
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im -

pos tos so bre ren da e pro ven tos de qual quer
na tu re za e so bre pro du tos in dus tri a li za dos,
qua ren ta e nove por cen to na se guin te for ma:

..............................................................
d) dois por cen to, des ti na do a fi nan ci a -

men to de pro gra mas de de sen vol vi men to no 
Esta do do Espí ri to San to, no no ro es te do
Esta do do Rio de Ja ne i ro e nas re giões Nor -
te, Cen tro-Oes te e Nor des te, nes ta com pre -
en di da a área do Esta do de Mi nas Ge ra is
al can ça da pela le gis la ção que dis ci pli na a
alí nea c, por in ter mé dio dos res pec ti vos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, nos ter mos de 
lei com ple men tar;

..............................................................
III – vin te e cin co por cen to do pro du to

da ar re ca da ção da con tri bu i ção de in ter ven -
ção no do mí nio eco nô mi co pre vis ta no art.
177, § 4º, para os Esta dos e o Dis tri to Fe de -
ral, dis tri bu í dos na for ma da lei, ob ser va da a 
des ti na ção a que re fe re o in ci so II, c, do re -
fe ri do pa rá gra fo.

..............................................................
§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res -

pec ti vos Mu ni cí pi os vin te e cin co por cen to
dos re cur sos que re ce be rem nos ter mos do
in ci so II, ob ser va dos os cri té ri os es ta be le ci-
dos na lei com ple men tar a que se re fe re o
art. 158, pa rá gra fo úni co.

§ 4º Do mon tan te de re cur sos de que
tra ta o in ci so III que cabe a cada Esta do,
vin te e cin co por cen to se rão des ti na dos aos 
seus Mu ni cí pi os, na for ma da lei a que se
re fe re o men ci o na do in ci so. “ (NR)

“Art. 167. ...............................................
..............................................................
IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos -

tos a ór gão, fun do ou des pe sa, res sal va das
a re par ti ção do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe rem os arts. 158 e
159, a des ti na ção de re cur sos para as
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de, para
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ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no e
para re a li za ção de ati vi da des da ad mi nis tra-
ção tri bu tá ria, como de ter mi na do, res pec ti-
va men te, pe los arts. 37, XXII, 198, § 2º, e
212, e a pres ta ção de ga ran ti as às ope ra-
ções de cré di to por an te ci pa ção de re ce i ta,
pre vis tas no art. 165, § 8º, bem como o dis -
pos to no § 4º des te ar ti go;

.....................................................“(NR)
“Art. 170. ...............................................
..............................................................
VI – de fe sa do meio am bi en te, in clu si -

ve me di an te tra ta men to di fe ren ci a do con for-
me o im pac to am bi en tal dos pro du tos e ser -
vi ços e de seus pro ces sos de ela bo ra ção e
pres ta ção;

.....................................................“(NR)
“Art. 195. ...............................................
..............................................................
IV – do im por ta dor de bens ou ser vi -

ços do ex te ri or, ou de quem a lei a ele equi -
pa rar.

..............................................................
§ 12. A lei de fi ni rá os se to res de ati vi -

da de eco nô mi ca para os qua is as con tri bu i-
ções in ci den tes na for ma dos in ci sos I, b, e
IV do ca put, se rão não – cu mu la ti vas.

§ 13. Apli ca-se o dis pos to no § 12 in -
clu si ve na hi pó te se de subs ti tu i ção gra du al,
to tal ou par ci al, da con tri bu i ção in ci den te na
for ma do in ci so I, a, pela in ci den te so bre a
re ce i ta ou o fa tu ra men to.

§ 14. Na hi pó te se do § 9º, a alí quo ta
da con tri bu i ção de que tra ta o in ci so I, e,
des te ar ti go, apli cá vel ao lu cro das ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras, não po de rá ser in fe ri or à
ma i or das alí quo tas pre vis tas para as en ti-
da des a elas equi pa ra das e para as de ma is
em pre sas.” (NR)

“Art. 203. ...............................................

Pa rá gra fo úni co. A União ins ti tu i rá pro -
gra ma de ren da mí ni ma des ti na do a as se-
gu rar a sub sis tên cia das pes so as e das fa -
mí li as, pri o ri zan do – se ini ci al men te as de
ba i xa ren da, po den do ser fi nan ci a do e re a li-
za do por meio de con vê nio com os Esta dos, 
o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, na for ma
da lei com ple men tar.”(NR)

“Art. 204. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta do aos Esta -

dos e ao Dis tri to Fe de ral vin cu lar a pro gra-

ma de apo io à in clu são e pro mo ção so ci  al
até cin co dé ci mos por cen to de sua re ce i ta
tri bu tá ria lí qui da, ve da da a apli ca ção des ses 
re cur sos no pa ga men to de:

I – des pe sas com pes so al e en car gos
so ci a is;

II – ser vi ço da dí vi da;
III – qual quer ou tra des pe sa cor ren te

não vin cu la da di re ta men te aos in ves ti men-
tos ou ações apo i a dos.” (NR)

“Art. 216. ...............................................
..............................................................
§ 6º É fa cul ta do aos Esta dos e ao Dis -

tri to Fe de ral vin cu lar a fun do es ta du al de fo -
men to à cul tu ra até cin co dé ci mos por cen to 
de sua re ce i ta tri bu tá ria lí qui da, para o fi -
nan ci a men to de pro gra mas e pro je tos cul tu-
ra is, ve da da a apli ca ção des ses re cur sos no 
pa ga men to de:

I – des pe sas com pes so al e en car gos
so ci a is;

II – ser vi ço da dí vi da;
III – qual quer ou tra des pe sa cor ren te

não vin cu la da di re ta men te aos in ves ti men-
tos ou ações apo i a dos. “ (NR)

Art. 2º Os ar ti gos do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as a se guir enu me ra dos
pas sam a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 76. É des vin cu la do de ór gão, fun -
do ou des pe sa, no pe río do de 2003 a 2007,
vin te por cen to da ar re ca da ção da União de
im pos tos, con tri bu i ções so ci a is e de in ter-
ven ção no do mí nio eco nô mi co, já ins ti tu í dos 
ou que vi e rem a ser cri a dos no re fe ri do pe -
río do, seus adi ci o na is e res pec ti vos acrés ci-
mos le ga is.

§ 1º O dis pos to no ca put des te ar ti go
não re du zi rá a base de cál cu lo das trans fe-
rên ci as a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí-
pi os na for ma dos arts. 153, § 5º; 157, I;
158, I e II; e 159, I, a e b, e II, da Cons ti tu i-
ção, bem como a base de cál cu lo das des ti-
na ções a que se re fe rem o art. 159, I, c e d,
da Cons ti tu i ção.

...................................... “(NR)
“Art. 82. .................................................

§ 1º Para o fi nan ci a men to dos Fun dos
Esta du a is e Dis tri tal, po de rá ser cri a do adi -
ci o nal de até dois pon tos per cen tu a is na alí -
quo ta do Impos to so bre Cir cu la ção de Mer -
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ca do ri as e Ser vi ços – ICMS, so bre os pro -
du tos e ser vi ços su pér flu os e nas con di ções 
de fi ni dos na lei com ple men tar de que tra ta o 
art. 155, § 2º, XII, da Cons ti tu i ção, não se
apli can do, so bre este per cen tu al, o dis pos to 
no art. 158, IV, da Cons ti tu i ção.

..............................................................
§ 3º Os adi ci o na is cri a dos pe los Esta -

dos e pelo Dis tri to Fe de ral até a data da
pro mul ga ção des ta Emen da, na qui lo em
que es ti ve rem em de sa cor do com o pre vis to 
nes ta Emen da, na Emen da nº 31, de 14 de
de zem bro de 2000, ou na lei com ple men tar
de que tra ta o § 1º, te rão vi gên cia, no má xi -
mo, até o pra zo pre vis to no art. 79 des te
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si-
tó ri as.”  (NR)

“Art. 83. Lei fe de ral de fi ni rá os pro du -
tos e ser vi ços su pér flu os a que se re fe rem
os arts. 80, II, e 82, § 2º” (NR)

Art. 3º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes 
ar ti gos:

“Art. 90. A tran si ção do im pos to de que 
tra ta o art. 155, II, da Cons ti tu i ção, para a
for ma de fi ni da nes ta Emen da, ob ser va rá o
se guin te:

I – fica per mi ti da a ma nu ten ção dos in -
cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is e fi nan ce i ros,
vin cu la dos ao im pos to, au to ri za dos por con -
vê nio, nos ter mos da Lei Com ple men tar n º
24, de 7 de ja ne i ro de 1975, e os au to ri za-
dos ou con ce di dos por lei ou de cre to es ta-
du al ou dis tri tal, des ti na dos ao fo men to in -
dus tri al, agro pe cuá rio e aque les vin cu la dos
à es tru tu ra por tuá ria, à cul tu ra, ao es por te,
a pro gra mas so ci a is, ao in ves ti men to em in -
fra-es tru tu ra ro do viá ria e em pro gra ma ha bi-
ta ci o nal, con ce di dos, in clu si ve em ca rá ter
in di vi du al, até 30 de se tem bro de 2003, ain -
da que sob con di ção e por pra zo cer to, ob -
ser va do o se guin te:

a) aque les au to ri za dos por con vê nio,
nos ter mos da Lei Com ple men tar nº 24, de
7 ja ne i ro de 1975, por pra zo cer to e em fun -
ção de de ter mi na das con di ções, te rão seu
pra zo de fru i ção man ti do con for me o ato
con ces só rio;

b) os de ma is be ne fí ci os ou in cen ti vos
au to ri za dos por con vê nio, nos ter mos da Lei 

Com ple men tar nº 24, de 7 de ja ne i ro de
1975, po de rão ter seu pra zo de fru i ção man -
ti do pelo ór gão co le gi a do de que tra ta o art.
155, § 2º, XII, g, pelo pra zo má xi mo de onze 
anos, con ta dos do pri me i ro ano sub se qüen -
te ao da pro mul ga ção des ta Emen da;

c) os au to ri za dos por meio de lei ou
de cre to es ta du al ou dis tri tal, des ti na dos ao
fo men to in dus tri al, agro pe cuá rio e aque les
vin cu la dos à es tru tu ra por tuá ria, à cul tu ra,
ao es por te, a pro gra mas so ci a is, ao in ves ti-
men to em in fra-es tru tu ra ro do viá ria e em
pro gra ma ha bi ta ci o nal, não po de rão ser
pror ro ga dos e te rão seu pra zo de fru i ção
man ti do con for me o ato con ces só rio, não
po den do ul tra pas sar o pe río do de onze
anos, con ta dos do pri me i ro ano sub se qüen -
te ao da pro mul ga ção des ta Emen da;

d) os Esta dos e Dis tri to Fe de ral te rão
no ven ta dias após a pro mul ga ção des ta
Emen da para pu bli car nos seus res pec ti vos
Diá ri os Ofi ci a is to dos os atos con ces só ri os
re la ti vos à alí nea c, ou sua re fe rên cia, quan -
do já pu bli ca dos;

e) em ses sen ta dias da pu bli ca ção
pre vis ta na alí nea d, os Esta dos e o Dis tri to
Fe de ral de ve rão efe tu ar o re gis tro e o de pó -
si to da do cu men ta ção com p ro ba tó ria dos
atos de con ces são, para ar qui va men to jun to 
ao ór gão co le gi a do pre vis to no art. 155, §
2º, XII, g ;

f) ve ri fi ca da, pelo ór gão co le gi a do pre -
vis to no art. 155, § 2º, XII, g , a ma nu ten ção
in de vi da do in cen ti vo ou be ne fi cio, de ve rá
ser fe i ta co mu ni ca ção ao ór gão pre vis to no
art. 155, § 2º, XII, m, para ins ta u ra ção do
res pec ti vo pro ces so ad mi nis tra ti vo;

g) os in cen ti vos ou be ne fí ci os não en -
qua dra dos nas hi pó te ses do ca put des te in -
ci so ou os não pu bli ca dos no pra zo de que
tra ta a alí nea d fi cam ex tin tos após cen to e
oi ten ta dias da pro mul ga ção des ta Emen da;

II – para efe i to de apli ca ção do dis pos -
to no art. 155, § 2º, IV, b, da Cons ti tu i ção,
para vi gên cia nos qua tro pri me i ros exer cí ci-
os da exi gên cia do im pos to na for ma dada
por esta Emen da, as alí quo tas de re fe rên cia 
de ve rão ser fi xa das de for ma a man ter equi -
lí brio com o sis te ma de par ti lha das alí quo -
tas in te res ta du a is vi gen tes na data da pro -
mul ga ção des ta Emen da, e se rão re du zi-
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das, no de cur so do pra zo de sete anos a
par tir do pri me i ro dia do quin to exer cí cio da
exi gên cia do im pos to, na for ma e gra du a ção 
pre vis tas em lei com ple men tar, até que se
es ta be le ça uma úni ca alí quo ta de re fe rên cia 
de qua tro por cen to;

III – fica ve da da, a par tir da pro mul ga -
ção des ta Emen da, a con ces são ou pror ro-
ga ção de in cen ti vos ou be ne fí ci os fis ca is ou
fi nan ce i ros re la ti va men te ao im pos to de que 
tra ta o art. 155, II, da Cons ti tu i ção, ex ce to a
pror ro ga ção, até a vi gên cia da lei com ple-
men tar re fe ri da no in ci so IV des te ar ti go, de
in cen ti vos ou be ne fi ci as fis ca is con ce di dos
para aten di men to das dis po si ções do art.
170, IX, e 179, da Cons ti tu i ção, e a con ces-
são ou pror ro ga ção por con vê nio, nos ter -
mos da Lei Com ple men tar nº 24, de 7 de ja -
ne i ro de 1975, con si de ran do-se ex tin tos, na
data da pro mul ga ção des ta Emen da, qua is -
quer ou tros in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is
ou fi nan ce i ros con ce di dos a par tir de 30 de
se tem bro de 2003;

IV – lei com ple men tar pre vis ta no art.
155, § 2º, XII, dis po rá so bre o re gi me de
tran si ção re fe ri do nes te ar ti go, po den do cri -
ar fun dos ou ou tros me ca nis mos ne ces sá ri-
os à sua con se cu ção, e, ob ser va do o que
de ter mi nam os in ci sos I a III, a vi gên cia dos
in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is e fi nan ce i ros
e a apli ca bi li da de das re gras em vi gor à
épo ca das res pec ti vas con ces sões;

V – lei es ta du al po de rá es ta be le cer
adi ci o nal de até cin co pon tos per cen tu a is
nas alí quo tas de fi ni das nos ter mos do art.
155, § 2º, IV e V, a, da Cons ti tu i ção, ob ser -
va do o se guin te:

a) o adi ci o nal po de rá ser es ta be le ci do
para, no má xi mo, qua tro mer ca do ri as e ser -
vi ços, que te nham, na data da pro mul ga ção
des ta Emen da, alí quo tas su pe ri o res às que
vi e rem a ser de fi ni das;

b) a alí quo ta da mer ca do ria, bem ou
ser vi ço, acres ci da do res pec ti vo adi ci o nal,
não po de rá ser su pe ri or à vi gen te na data
da pro mul ga ção des ta Emen da;

c) o adi ci o nal es ta be le ci do po de rá vi -
go rar pelo pra zo de três anos, con ta dos do
iní cio da exi gên cia do im pos to ria for ma
des ta Emen da, de ven do ser re du zi do, após
o re fe ri do pra zo, em, pelo me nos, um pon to

per cen tu al ao ano, até a sua com ple ta ex tin -
ção;

VI – para efe i to do dis pos to no art.
155, § 2º, XIII, d, da Cons ti tu i ção, o ór gão
co le gi a do de que tra ta o in ci so XII, g , do
mes mo pa rá gra fo, po de rá es ta be le cer um
sis te ma de tran si ção, de fi nin do cri té ri os
para a fi xa ção de pra zo pe los Po de res Exe -
cu ti vos dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral;

VII – lei com ple men tar po de rá per mi tir
a ma nu ten ção das exi gên ci as pre vis tas na
le gis la ção es ta du al, vi  gen tes na data da
pro mul ga ção des ta Emen da, es ta be le ci das
como con di ção à apli ca ção do di fe ri men to
do lan ça men to e pa ga men to do im pos to.

§ 1º As nor mas con ces si vas de be ne fí -
ci os ou in cen ti vos fis ca is ou fi nan ce i ros a
que se re fe re este ar ti go não po de rão con -
tem plar no vos be ne fi ciá ri os a par tir da pro -
mul ga ção des ta Emen da.

§ 2º Pelo pra zo de até três anos, con -
ta dos da data de pu bli ca ção des ta Emen da,
os Es ta dos e o Dis tri to Fe de ral po de rão, a
seu cri té rio, des ti nar até cin co dé ci mos por
cen to da re ce i ta lí qui da do Impos to so bre
Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços  –
ICMS à ma nu ten ção dos in cen ti vos e be ne -
fí ci os con ce di dos a pro gra mas e pro je tos
cul tu ra is e pro gra mas de in clu são so ci al, cri-
a dos até essa data, res pe i ta do o li mi te de
cin co por cen to do ICMS a re co lher pelo
con tri bu in te.

§ 3º Enquan to não vi ger a lei com ple -
men tar pre vis ta no in ci so II, a par tir do pri -
me i ro dia do quin to exer cí cio da exi gên cia
do im pos to, as alí quo tas de re fe rên cia se rão 
re du zi das, a cada ano, de um pon to per cen -
tu al, sen do dois no úl ti mo ano, no caso da
ma i or alí quo ta de re fe rên cia, e de meio pon -
to per cen tu al, no caso da me nor alí quo ta de 
re fe rên cia, até que se es ta be le ça uma úni ca 
alí quo ta de re fe rên cia de qua tro por cen to.

§ 4º Enquan to não se es ta be le cer uma
alí quo ta in te res ta du al úni ca de re fe rên -

cia de qua tro por cen to, a que se re fe re o in -
ci so II, o im pos to de que tra ta o art. 155, II,
nas ope ra ções com ener gia elé tri ca e pe tró -
leo, in clu si ve lu bri fi can tes, com bus ti ve is lí -
qui dos e ga so sos dele de ri va dos, ca be rá in -
te gral men te ao Esta do de lo ca li za ção do
des ti na tá rio, apli can do-se as re gras pre vis-
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tas no art. 155, § 2º, VI, e e g, XII, b, e n e
XIII, e, da Cons ti tu i ção.

§ 5º Fin do o pe río do a que se re fe re
o § 4º, ca be rá ao Se na do Fe de ral de fi nir
as alí quo tas de re fe rên cia dos pro du tos
nele men ci o na dos, ob ser va do o li mi te do
in ci so II”

“Art. 91. O pra zo pre vis to no ca put do
art. 84 des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu -
ci o na is Tran si tó ri as fica pror ro ga do até 31
de de zem bro de 2007.

§ 1º Fica pror ro ga da, até a data re fe ri -
da no ca put des te ar ti go, a vi gên cia da Lei
nº 9.311, de 24 de ou tu bro de 1996, e suas
al te ra ções.

§ 2º Até a data re fe ri da no ca put des te 
ar ti go, a alí quo ta da con tri bu i ção de que tra -
ta o art. 84 des te Ato das Dis po si ções Cons -
ti tu ci o na is Tran si tó ri as será de trin ta e oito
cen té si mos por cen to.”

“Art. 92. Enquan to não for edi ta da a lei
com ple men tar de que tra ta o pa rá gra fo úni -
co do art. 158, da Cons ti tu i ção, per ma ne-
cem apli cá ve is os cri té ri os de dis tri bu i ção
dos re cur sos re fe ri dos no dis po si ti vo cons ti-
tu ci o nal vi gen te até a data da pro mul ga ção
des ta Emen da.

Pa rá gra fo úni co. A tran si ção para os
no vos cri té ri os ocor re rá no pra zo mí ni mo de 
seis anos, de tal sor te que ne nhum mu ni cí-
pio so fra per das em re la ção ao va lor das re -
ce i tas a que fa zia jus an te ri or men te.”

“Art. 93. A União en tre ga rá aos Esta -
dos e ao Dis tri to Fe de ral o mon tan te de fi ni-
do em lei com ple men tar, de acor do com cri -
té ri os, pra zos e con di ções nela de ter mi na-
dos, po den do con si de rar as ex por ta ções
para o ex te ri or de pro du tos pri má ri os e
semi-ela bo ra dos, a re la ção en tre as ex por-
ta ções e as im por ta ções, os cré di tos de cor -
ren tes de aqui si ções des ti na das ao ati vo
per ma nen te e a efe ti va ma nu ten ção e apro -
ve i ta men to do cré di to do im pos to a que se
re fe re o art. 155, § 2º, X, a.

§ 1º Do mon tan te de re cur sos que
cabe a cada Esta do, se ten ta e cin co por
cen to per ten cem ao pró prio Esta do, e vin te
e cin co por cen to, aos seus Mu ni cí pi os, dis-
tri bu í dos se gun do os cri té ri os a que se re -
fe re o art. 158, pa rá gra fo úni co, da Cons t i-
tu i ção.

§ 2º A en tre ga de re cur sos pre vis ta
nes te ar ti go per du ra rá, con for me de fi ni do
em lei com ple men tar, até que o im pos to a
que se re fe re o art. 155, II, te nha o pro du to
de sua ar re ca da ção des ti na do pre do mi nan-
te men te, em pro por ção não in fe ri or a oi ten ta 
por cen to, ao Esta do onde ocor rer o con su -
mo das mer ca do ri as, bens ou ser vi ços.

§ 3º Enquan to não for edi ta da a lei
com ple men tar de que tra ta o  ca put,

em subs ti tu i ção ao sis te ma de en tre ga de
re cur sos nele pre vis to, per ma ne ce rá vi gen te 
o sis te ma de en tre ga de re cur sos pre vis to
no art. 31 e Ane xo da Lei Com ple men tar nº
87, de 13 de se tem bro de 1996, com a re da -
ção dada pela Lei Com ple men tar nº 115, de 
26 de de zem bro de 2002.

§ 4º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral
de ve rão apre sen tar à União, nos ter mos das 
ins tru ções ba i xa das pelo Mi nis té rio da Fa -
zen da, as in for ma ções re la ti vas ao im pos to
de que tra ta o art. 155, II, de cla ra das pe los
con tri bu in tes que re a li za rem ope ra ções ou
pres ta ções com des ti no ao ex te ri or.

§ 5º A lei com ple men tar es ta be le ce rá
um sis te ma de res sar ci men to das even tu a is
re du ções da ar re ca da ção dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral do im pos to de que tra ta o
art. 155, II da Cons ti tu i ção, de fi nin do mon -
tan te e cri té ri os de en tre ga de re cur sos, de -
cor ren tes das al te ra ções in tro du zi das por
esta Emen da.

§ 6º O Po der Exe cu ti vo da União en ca -
mi nha rá pro je to de lei com ple men tar de que 
tra ta o § 5º no pra zo de no ven ta dias da pro -
mul ga ção des ta Emen da.”

“Art. 94. A re gra enun ci a da no art. 150, 
III, c, da Cons ti tu i ção, não se apli ca ao im -
pos to pre vis to no art. 155, II, da Cons ti tu i-
ção, nos dois pri me i ros anos de vi gên cia da
lei com ple men tar que o dis ci pli nar.”

“Art. 95. São acres ci dos dez anos ao
pra zo fi xa do no art. 40 des te Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.”

“Art. 96. A vi gên cia do dis pos to no art.
159, III, e § 4º, ini ci a rá so men te após a edi -
ção da lei de que tra ta o re fe ri do in ci so III.”

“Art. 97. Enquan to não ini ci ar a exi gên -
cia da con tri bu i ção de que tra ta o art. 149-B, 
os Mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral po de rão
con ti nu ar exi gin do as ta xas já ins ti tu í das,
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que te nham como fato ge ra dor a uti li za ção
efe ti va ou po ten ci al dos ser vi ços de lim pe za 
pú bli ca.”

“Art. 98. O Po der Exe cu ti vo, em até

ses sen ta dias con ta dos da data da pro mul -
ga ção des ta Emen da, en ca mi nha rá ao
Con gres so Na ci o nal pro je to de lei, sob o
re gi me de ur gên cia cons ti tu ci o nal, que dis-
ci pli na rá os be ne fí ci os fis ca is para a ca pa -
ci ta ção do se tor de tec no lo gia da in for ma -
ção, que vi ge rão até 2019 nas con di ções
que es ti ve rem em vi gor no ato da apro va-
ção des ta Emen da.”

“Art. 99. Os re gi mes es pe ci a is de tri -
bu ta ção para mi cro em pre sas e em pre sas
de pe que no por te pró pri os da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi-
os ces sa rão a par tir da en tra da em vi gor do 
re gi me pre vis to no art. 146, III, d, da Cons -
ti tu i ção.”

Art. 4º As al te ra ções na re da ção dos in ci sos II,
IV, V, VI, VII, VIII, X, XI e XII do § 2º do art. 155 da
Cons ti tu i ção so men te pro du zi rão efe i tos na data de -
fi ni da na lei com ple men tar de que tra ta o in ci so XII
do § 2º do mes mo ar ti go, man ten do-se apli cá ve is,
até en tão, as re da ções vi gen tes até a data da pro -
mul ga ção des ta Emen da.

Art. 5º A re da ção do art. 155, X, a , na for ma des -
ta Emen da, so men te pro du zi rá efe i tos a par tir da edi -
ção da lei com ple men tar de que tra ta o art. 93 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Art. 6º Res sal va do o dis pos to nos arts. 4º e 5º,
esta Emen da en tra em vi gor em 1º de ja ne i ro do ano
sub se qüen te ao de sua pro mul ga ção.

Art. 7º Fi cam re vo ga dos:
I – o in ci so I do art. 161 da Cons ti tu i ção e o in ci -

so II do § 3º do art. 84 do Ato das Dis po si ções Cons ti -
tu ci o na is Tran si tó ri as;

II – a alí nea b  do in ci so X e a alí nea e do in ci so
XII do § 2º e os §§ 4º e 5º do art. 155 da Cons ti tu i ção,
a par tir da pro du ção dos efe i tos dos dis po si ti vos a
que se re fe re o art. 4º.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 25 de se tem bro de
2003. – João Pa u lo Cu nha, Pre si den te.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Alte ra o Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Os ar ti gos da Cons ti tu i ção a se guir enu -
me ra dos pas sam a vi go rar com as se guin tes al te ra -
ções:

“Art. 150 ...............................................
 6º Qu al quer sub sí dio ou isen ção, re -

du ção de base de cál cu lo, con ces são de
cré di to pre su mi do, anis tia ou re mis são re la -
ti vos a im pos tos, ta xas ou con tri bu i ções só
po de rá ser con ce di do me di an te lei es pe ci fi-
ca, fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu -
le ex clu si va men te as ma té ri as aci ma enu -
me ra das ou o cor res pon den te tri bu to ou
con tri bu i ção.”(NR)

“Art. 153 ...............................................
VII  – gran des for tu nas.
 ....................................................“(NR)
“Art. 155. ...............................................
IV  – pro pri e da de ter ri to ri al ru ral.
§ 1º .......................................................
IV  – será pro gres si vo e terá alí quo tas

de fi ni das em lei com ple men tar.
§ 2º .......................................................
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
Esta do ou pelo Dis tri to Fe de ral, con for me
de fi ni do em lei com ple men tar;

II  – a não-in ci dên cia, sal vo de ter mi na -
ção em con trá rio da le gis la ção:

.......................................................
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, de um 
ter ço dos se na do res ou de um ter ço dos go -
ver na do res, apro va da por três quin tos 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 ter-
nas e in te res ta du a is;

V  – terá alí quo tas in ter nas uni for mes
em todo o ter ri tó rio na ci o nal, por mer ca do-
ria, bem ou ser vi ço, em nú me ro má xi mo de
cin co, ob ser va do o se guin te:

a) o re gu la men to de que tra ta o in ci so
VIII de fi ni rá a qua is mer ca do ri as, bens ou
ser vi ços se rão apli ca das;

b) a me nor alí quo ta será apli ca da aos
gê ne ros ali men tí ci os de pri me i ra ne ces si da-
de de fi ni dos em lei com ple men tar e aos
bens, mer ca do ri as e ser vi ços de fi ni dos no
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re gu la men to de que tra ta o in ci so VIII, pre -
va le cen do sua apli ca ção mes mo nas ope ra -
ções in te res ta du a is;

c) à ex ce ção da alí quo ta pre vis ta na
alí nea “b”, não po de rão ser in fe ri o res à ma i -
or alí quo ta es ta be le ci da para ope ra ções e
pres ta ções in te res ta du a is;

d) apli cam-se às ope ra ções a que se
re fe re o in ci so IX, “a”;

VI  – re la ti va men te a ope ra ções e
pres ta ções in te res ta du a is, será ob ser va do o 
se guin te:

a) o im pos to será co bra do no Esta do
de ori gem, res sal va das as hi pó te ses ex cep-
ci o na is pre vis tas em lei com ple men tar;

b) ca be rá ao Esta do de ori gem o im -
pos to cor res pon den te à apli ca ção da alí quo -
ta in te res ta du al, não com pre en den do, 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
con fi gu re fato ge ra dor dos dois im pos tos,
nem o mon tan te de im pos to de vi do na for -
ma da alí nea se guin te;

c) ca be rá ao Esta do de 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 o mon tan te que se ria de vi do
na ope ra ção ou pres ta ção caso fos se in ter-
na, in clu í do o im pos to so bre pro du tos in dus -
tri a li za dos em sua base de cál cu lo, e aque le 
de vi do pela apli ca ção da alí quo ta in te res ta-
du al re fe ri do na alí nea an te ri or;

d) nas ope ra ções com ener gia elé tri ca
e 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, será 
apli ca da a alí quo ta in ter na e o im pos to de vi-
do ca be rá in te gral men te ao Esta do de lo ca -
li za ção do des ti na tá rio;

e) a lei com ple men tar de fi ni rá a for ma
como o im pos to de vi do a que re fe rem as alí -
ne as “e” e “d” será atri bu í do ao res pec ti vo
Esta do de lo ca li za ção do des ti na tá rio e po -
de rá ve dar que esse im pos to seja ob je to de
com pen sa ção com o mon tan te co bra do nas
ope ra ções e pres ta ções an te ri o res e con di-
ci o nar o apro ve i ta men to do cré di to fis cal a
ele con cer nen te para com pen sa ção com o
mon tan te de vi do nas ope ra ções e pres ta-
ções se guin tes ao seu pa ga men to;

f) so men te será con si de ra da in te res ta -
du al a ope ra ção em que hou ver a efe ti va sa -
í da de mer ca do ria ou bem do Esta do de

onde se en con trem para o Esta do de lo ca li-
za ção do des ti na tá rio, as sim con si de ra do
aque le onde ocor rer a en tre ga da mer ca do -
ria ou bem;

VII – não será ob je to de isen ção, re du -
ção de base de cál cu lo, cré di to pre su mi do
ou qual quer ou tro in cen ti vo ou be ne fí cio fis -
cal ou fi nan ce i ro que im pli que sua re du ção,
ex ce to para aten di men to ao dis pos to no art.
170, IX, hi pó te se na qual po de rão ser apli -
ca das as res tri ções pre vis tas na alí ne as “a”
e “b” do in ci so II;

VIII – terá re gu la men to úni co, edi ta do
pelo ór gão co le gi a do de que tra ta o in ci so
XII, “g”, sen do ve da da a ado ção de nor ma
au tô no ma es ta du al;

IX  – ...................................................
a) so bre a en tra da de bem ou mer ca -

do ria im por ta dos do ex te ri or, a qual quer tí tu -
lo, 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 Esta 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;

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

X – ........................................................
a) so bre ope ra ções que des ti nem mer -

ca do ri as para o ex te ri or, nem so bre ser vi ços 
pres ta dos a des t i na tá ri os no ex te ri or, as se-
gu ra do o apro ve i ta men to ou a ma nu ten ção
do mon tan te do im pos to co bra do nas ope ra -
ções e pres ta ções an te ri o res;

..............................................................
XI  – a ins ti tu i ção por lei es ta du al li -

mi tar-se-á a es ta be le cer a exi gên cia do
im pos to;

XII – ......................................................
a) de fi nir fa tos ge ra do res e con tri bu in-

tes do im pos to;

..............................................................
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, de ser vi ços e de mer ca do ri as;

g) dis por so bre as com pe tên ci as e o
fun ci o na men to do ór gão co le gi a do in te gra do 
por re pre sen tan te de cada Esta do e do Dis -
tri to Fe de ral;
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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;

I) de fi nir as ba ses de cál cu lo, de modo
que o mon tan te do im pos to as in te gre, in clu -
si ve nas hi pó te ses do in ci so IX;

j) pre ver re gi mes es pe ci a is ou sim pli fi -
ca dos de tri bu ta ção, in clu si ve para aten di-
men to ao dis pos to no art. 170, IX;

l) pre ver san ções apli cá ve is aos Esta -
dos e ao Dis tri to Fe de ral, ou aos seus agen -
tes, por des cum pri men to da le gis la ção do
im pos to, es pe ci al men te do dis pos to no in ci-
so VII.

..............................................................
§ 4º.......................................................
II – 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 1
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;

..............................................................
§ 6º O im pos to pre vis to no in ci so IV:
I  – será re gu la do por lei com ple men -

tar, sen do ve da da a ado ção de nor ma au tô -
no ma es ta du al;

II – será pro gres si vo e terá alí quo tas fi -
xa das de for ma a de ses ti mu lar a ma nu ten-
ção de pro pri e da des im pro du ti vas;

III – não in ci di rá so bre pe que nas gle -
bas ru ra is, de fi ni das em lei, quan do as ex -
plo re, só ou com sua fa mí lia, o pro pri e tá rio
que não pos sua ou tro imó vel;

IV – será con si de ra do ins ti tu í do em to -
dos os Esta dos e no Dis tri to Fe de ral na data 
pre vis ta na lei com ple men tar de que tra ta o
in ci so I. ”(NR)

“Art. 156. ...............................................
..............................................................

§ 2º .......................................................
..............................................................
III – po de rá ser pro gres si vo em ra zão

do va lor do imó vel;
IV – po de rá ter alí quo tas di fe ren tes de

acor do com a lo ca li za ção e o uso do imó vel.
 ....................................................“(NR)

“Art. 158. ...............................................

..............................................................
II – cin qüen ta por cen to do pro du to da

ar re ca da ção do im pos to do Esta do so bre a
pro pri e da de ter ri to ri al ru ral, re la ti va men te
aos imó ve is ne les si tu a dos;

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. As par ce las de re ce i ta 

per ten cen tes aos Mu ni cí pi os, men ci o na das
no in ci so IV, se rão cre di ta das con for me cri -
té ri os de fi ni dos em lei com ple men tar.” (NR)

“Art. 159. ...............................................
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im -

pos tos so bre ren da e pro ven tos de qual quer
na tu re za e so bre pro du tos in dus tri a li za dos,
qua ren ta e nove por cen to na se guin te for ma:

..............................................................
d) dois por cen to, des ti na do a fun do

na ci o nal de de sen vol vi men to re gi o nal, para
apli ca ção em re giões me nos de sen vol vi das
do País, nos ter mos da lei;

..............................................................
§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res -

pec ti vos Mu ni cí pi os vin te e cin co por cen to
dos re cur sos que re ce be rem nos ter mos do
in ci so II, ob ser va dos os cri té ri os es ta be le ci-
dos na lei com ple men tar a que se re fe re o
art. 158, pa rá gra fo úni co.” (NR)

“Art. 195. ...............................................
..............................................................
IV – mo vi men ta ção ou trans mis são de

va lo res e de cré di tos e di re i tos de na tu re za
fi nan ce i ra.

..............................................................
§ 12. A lei que ins ti tu ir, em subs ti tu i ção 

to tal ou par ci al da con tri bu i ção in ci den te na
for ma do in ci so I, a , do ca put, con tri bu i ção
es pe cí fi ca in ci den te so bre a re ce i ta ou fa tu-
ra men to de fi ni rá a for ma da sua não-cu mu-
la ti vi da de.

§ 13. A lei de fi ni rá os se to res de ati vi -
da de eco nô mi ca para os qua is a con tri bu i-
ção in ci den te na for ma do in ci so I, “b”, do
ca put , será não-cu mu la ti va.

§ 14. A con tri bu i ção pre vis ta no in ci so
IV do ca put:

I – terá alí quo ta má xi ma de trin ta e oito 
cen té si mos por cen to e mí ni ma de oito cen -
té si mos por cen t o, fa cul ta do ao Po der Exe -
cu ti vo re du zi-la ou res ta be le ce-la, to tal ou
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par ci al men te, nas con di ções e li mi tes fi xa-
dos em lei;

II – não se su je i ta ao dis pos to no art.
153, § 5º.

§ 15. Na hi pó te se do § 90, a alí quo ta
da con tri bu i ção de que tra ta o in ci so I, “c”,
des te ar ti go, apli cá vel ao lu cro das ins ti tu i-
ções re fe ri das no in ci so art. 192, I, não po -
de rá ser in fe ri or à ma i or das alí quo tas pre -
vis tas para as en ti da des a elas equi pa ra das
e para as de ma is em pre sas.” (NR)

“Art. 203. ...............................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A União ins ti tu i rá pro -

gra ma de ren da mí ni ma des ti na do a as se-
gu rar a sub sis tên cia das fa mí li as de ba i xa
ren da, a ser fi nan ci a do so li da ri a men te e re -
a li za do por meio de con ve nio com os Esta -
dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, na
for ma da lei com ple men tar.” (NR)

Art. 2º O art. 76 do Ato das Dis po si ções Cons -
ti tu ci o na is Tran si tó ri as pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 76. É des vin cu la do de ór gão, fun -
do ou des pe sa, no pe río do de 2003 a 2007,
vin te por cen to da ar re ca da ção da União de
im pos tos, con tri bu i ções so ci a is e de in ter-
ven ção no do mí nio eco nô mi co, já ins ti tu í dos
ou que vi e rem a ser cri a dos no re fe ri do pe -
río do, seus adi ci o na is e res pec ti vos acrés ci-
mos le ga is.

§ 1º O dis pos to no ca put des te ar ti go
não re du zi rá a base de cál cu lo das trans fe-
rên ci as a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí-
pi os na for ma dos arts. 153, § 52; 157, I;
158, I e II; e 159, I, a e b, e II, da Cons ti tu i-
ção, bem como a base de cál cu lo das des ti-
na ções a que se re fe rem o art. 159, I, c  e d,
da Cons ti tu i ção.

 ....................................................“(NR)

Art. 3º Fi cam acres cen ta dos os se guin tes ar ti -
gos ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tá ri as:

“Art. 90. A lei com ple men tar que dis ci -
pli nar o im pos to pre vis to no art. 155, II, da
Cons ti tu i ção, com a re da ção dada por esta
Emen da , dis po rá so bre o re gi me de tran si-
ção, ob ser va do o se guin te:

I – para efe i to de apli ca ção do dis pos to 
no art. 155, § 2º, VI, c, da Cons ti tu i ção, com 
a re da ção dada por esta Emen da, po de rá
pre ver a im plan ta ção gra du al, por mer ca do-
ria, bem ou ser vi ço, des sa exi gên cia, no de -
cur so do pra zo de dois anos, con ta dos do
iní cio da exi gên cia do im pos to na for ma
dada por esta Emen da;

II – fi xa rá pra zos má xi mos de vi gên cia
para in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is, de fi nin-
do tam bém as re gras vi gen tes à épo ca da
con ces são, que per ma ne ce rão apli cá ve is;

III – po de rá cri ar fun dos ou ou tros me -
ca nis mos ne ces sá ri os à con se cu ção da
tran si ção.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se do in ci so
I, re la ti va men te às ope ra ções e pres ta ções
in te res ta du a is para as qua is não se es ta be-
le cer a re fe ri da exi gên cia, po de rão ser man -
ti dos os tra ta men tos pre vis tos no art. 155, §
2º, VII, VIII e XI, da Cons ti tu i ção, com a re -
da ção an te ri or a esta Emen da.” (NR)

“Art. 91. Re la ti va men te ao im pos to pre -
vis to no art. 155, II, da Cons ti tu i ção, para
efe i to de apli ca ção do dis pos to no in ci so IV,
§ 2º, do mes mo ar ti go, com a re da ção dada
por esta Emen da, até que nova re so lu ção
seja edi ta da, fi cam man ti dos os per cen tu a is
es ta be le ci dos para as alí quo tas in te res ta du-
a is vi gen tes na data da pro mul ga ção des ta
Emen da.” (NR)

“Art. 92. Fica ve da da, a par tir da pro -
mul ga ção da pre sen te Emen da, a con ces-
são ou pror ro ga ção de isen ções, re du ções
de base de cál cu lo, cré di tos pre su mi dos ou
qua is quer ou tros in cen ti vos ou be ne fí ci os
fis ca is ou fi nan ce i ros re la ti va men te ao im -
pos to de que tra ta o art. 155, II, da Cons ti tu -
i ção.” (NR)

“Art. 93. Enquan to não ini ci ar a exi gên -
cia da con tri bu i ção so ci al pre vis ta no art.
195, IV, da Cons ti tu i ção, per ma ne ce rá em
vi gor a Lei nº 9.311, de 24 de ou tu bro de
1996, e suas al te ra ções, e a con tri bu i ção
pro vi só ria por ela ins ti tu í da man te rá a alí -
quo ta de trin ta e oito cen té si mos por cen to.

Pa rá gra fo úni co. A con tri bu i ção pre vis -
ta no art. 195, IV, ob ser va rá o dis pos to no
art. 85 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o-
na is Tran si tá ri as.” (NR)
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Art. 4º Os in ci sos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI e XII do § 2º e o in ci so II do § 4º do art. 155 da
Cons ti tu i ção, com a re da ção dada por esta Emen da, 
so men te pro du zi rão efe i tos na data de fi ni da na lei
com ple men tar de que tra ta o in ci so XII do § 2º do
mes mo ar ti go, ob ser van do a re da ção dada por esta
Emen da.

Art. 5º O in ci so IV e o § 6º do art. 155 da Cons ti -
tu i ção, com a re da ção dada por esta Emen da, so -
men te pro du zi rão efe i tos a par tir de 1º de ja ne i ro do
ano sub se qüen te ao da pro mul ga ção da lei com ple -
men tar de que tra ta o in ci so I do § 6º do mes mo ar ti go.

Art. 6º Res sal va do o dis pos to nos arts. 42 e 52,
esta Emen da en tra em vi gor em 12 de ja ne i ro do ano
sub se qüen te ao de sua pro mul ga ção.

Art. 7º Fi cam re vo ga dos:

I – o in ci so I do art. 161 da Cons ti tu i ção
e o in ci so II do § 3º do art. 84 dos Atos das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as;

II – a alí nea “e” do in ci so XII do § 2º e
o in ci so III do § 4º do art. 155 da Cons ti tu i-
ção, a par tir da pro du ção dos efe i tos dos
dis po si ti vos a que se re fe re o art. 4º;

III – o in ci so VI e o § 4º do art. 153 da
Cons ti tu i ção, a par tir de 1º de ja ne i ro do ano 
sub se qüen te ao da pro mul ga ção da lei com -
ple men tar de que tra ta o art. 155, § 6º, I, da
Cons ti tu i ção, com a re da ção dada por esta
Emen da.

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 157, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 60, in ci so II, da Cons ti tu i ção

Fe de ral, sub me to â ele va da de li be ra ção de Vos sa s
Exce lên ci as o tex to da pro pos ta de emen da cons ti tu -
ci o nal que “Alte ra o Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal e dá
ou tras pro vi dên ci as

Bra sí lia, 30 de abril de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

E.M.I. nº 84/MF/C.Ci vil

Em 30 de abril de 2003

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

Sub me te mos à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia 
a in clu sa Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal 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 tema “Re for ma Tri bu tá ria” tem sido re cor ren te
nos de ba tes na ci o na is, do pon to de vis ta do pla no po -
lí ti co, eco nô mi co ou so ci al bra si le i ro, sem, en tre tan to,
lo grar-se êxi to na efe ti va ção das mu dan ças al me ja -
das para a sim pli fi ca ção e a ra ci o na li za ção do Sis te -
ma Tri bu tá rio Na ci o nal.

To da via, está cla ro que o Bra sil ne ces si ta des sa
re for ma es tru tu ral para ele va ção de sua efi ciên cia
eco nô mi ca, es ti mu lan do a pro du ção, o in ves ti men to
pro du ti vo e a ge ra ção de em pre go e de ren da.

Na bus ca da efe ti va re a li za ção des sa re for ma,
fo ram de sen vol vi dos di ver sos de ba tes so bre o tema,
es pe ci al men te no âm bi to do Con se lho de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al, que con gre ga ci da dãos
atu an tes da so ci e da de ci vil or ga ni za da e, tam bém,
com re pre sen ta ções dos go ver nos mu ni ci pa is e es ta -
du a is.

Há que se des ta car o pa pel fun da men tal de to -
dos os Go ver na do res de Esta do, que par ti ci pa ram ati -
va e cons tru ti va men te na con cep ção da pro pos ta. A
par ce ria dos Go ver na do res com o Po der Exe cu ti vo
Fe de ral foi es sen ci al para que a pre sen te pro pos ta de 
Emen da ver da de i ra men te re fle tis se as de man das es -
ta du a is re la ti vas à ra ci o na li za ção do Sis te ma Tri bu tá -
rio Na ci o nal.

Igual men te im por tan te foi a par ti ci pa ção das re -
pre sen ta ções dos Mu ni cí pi os bra si le i ros, que con tri -
bu í ram para o aper fe i ço a men to da con cep ção do
novo mo de lo e, em es pe ci al, da tri bu ta ção des ses
Entes Fe de ra dos.

Cons ti tui-se, as sim, em ba ses só li das e de mo -
crá ti cas, am plo e sa lu tar for ta le ci men to fe de ra ti vo em
tor no das al te ra ções a se rem im ple men ta das.

A par tir des se con jun to de de ba tes e do acor do
so bre o tema ob ti do no Con gres so Na ci o nal, ao fi nal
do ano de 1999, pro du zi ram-se di ag nós ti cos dos prin -
ci pa is pro ble mas a se rem en fren ta dos e fo ram de li ne -
a dos os me ca nis mos ne ces sá ri os para o equa ci o na -
men to de tais pro ble mas, che gan do-se a im por tan tes
con ver gên ci as.

A pre sen te pro pos ta de re or ga ni za ção do Sis te -
ma Tri bu tá rio Na ci o nal pro cu ra con cre ti zar jus ta men -
te o pro du to des ses de ba tes.

É cer to que a re or ga ni za ção des se Sis te ma é
de ci si va, da pers pec ti va das re la ções in ter nas ou in -
ter na ci o na is, para o bom fun ci o na men to da eco no mia 
e a me lhor equa ção para as ques tões so ci a is, es pe ci -
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al men te em de cor rên cia do de sen vol vi men to da pro -
du ção na ci o nal.

No caso da se gu ri da de so ci al, a con tri bu i ção so -
bre a fo lha de sa lá ri os tem se apre sen ta do como um
en car go que não es ti mu la o em pre go for mal. Por tan -
to, im põe-se mu dar a ló gi ca de fi nan ci a men to da se -
gu ri da de so ci al para es ti mu lar a for ma li za ção das re -
la ções de tra ba lho, in cen ti van do os se to res que em -
pre gam mais tra ba lha do res e con tri bu in do, até mes -
mo, para tor ná-los mais com pe ti ti vos.

A mi no ra ção da re gres si vi da de do sis te ma im -
po si ti vo de ve rá re sul tar da am pli a ção e do apri mo ra -
men to da tri bu ta ção di re ta, es pe ci al men te, pela pro -
gres si vi da de que lhe está sen do con fe ri da. No caso
dos tri bu tos in di re tos, esse pro ces so se dará pe lo s
me ca nis mos de se le ti vi da de, ob ser van do-se a re du -
ção do ônus para as po pu la ções de ba i xa ren da, me -
di an te re du ção da car ga tri bu tá ria so bre os bens de
con su mo po pu lar, em es pe ci al, so bre os gê ne ros ali -
men tí ci os de pri me i ra ne ces si da de.

O novo mo de lo con tem pla rá, tam bém, a am pli a -
ção do uni ver so de con tri bu in tes, de for ma a au men -
tar a dis tri bu i ção do ônus tri bu tá rio, com ên fa se para a 
re du ção da eva são tnbu tá na e da in for ma li da de. Nes -
sa pers pec ti va, pode-se vis lum brar, in clu si ve, um re di -
men si o na men to das car gas tri bu tá ri as in di vi du a is.

As mu dan ças no sis te ma de be ne fí ci os tnbu tá ri -
os tam bém de ve rão con tri bu ir para a am pli a ção da
base im po si ti va e para o au men to do nú me ro de con -
tri bu in tes, o que con fi gu ra rá gran des avan ços para
ob ten ção do equi lí brio con cor ren ci al.

A ma i or efi ciên cia será al can ça da pela sim pli fi -
ca ção do sis te ma im po si ti vo, re du zin do-se in clu si ve o
cus to do cum pri men to das obri ga ções e do con tro le
pe las ad mi nis tra ções tri bu tá ri as.

Re du zir a so ne ga ção sig ni fi ca re du zir um dos
mais in jus tos ônus so ci a is, pois com essa prá ti ca sur -
ge a com pe ti ção des le al, tra zen do van ta gens eco nô -
mi cas para os so ne ga do res e re du zin do a com pe ti ti vi -
da de dos bons con tri bu in tes.

Não se pode ol vi dar tam bém que o sis te ma tri -
bu tá rio vi gen te se di men tou um ní vel de dis po ni bi li -
da de de re ce i ta para os en tes fe de ra ti vos, o que
toma in con ve ni en te re a li zar uma re for ma que re du -
za os ní ve is de ar re ca da ção da União, dos Esta dos
ou dos Mu ni cí pi os. Pro ce der à rup tu ra des se sis te -
ma po de ria sig ni fi car gran des trans tor nos à so ci e -

da de, in clu si ve pon do em ris co a pres ta ção dos ser vi -
ços pú bli cos.

Re ve la-se aí o de sa fio de mu dar o mo de lo sem
ca u sar re du ções nas re ce i tas dis po ní ve is e tam pou co 
ele var a car ga tri bu tá ria to tal do País.

A su pe ra ção des se de sa fio pas sa ne ces sa ri a -
men te pelo au men to da efi ciên cia ge ral do sis te ma.
Ou seja, ar re ca dar o mes mo, mas de for ma mais jus -
ta, dis tri bu í da e efi ci en te, não ca u san do im pac to na
dis po ni bi li da de dos en tes fe de ra ti vos.

Aden tran do ao de ta lha men to das mu dan ças
pro pos tas, tem-se, no que con cer ne ao im pos to, de
com pe tên cia fe de ral, in ci den te so bre as gran des for -
tu nas, a eli mi na ção da ne ces si da de de re gu la men ta -
ção por lei com ple men tar, equi pa ran do-o, nes se as -
pec to, aos de ma is im pos tos que são re gu la men tá ve is 
por lei or di ná ria.

Qu an to ao im pos to so bre a pro pri e da de ter ri to ri al 
ru ral (ITR), de com pe tên cia fe de ral, pro põe-se trans -
fe ri-lo para a com pe tên cia dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral, man ten do-se, po rém, re gu la ção por lei com-
ple men tar. Tal me di da ob je ti va per mi tir que a fis ca li -
za ção, ar re ca da ção e ad mi nis tra ção des se tri bu to se -
jam efe tu a das pe los re fe ri dos en tes fe de ra ti vos, que,
por cons ti tu ir a re gião ge o grá fi ca em que se lo ca li za o
imó vel ob je to da in ci dên cia, têm ma i or fa ci li da de de
con tro le da im po si ção.

A pro pos ta con tem pla a de ter mi na ção de sua
pro gres si vi da de, o que re for ça a dis po si ção cons ti tu -
ci o nal de que o ITR deve de ses ti mu lar a ma nu ten ção
de pro pri e da des im pro du ti vas, so bre tu do da que las
que pos su am gran des ex ten sões.

Ade ma is, per mi te o apri mo ra men to da uti li za -
ção do im pos to como ins tru men to efe ti vo de apli ca -
ção de po lí ti cas pú bli cas re la ti vas à ocu pa ção de ter -
ras, uma vez que os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral con -
tam com es tru tu ras fis ca li za tó ri as e ar re ca da tó ri as fi -
si ca men te mais pró xi ma dos imó ve is ru ra is. Man tém,
ou tros sim, a des ti na ção de 50% (cin qüen ta por cen to) 
da ar re ca da ção des se tri bu to para o Mu ni cí pio de lo -
ca li za ção do imó vel.

De ter mi na-se, tam bém, a pro gres si vi da de para
o im pos to so bre a trans mis são ca u sa mor tis e do a ção 
de qua is quer bens ou di re i tos  –  ITCD, ob je ti van do
tor ná-lo mais gra vo so em re la ção às ope ra ções que
im por tem trans mis sões de pa tri mô nio de ma i or vul to,
bem como o dis ci pli na men to de suas alí quo tas por
meio de lei com ple men tar, que tra rá para o âm bi to do
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Con gres so Na ci o nal a dis cus são da ma té ria, an te s

res tri ta ao Se na do Fe de ral.

No to can te ao im pos to de com pe tên cia es ta du -
al so bre ope ra ções re la ti vas àcir 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
(ICMS), tem-se, atu al men te, um qua dro de gran d e
com ple xi da de da le gis la ção. Cada um dos Esta dos
man tém a sua pró pria re gu la men ta ção, for man do
um com ple xo de 27 (vin te e sete) di fe ren tes le gis la -
ções a se rem ob ser va das pe los con tri bu in tes. Agra -
va esse ce ná rio a gran de di ver si da de de alí quo tas e
de be ne fí ci os fis ca is, o que ca rac te ri za o qua dro de -
no mi na do de “guer ra fis cal”.

Tais cir cuns tân ci as tra zem pre ju í zos ao cum pri -
men to das obri ga ções tri bu tá ri as pe los con tri bu in tes,
di fi cul tam a ad mi nis tra ção, a ar re ca da ção e a fis ca li -
za ção do im pos to e re me tem, ain da, a gra ves pro ble -
mas eco nô mi cos, pois os di fe ren tes tra ta men tos es ta -
be le ci dos pro vo cam, mu i tas ve zes, de se qui lí bri os
con cor ren ci a is e in se gu ran ça na de fi ni ção de in ves ti -
men tos.

Para re ver são des se qua dro, aten tan do para a
pre ser va ção da com pe tên cia es ta du al des se tri bu to,
pro põe-se a uni for mi za ção das le gis la ções, com re -
gu la ção do im pos to

ex clu si va men te por nor mas de ca rá ter na ci o nal.
Assim, o ICMS pas sa rá a ser re gu la do por lei com ple -
men tar e por re gu la men to edi ta do por ór gão co le gi a -
do com pos to por re pre sen tan tes dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral, sen do ve da da ado ção de nor ma es -
ta du al au tô no ma.

No mes mo sen ti do, há pro po si ção de uni for mi -
za ção das alí quo tas do im pos to, que se rão em nú me -
ro má xi mo de cin co. O es ta be le ci men to dos pa drões
na ci o na is de alí quo ta será prer ro ga ti va do Se na do
Fe de ral, ca ben do ao já men ci o na do ór gão co le gi a do
dos Esta dos de fi nir a que mer ca do ri as, bens ou ser vi -
ços elas se rão apli ca das.

Aten tan do-se para a se le ti vi da de do im pos to e
bus can do re du zir a re gres si vi da de de sua in ci dên cia,
pro põe-se a apli ca ção da me nor alí quo ta para as ope -
ra ções com gê ne ros ali men tí ci os de pri me i ra ne ces si -
da de, con for me de fi ni ção em lei com ple men tar. O ór -
gão co le gi a do dos Esta dos po de rá pre ver a apli ca ção 
des sa alí quo ta para ou tras mer ca do ri as, bens ou ser -
vi ços.

Man tém-se o sis te ma de alí quo tas in te res ta du a -
is, que de ter mi na o sis te ma mis to de par ti lha do im -
pos to re la ti va men te a ope ra ções e pres ta ções ocor ri -
das en tre re me ten te e des ti na tá rio lo ca li za dos em di -
fe ren tes Esta dos.

Para am pli ar a efi ciên cia de sua ad mi nis tra ção e 
ar re ca da ção, pro põe-se, para es sas ope ra ções in te -
res ta du a is, a co bran ça na ori gem, in clu si ve da par -
ce la de im pos to que ca be rá ao Esta do de des t i  no
das mer ca do ri as, bens ou ser vi ços. Des se modo,
uni for mi za-se a in ci dên cia re la ti va men te ao con tri -
bu in te que efe tua a ope ra ção ou pres ta ção, se jam
elas in ter nas ou in te res ta du a is.

Res sal te-se que a co bran ça na ori gem não se
con fun de com a ques tão da par ti lha da re ce i ta (ob -
ser vân cia do prin cí pio da ori gem, do des ti no ou mis -
to). Essa de fi ni ção so bre a co bran ça diz res pe i to
ape nas ao lo cal onde será exi gi do o im pos to, mas
não a quem se des ti na rá o pro du to de sua ar re ca da -
ção.

Em re a li da de, im ple men ta das a uni fi ca ção da
le gis la ção e a co bran ça do im pos to na ori gem, pre -
pa ra-se a es tru tu ra para se en fren tar a ques tão da
par ti lha de re ce i ta en tre os Esta dos de ori gem e de
des ti no, pos si bi li tan do even tu al al te ra ção do atu al
sis te ma, que ob ser va um prin cí pio mis to.

Tam bém ali nha da às di re tri zes de uni for mi za -
ção e sim pli fi ca ção, está a pro pos ta de ve da ção de
con ces são de be ne fí ci os e in cen ti vos fis ca is ou fi -
nan ce i ros, que pro pi ci a rá, es pe ci al men te, o fim da
com pe ti ção pre da tó ria en tre os Esta dos e a me lho ria 
da efi ciên cia ar re ca da tó ria do ICMS.

Pro põe-se, ain da, ele var-se à sede cons ti tu ci o -
nal a de so ne ra ção das ex por ta ções, as se gu ran -
do-se o apro ve i ta men to ou a ma nu ten ção dos cré di -
tos re la ti vos aos in su mos dos pro du tos ex por ta dos,
si tu a ção que atu al men te está re gu la da em lei com-
ple men tar.

Por fim, a tran si ção para o novo mo de lo do
ICMS será de fi ni da pela lei com ple men tar, fi can do
ve da das, des de logo, a con ces são ou a pror ro ga ção
de qua is quer be ne fí ci os ou in cen ti vos fis ca is ou fi -
nan ce i ros atu al men te exis ten tes.

Para o im pos to mu ni ci pal in ci den te so bre a
trans mis são in ter vi vos, por ato one ro so, de bens
imó ve is ou de di re i tos so bre es tes (ITBI), tam bém se
au to ri za, ex pres sa men te, a sua pro gres si vi da de em
ra zão do va lor do imó vel ali e na do, pos si bi li tan do ain -
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da a apli ca ção de alí quo tas di fe ren ci a das em fun ção
da lo ca li za ção ou uso do imó vel.

A par tir de so li ci ta ção de en ti da des re pre sen -
ta ti vas dos Mu ni cí pi os e ten do em con ta as dis tor -
ções pro vo ca das pelo atu al sis te ma de dis tri bu i ção 
da par ti ci pa ção des sas pes so as po lí ti cas na ar re -
ca da ção do ICMS, pro põe-se re ti rar da Cons ti tu i -
ção os cri té ri os de fi ni do res do ín di ce de par ti ci pa -
ção, re me ten do-se a fi xa ção des ses cri té ri os à lei
com ple men tar.

Com vis tas à pro mo ção do de sen vol vi men to in -
te gra do e sus ten ta do do País, pro põe-se des ti nar
dois por cen to do pro du to da ar re ca da ção do im pos -
to de ren da (IR) e so bre pro du tos in dus tri a li za dos
(IPI) para um fun do na ci o nal de de sen vol vi men to re -
gi o nal, que terá seus re cur sos apli ca dos na re a li za -
ção de uma po lí ti ca vol ta da ao cres ci men to de re -
giões ou zo nas me nos de sen vol vi das do País.

O Bra sil apre sen ta de se qui lí bri os re gi o na is
gra vís si mos, sen do, por tan to, ne ces sá ri os ins tru -
men tos que vi a bi li zem a cor re ção des se ce ná rio, es -
ta be le cen do me ca nis mos que pro mo vam um novo
equa ci o na men to das van ta gens com pa ra ti vas para a
re a li za ção de in ves ti men tos pro du ti vos.

Tal me di da as su me, en tão, pri mor di al im por tân -
cia para pro mo ção do equi lí brio re gi o nal, tam bém
pro pi ci an do a eli mi na ção de ins tru men to pou co sa u -
dá vel à Fe de ra ção, a de no mi na da “guer ra fis cal”, in -
cen ti van do o in ves ti men to e es ti mu lan do o cres ci -
men to das re giões e zo nas me nos de sen vol vi das do
País.

A pre sen te pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o -
nal in tro duz, tam bém, com a in ser ção do in ci so IV
ao art. 195, a con tri bu i ção so bre mo vi men ta ção ou
trans mis são de va lo res e de cré di tos e di re i tos de
na tu re za fi nan ce i ra, ago ra em ca rá ter per ma nen -
te, com o pro pó si to de es ta be le cer a re du ção de
sua alí quo ta no tem po, con di ci o na da à ins ti tu i ção
de fon tes subs ti tu ti vas de ar re ca da ção, re ma nes -
cen do alí quo ta mí ni ma des ti na da, tão-so men te, ao 
con tro le fis cal.

To da via, para que a co bran ça da Con tri bu i ção
Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção Fi nan ce i ra  –  CPMF,
ins ti tu í da pela Lei nº 9.311, de 24 de ou tu bro de 1996, 
não so fra so lu ção de con ti nu i da de, está sen do in se ri -
do o art. 93 no Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, com o fito de as se gu rar a sua co bran ça
até que seja exi gi da a con tri bu i ção per ma nen te re tro -
men ci o na da.

Ou tra re le van te al te ra ção no Ca pí tu lo da Se gu -
ri da de So ci al re si de na op ção cri a da pelo § 12 do art.

195, que pos si bi li ta rá a subs ti tu i ção, to tal ou par ci al,
da con tri bu i ção so ci al so bre a fo lha de sa lá ri os por
ou tra que in ci da so bre re ce i ta ou fa tu ra men to, de for -
ma não cu mu la ti va.

A me di da con tem pla trans for ma ção his tó ri ca na
for ma de co bran ça da con tri bu i ção pre vi den ciá ria in -
ci den te so bre a fo lha de sa lá ri os, me di an te a re du ção
da car ga tri bu tá ria so bre a ge ra ção de em pre go, que
é ob je ti vo eco nô mi co e so ci al a ser per se gui do.
Assim, au xi li a rá no pro ces so de for ma li za ção das re -
la ções de tra ba lho e es ti mu la rá os se to res que em -
pre gam mais tra ba lha do res.

O re sul ta do para a eco no mia é po si ti vo, as sim
como de ve rá tra zer ga nhos im por tan tes em ter mos
de com pe ti ti vi da de, uma vez que per mi ti rá, tam bém,
a de so ne ra ção das ex por ta ções. O au men to do em -
pre go for mal, além de seu re fle xo so ci al po si ti vo, po -
de rá au xi li ar na pró pria ar re ca da ção da Pre vi dên cia
So ci al.

A in ser ção do pa rá gra fo úni co no art. 203 traz a
pre vi são, de cu nho al ta men te so ci al, de ins ti tu i ção,
pela União, do pro gra ma de ren da mí ni ma, des ti na da
a as se gu rar e man ter a dig ni da de das fa mí li as de ba i -
xa ren da, me di an te fi nan ci a men to so li dá rio e re a li za -
ção de con vê ni os com os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e 
os Mu ni cí pi os.

Por sua vez, a in ser ção do § 15 ao art. 195 con -
tem pla a fi xa ção de alí quo ta mí ni ma da con tri bu i ção
so ci al so bre o lu cro, apli cá vel às ins ti tu i ções re fe ri das
no in ci so I do art. 192 da Cons ti tu i ção, de fi nin do que a 
mes ma não po de rá ser in fe ri or à ma i or da que las es ta -
be le ci das para as de ma is em pre sas.

A nova re da ção dada ao art. 76 do Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as am plia o pra zo
de vi gên cia de uma nor ma re le van te na con du ção da
po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no Bra si le i ro. Embo ra os
in di ca do res da eco no mia na ci o nal es te jam, hoje, bem 
me lho res do que no pas sa do, a ca u te la exi ge que se
man te nha vi gen te tal co man do até que as con di ções
ma cro e co nô mi cas e as in cer te zas do ce ná rio in ter na -
ci o nal de sa pa re çam.

Por fim, os art. 3º a 9º da pre sen te pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal con tem plam a for ma de dis ci -
pli na men to do re gi me de tran si ção, a vi gên cia dos
dis po si ti vos al te ra dos ou in se ri dos e as re vo ga ções
per ti nen tes.

Por es ses mo ti vos, em con for mi da de com as di -
re tri zes tra ça das por Vos sa Exce lên cia, en ca mi nho
pro pos ta de Re for ma Tri bu tá ria que, man ten do a ar re -
ca da ção nas três es fe ras de go ver no e for ta le cen do a
Fe de ra ção, ob je ti va es ti mu lar a ati vi da de eco nô mi ca
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e a com pe ti ti vi da de do País, atra vés da ra ci o na li za -
ção e sim pli fi ca ção dos tri bu tos, e pro mo ver a jus ti ça
so ci al, de so ne ran do as pes so as de me nor ren da e
am pli an do a pro gres si vi da de do sis te ma.

Res pe i to sa men te, – Anto nio Pa loc ci Fi lho, Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da – 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 ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem

no Distrito Federal, exceto para:
I – manter a integridade nacional;
II – repelir invasão estrangeira ou de uma

unidade da Federação em outra;
III – pôr termo a grave comprometimento da

ordem pública;
IV – garantir o livre exercício de qualquer dos

Poderes nas unidades da Federação;
V – reorganizar as finanças da unidade da

Federação que:
a) suspender o pagamento da dívida fundada

por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de
força maior;

b) deixar de entregar aos Municípios receitas
tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos
prazos estabelecidos em lei;

VI – prover a execução de lei federal, ordem ou
decisão judicial;

VII – assegurar a observância dos seguintes
princípios constitucionais:

a) forma republicana, sistema representativo e
regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração

pública, direta e indireta.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29, de 13-9-00:

“e) aplicação do mínimo exigido da receita
resultante de impostos estaduais, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços
públicos de saúde.”

Art. 36. A de cre ta ção da in ter ven ção de pen de rá:

I – no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder
Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou
impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal
Federal, se a coação for exercida contra o Poder
Judiciário;

II – no caso de desobediência a ordem ou
decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do
Tribunal Superior Eleitoral;

III – de provimento, pelo Supremo Tribunal
Federal, de representação do Procurador-Geral da
República, na hipótese do art. 34, VII;

IV – de provimento, pelo Superior Tribunal de
Justiça, de representação do Procurador-Geral da
República, no caso de recusa à execução de lei
federal.

§ 1º O decreto de intervenção, que especificará
a amplitude, o prazo e as condições de execução e
que, se couber, nomeará o interventor, será
submetido à apreciação do Congresso Nacional ou

da Assembléia Legislativa do Estado, no prazo
de vinte e quatro horas.

§ 2º Se não estiver funcionando o Congresso
Nacional ou a Assembléia Legislativa, far-se-á
convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte
e quatro horas.

§ 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35,
IV, dispensada a apreciação pelo Congresso
Nacional ou pela Assembléia Legislativa, o decreto
limitar-se-á a suspender a execução do ato
impugnado, se essa medida bastar ao
restabelecimento da normalidade.

§ 4º Ces sa dos os mo ti vos da in ter ven ção, as au -
to ri da des afas ta das de seus car gos a es tes vol ta rão,
sal vo im pe di men to le gal.

....................................................................................
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 19, de 4-6-98:
“Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta 

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 obe de ce rá aos prin -
cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu -
bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao se guin te:”
....................................................................................

XXI – res sal va dos os ca sos es pe ci fi ca dos na le -
gis la ção, a s obras, ser vi ços, com pras e ali e na ções
se rão con tra ta dos me di an te pro ces so de li ci ta ção pú -
bli ca que as se gu re igual da de de con di ções a to dos os 
con cor ren tes, com cláu su las que es ta be le çam obri -
ga ções de pa ga men to, man ti das as con di ções efe ti -
vas da pro pos ta, nos ter mos da lei, o qual so men te
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per mi ti rá as exi gên ci as de qua li fi ca ção téc ni ca e eco -
nô mi ca in dis pen sá ve is à ga ran tia do cum pri men to
das obri ga ções.

§ 1º 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.

....................................................................................
Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -

de ral:

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 23, de 2-9-99:

I – pro ces sar e jul gar o Pre si den te e o Vice-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;”

II – processar e julgar os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o 
Advogado-Geral da União nos crimes de
responsabilidade;

III – aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha de:

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta
Constituição;

b) Ministros do Tribunal de Contas da União
indicados pelo Presidente da República;

c) Governador de Território
d) Presidente e diretores do Banco Central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV – aprovar previamente, por voto secreto, após 

argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de
missão diplomática de caráter permanente;

V – autorizar operações externas de natureza
financeira, de interesse da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI – fi xar, por pro pos ta do Pre si den te da Re pú -
bli ca, li mi tes glo ba is para o mon tan te da dí vi da con so -
li da da da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os:

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la -
das pelo Po der Pú bli co fe de ral;

VIII – dis por so bre li mi tes e con di ções para a
con ces são de ga ran tia da União em ope ra ções de
cré di to ex ter no e in ter no;

IX – es ta be le cer li mi tes glo ba is e con di ções
para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

X – sus pen der a exe cu ção, no todo ou em par te,
de lei de cla ra da in cons ti tu ci o nal por de ci são de fi ni ti va 
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;

Xl – apro var, por ma i o ria ab so lu ta e por voto se -
cre to, a exo ne ra ção, de ofí cio, do Pro cu ra dor-Ge ral
da Re pú bli ca an tes do tér mi no de seu man da to;

XII – ela bo rar seu re gi men to in ter no;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 04/06/98:

“XIII – dis por so bre sua or ga ni za ção, fun ci o na -
men to, po lí cia, cri a ção, trans for ma ção ou ex tin ção
dos car gos, em pre gos e fun ções de seus ser vi ços, e
a ini ci a ti va de lei para fi xa ção da res pec ti va re mu ne -
ra ção, ob ser va dos os pa râ me tros es ta be le ci dos na
lei de di re tri zes or ça men tá ri as;”

XIV – ele ger mem bros do Con se lho da Re pú bli -
ca, nos ter mos do art. 89, VII.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos pre vis tos nos in ci -
sos 1 e II, fun ci o na rá como Pre si den te o do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, li mi tan do-se a con de na ção, que so -
men te será pro fe ri da por dois ter ços dos vo tos do Se -
na do Fe de ral, à per da do car go, com ina bi li ta ção, por
oito anos, para o exer cí cio de fun ção pú bli ca, sem
pre ju í zo das de ma is san ções ju di ci a is ca bí ve is.
....................................................................................

Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da
me di an te pro pos ta:

I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -
ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;

II – do Pre si den te da Re pú bli ca;

III – de mais da me ta de das Assem bléi as Le gis -
la ti vas das uni da des da Fe de ra ção, ma ni fes tan do se,
cada uma de las, pela ma i o ria re la ti va de seus mem -
bros.

§ 1º – A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da
na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe -
sa ou de es ta do de sí tio.

§ 2º – A pro pos ta será dis cu ti da e vo ta da em
cada Casa do Con gres so Na ci o nal, em dois tur nos,
con si de ran do-se apro va da se ob ti ver, em am bos, três 
quin tos dos vo tos dos res pec ti vos mem bros.
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§ 3º – A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga -
da pe las Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.

§ 4º – Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos -
ta de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co:
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.
§ 5º – A ma té ria cons tan te de pro pos ta de

emen da re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da não pode 
ser ob je to de nova pro pos ta na mes ma ses são le gis -
la ti va.

Sub se ção III
Das Leis

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

§ 1º – São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca as leis que:

I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das;

II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au -
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té -
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
n0 18, de 05/02/98:

“c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da -
de e apo sen ta do ria;”

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 e da De fen -
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 1 1/9/2001:

e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos da
ad mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art.
84, VI;

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
18, de 05/02/98:

f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da -

de, re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re -
ser va.”

§ 2º – A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela 
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra -
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta -
dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 1 1/9/2001:

Art. 62. Em caso de re le vân cia e ur gên cia, o Pre -
si den te da Re pú bli ca po de rá ado tar me di das pro vi só -
ri as, com for ça de lei, de ven do sub me tê-las de ime di -
a to ao Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 1 1/9/2001:

§ 1º É ve da da a edi ção de me di das pro vi só ri as
so bre ma té ria:

I – re la ti va a:
a) na ci o na li da de, ci da da nia, di re i tos po lí ti cos,

par ti dos po lí ti cos e di re i to ele i to ral;
b) di re i to pe nal, pro ces su al pe nal e pro ces su al

ci vil;
c) or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té -

rio Pú bli co, a car re i ra e a ga ran tia de seus mem bros;
d) pla nos plu ri a nu a is, di re tri zes or ça men tá ri as,

or ça men to e cré di tos adi ci o na is e su ple men ta res,
res sal va do o pre vis to no art. 167, § 3º;

II – que vise a de ten ção ou se qües tro de bens,
de pou pan ça po pu lar ou qual quer ou tro ati vo fi nan ce i -
ro;

lII – re ser va da a lei com ple men tar;
IV – já dis ci pli na da em pro je to de lei apro va do

pelo Con gres so Na ci o nal e pen den te de san ção ou
veto do Pre si den te da Re pú bli ca.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 1 1/9/2001:

§ 2º Me di da pro vi só ria que im pli que ins ti tu i ção
ou ma jo ra ção de im pos tos, ex ce to os pre vis tos nos
arts. 153, 1,11,1V, V, e 154,11, só pro du zi rá efe i tos no
exer cí cio fi nan ce i ro se guin te se hou ver sido con ver ti -
da em lei até o úl ti mo dia da que le em que foi edi ta da.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 1 1/9/2001:

§ 3º As me di das pro vi só ri as, res sal va do o dis -
pos to nos §§ 11 e 12 per de rão efi cá cia, des de a edi -
ção, se não fo rem con ver ti das em lei no pra zo de ses -
sen ta dias, pror ro gá vel, nos ter mos do § 7º uma vez
por igual pe río do, de ven do o Con gres so Na ci o nal dis -
ci pli nar, por de cre to le gis la ti vo, as re la ções ju ri di cas
de las de cor ren tes. 
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Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

§ 4º O pra zo a que se re fe re o § 3º con tar-se-á da
pu bli ca ção da me di da pro vi só ria, sus pen den do-se du -
ran te os pe río dos de re ces so do Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

§ 5º A de li be ra ção de cada uma das Ca sas do
Con gres so Na ci o nal so bre o mé ri to das me di das pro -
vi só ri as de pen de rá de ju í zo pré vio so bre o aten di-
men to de seus pres su pos tos cons ti tu ci o na is.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

§ 6º Se a me di da pro vi só ria não for apre ci a da
em até qua ren ta e cin co dias con ta dos de sua pu bli-
ca ção, en tra rá em re gi me de ur gên cia, sub se qüen te-
men te, em cada uma das Ca sas do Con gres so Na ci o-
nal, fi can do so bres ta das, até que se ul ti me a vo ta ção,
to das as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas da Casa
em que es ti ver tra mi tan do.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

§ 7º Pror ro gar-se-á uma úni ca vez por igual pe -
río do a vi gên cia de me di da pro vi só ria que, no pra zo
de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli ca ção, não ti -
ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas do Con -
gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

§ 8º As me di das pro vi só ri as te rão sua vo ta ção
ini ci a da na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

§ 9º Ca be rá à co mis são mis ta de De pu ta dos e
Se na do res exa mi nar as me di das pro vi só ri as e so bre
elas emi tir pa re cer, an tes de se rem apre ci a das, em
ses são se pa ra da, pelo ple ná rio de cada uma das Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

§ 10. É ve da da a re e di ção, na mes ma ses são le -
gis la ti va, de me di da pro vi só ria que te nha sido re je i ta-
da ou que te nha per di do sua efi cá cia por de cur so de
pra zo.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

§ 11. Não edi ta do o de cre to le gis la ti vo a que se
re fe re o § 3º até ses sen ta dias após a re je i ção ou per -
da de efi cá cia de me di da pro vi só ria, as re la ções ju rí-
di cas cons ti tu í das e de cor ren tes de atos pra ti ca dos
du ran te sua vi gên cia con ser var-se-ão por ela re gi das.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

§ 12. Apro va do pro je to de lei de con ver são al te-
ran do o tex to ori gi nal da me di da pro vi só ria, esta man -
ter-se-á in te gral men te em vi gor até que seja san ci o-
na do ou ve ta do o pro je to.” (NR)
....................................................................................

Art. 105. Com pe te ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça:
I – pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te:
a) nos cri mes co muns, os Go ver na do res dos

Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e, nes tes e nos de res -
pon sa bi li da de, os de sem bar ga do res dos Tri bu na is de 
Jus ti ça dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, os mem-
bros dos Tri bu na is de Con tas dos Esta dos e do Dis tri-
to Fe de ral, os dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, dos
Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is e do Tra ba lho, os mem -
bros dos Con se lhos ou Tri bu na is de Con tas dos Mu ni-
cí pi os e os do Mi nis té rio Pú bli co da União que ofi ci em
pe ran te tri bu na is;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 23, de 2-9-99:

“b) os man da dos de se gu ran ça e os ha be as
data con tra ato de Mi nis tro de Esta do, dos Co man-
dan tes da Ma ri nha, do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca ou
do pró prio Tri bu nal;”

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 23, de 2-9-99:

“c) os ha be as cor pus, quan do o co a tor ou pa -
ci en te for qual quer das pes so as men ci o na das na alí -
nea a, ou quan do o co a tor for tri bu nal su je i to à sua ju -
ris di ção, Mi nis tro de Esta do ou Co man dan te da Ma ri-
nha, do Exér ci to ou da Ae ro náu ti ca, res sal va da a
com pe tên cia da Jus ti ça Ele i to ral;”

d) os con fli tos de com pe tên cia en tre qua is quer
tri bu na is, res sal va do o dis pos to no art. 102, I, o, bem
como en tre tri bu nal e ju í zes a ele não vin cu la dos e en -
tre ju í zes vin cu la dos a tri bu na is di ver sos;

e) as re vi sões cri mi na is e as ações res ci só ri as
de seus jul ga dos;

f) a re cla ma ção para a pre ser va ção de sua com -
pe tên cia e ga ran tia da au to ri da de de suas de ci sões;

g) os con fli tos de atri bu i ções en tre au to ri da des
ad mi nis tra ti vas e ju di ciá ri as da União, ou en tre au to ri-
da des ju di ciá ri as de um Esta do e ad mi nis tra ti vas de
ou tro ou do Dis tri to Fe de ral, ou en tre as des te e da
União;

h) o man da do de in jun ção, quan do a ela bo ra ção
da nor ma re gu la men ta do ra for atri bu i ção de ór gão,
en ti da de ou au to ri da de fe de ral, da ad mi nis tra ção di -
re ta ou in di re ta, ex ce tu a dos os ca sos de com pe tên cia
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos ór gãos da Jus ti ça
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Mi li tar, da Jus ti ça Ele i to ral, da Jus ti ça do Tra ba lho e
da Jus ti ça Fe de ral;

II – jul gar, em re cur so or di ná rio:
a) os ha be as cor pus de ci di dos em úni ca ou úl -

ti ma ins tân cia pe los Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is ou
pe los tri bu na is dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e Ter-
ri tó ri os, quan do a de ci são for de ne ga tó ria;

b) ins tân cia pe los Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is
ou pe los tri bu na is dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
Ter ri tó ri os, quan do de ne ga tó ria a de ci são;

c) as ca u sas em que fo rem par tes Esta do es -
tran ge i ro ou or ga nis mo in ter na ci o nal, de um lado, e,
do ou tro, Mu ni cí pio ou pes soa re si den te ou do mi ci li a-
da no País;

III – jul gar, em re cur so es pe ci al, as ca u sas de ci-
di das, em úni ca ou úl ti ma ins tân cia, pe los Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is ou pe los tri bu na is dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, quan do a de ci são re -
cor ri da:

a) con tra ri ar tra ta do ou lei fe de ral, ou ne gar-lhes
vi gên cia;

b) jul gar vá li da lei ou ato de go ver no lo cal con -
tes ta do em face de lei fe de ral;

c) der a lei fe de ral in ter pre ta ção di ver gen te da
que lhe haja atri bu í do ou tro tri bu nal.

Pa rá gra fo úni co. Fun ci o na rá jun to ao Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça o Con se lho da Jus ti ça Fe de ral, ca -
ben do-lhe, na for ma da lei, exer cer a su per vi são ad -
mi nis tra ti va e or ça men tá ria da Jus ti ça Fe de ral de pri -
me i ro e se gun do gra us.

....................................................................................
Art. 146. Cabe à lei com ple men tar:
I – dis por so bre con fli tos de com pe tên cia, em

ma té ria tri bu tá ria, en tre a União, os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os;

II – re gu lar as li mi ta ções cons ti tu ci o na is ao po -
der de tri bu tar;

III – es ta be le cer nor mas ge ra is em ma té ria de
le gis la ção tri bu tá ria, es pe ci al men te so bre:

a) de fi ni ção de tri bu tos e de suas es pé ci es, bem
como, em re la ção aos im pos tos dis cri mi na dos nes ta
Cons ti tu i ção, a dos res pec ti vos fa tos ge ra do res, ba-
ses de cál cu lo e con tri bu in tes;

b) obri ga ção, lan ça men to, cré di to, pres cri ção e
de ca dên cia tri bu tá ri os;

c) ade qua do tra ta men to tri bu tá rio ao ato co o pe-
ra ti vo pra ti ca do pe las so ci e da des co o pe ra ti vas.

Art. 147. Com pe tem à União, em Ter ri tó rio Fe de-
ral, os im pos tos es ta du a is e, se o Ter ri tó rio não for di -
vi di do em mu ni cí pi os, cu mu la ti va men te, os im pos tos

mu ni ci pa is; ao Dis tri to Fe de ral ca bem os im pos tos
mu ni ci pa is.

Art. 148. A União, me di an te lei com ple men tar,
po de rá ins ti tu ir em prés ti mos com pul só ri os:

I – para aten der a des pe sas ex tra or di ná ri as, de -
cor ren tes de ca la mi da de pú bli ca, de guer ra ex ter na
ou sua imi nên cia;

II – no caso de in ves ti men to pú bli co de ca rá ter
ur gen te e de re le van te in te res se na ci o nal, ob ser va do
o dis pos to no art. 150, III, b.

Pa rá gra fo úni co. A apli ca ção dos re cur sos pro -
ve ni en tes de em prés ti mo com pul só rio será vin cu la da
à des pe sa que fun da men tou sua ins ti tu i ção.

Art. 149. Com pe te ex clu si va men te à União ins ti-
tu ir con tri bu i ções so ci a is, de in ter ven ção no do mí nio
eco nô mi co e de in te res se das ca te go ri as pro fis si o na-
is ou eco nô mi cas, como ins tru men to de sua atu a ção
nas res pec ti vas áre as, ob ser va do o dis pos to nos arts. 
146, III, e 150, I e III, e sem pre ju í zo do pre vis to no art.
195, § 6º, re la ti va men te às con tri bu i ções a que alu de
o dis po si ti vo.

(*) Pa rá gra fo re nu me ra do pela Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 33, de 11-12-2001:

§ 1º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí-
pi os po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, co bra da de seus
ser vi do res, para o cus te io, em be ne fí cio des tes, de
sis te mas de pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 33, de 11-12-2001:

§ 2º As con tri bu i ções so ci a is e de in ter ven ção
no do mí nio eco nô mi co de que tra ta o ca put des te ar -
ti go:

I – não in ci di rão so bre as re ce i tas de cor ren tes
de ex por ta ção;

II – po de rão in ci dir so bre a im por ta ção de pe tró-
leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e seus de ri va dos e
ál co ol com bus tí vel;

III – po de rão ter alí quo tas:
a) ad va lo rem, ten do por base o fa tu ra men to, a

re ce i ta bru ta ou o va lor da ope ra ção e, no caso de im -
por ta ção, o va lor adu a ne i ro;

b) es pe cí fi ca, ten do por base a uni da de de me -
di da ado ta da.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 33, de 11-12-01:

§ 3º A pes soa na tu ral des ti na tá ria das ope ra-
ções de im por ta ção po de rá ser equi pa ra da a pes soa
ju rí di ca, na for ma da lei.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 33, de 11-12-01:
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§ 4º A lei de fi ni rá as hi pó te ses em que as con tri-
bu i ções in ci di rão uma úni ca vez.

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
39, de 19-12-02

Art. 149-A Os Mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral po -
de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, na for ma das res pec ti vas
leis, para o cus te io do ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca,
ob ser va do o dis pos to no art. 150, I e III.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 39, de 19-12-02:

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta da a co bran ça da con -
tri bu i ção a que se re fe re o ca put, na fa tu ra de con su-
mo de ener gia elé tri ca.

SEÇÃO II
Das li mi ta ções do po der de tri bu tar

Art. 150. Sem pre ju í zo de ou tras ga ran ti as as se-
gu ra das ao con tri bu in te, é ve da do à União, aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:

I – exi gir ou au men tar tri bu to sem lei que o es ta-
be le ça;

II – ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri bu in-
tes que se en con trem em si tu a ção equi va len te, pro i bi-
da qual quer dis tin ção em ra zão de ocu pa ção pro fis si-
o nal ou fun ção por eles exer ci da, in de pen den te men te
da de no mi na ção ju rí di ca dos ren di men tos, tí tu los ou
di re i tos;

III – co brar tri bu tos:
a) em re la ção a fa tos ge ra do res ocor ri dos an tes

do iní cio da vi gên cia da lei que os hou ver ins ti tu í do ou
au men ta do;

b) no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em que haja
sido pu bli ca da a lei que os ins ti tu iu ou au men tou;

IV – uti li zar tri bu to com efe i to de con fis co;
V – es ta be le cer li mi ta ções ao trá fe go de pes so-

as ou bens, por meio de tri bu tos in te res ta du a is ou in -
ter mu ni ci pa is, res sal va da a co bran ça de pe dá gio pela 
uti li za ção de vias con ser va das pelo Po der Pú bli co;

VI – ins ti tu ir im pos tos so bre:
a) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços, uns dos ou tros;
b) tem plos de qual quer cul to;
c) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços dos par ti dos

po lí ti cos, in clu si ve suas fun da ções, das en ti da des
sin di ca is dos tra ba lha do res, das ins ti tu i ções de edu -
ca ção e de as sis tên cia so ci al, sem fins lu cra ti vos,
aten di dos os re qui si tos da lei;

d) li vros, jor na is, pe rió di cos e o pa pel des ti na do
a sua im pres são.

§ 1º A ve da ção do in ci so III, b, não se apli ca aos
im pos tos pre vis tos nos arts. 153, I, II, IV e V, e 154, II.

§ 2º A ve da ção do in ci so VI, a, é ex ten si va às au -
tar qui as e às fun da ções ins ti tu í das e man ti das pelo
Po der Pú bli co, no que se re fe re ao pa tri mô nio, à ren -
da e aos ser vi ços, vin cu la dos a suas fi na li da des es -
sen ci a is ou às de las de cor ren tes.

§ 3º As ve da ções do in ci so VI, a, e do pa rá gra fo
an te ri or não se apli cam ao pa tri mô nio, à ren da e aos
ser vi ços, re la ci o na dos com ex plo ra ção de ati vi da des
eco nô mi cas re gi das pe las nor mas apli cá ve is a em-
pre en di men tos pri va dos, ou em que haja con tra pres-
ta ção ou pa ga men to de pre ços ou ta ri fas pelo usuá -
rio, nem exo ne ra o pro mi ten te com pra dor da obri ga-
ção de pa gar im pos to re la ti va men te ao bem imó vel.

§ 4º As ve da ções ex pres sas no in ci so VI, alí ne-
as b e c, com pre en dem so men te o pa tri mô nio, a ren -
da e os ser vi ços, re la ci o na dos com as fi na li da des es -
sen ci a is das en ti da des ne las men ci o na das.

§ 5º A lei de ter mi na rá me di das para que os con -
su mi do res se jam es cla re ci dos acer ca dos im pos tos
que in ci dam so bre mer ca do ri as e ser vi ços.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 3, de 17-3-93:

“§ 6º Qu al quer sub sí dio ou isen ção, re du ção de
base de cál cu lo, con ces são de cré di to pre su mi do,
anis tia ou re mis são, re la ti vas a im pos tos, ta xas ou
con tri bu i ções, só po de rá ser con ce di do me di an te lei
es pe cí fi ca, fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu le
ex clu si va men te as ma té ri as aci ma enu me ra das ou o
cor res pon den te tri bu to ou con tri bu i ção, sem pre ju í zo
do dis pos to no ar ti go 155, § 2º, XII, g.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 3, de 17-3-93:

“§ 7º A lei po de rá atri bu ir a su je i to pas si vo de
obri ga ção tri bu tá ria a con di ção de res pon sá vel pelo
pa ga men to de im pos tos ou con tri bu i ção, cujo fato ge -
ra dor deva ocor rer pos te ri or men te, as se gu ra da a
ime di a ta e pre fe ren ci al res ti tu i ção da quan tia paga,
caso não se re a li ze o fato ge ra dor pre su mi do.”

Art. 151. É ve da do à União:
I – ins ti tu ir tri bu to que não seja uni for me em todo 

o ter ri tó rio na ci o nal ou que im pli que dis tin ção ou pre -
fe rên cia em re la ção a Esta do, ao Dis tri to Fe de ral ou a
Mu ni cí pio, em de tri men to de ou tro, ad mi ti da a con-
ces são de in cen ti vos fis ca is des ti na dos a pro mo ver o
equi lí brio do de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co en tre
as di fe ren tes re giões do País;

II – tri bu tar a ren da das obri ga ções da dí vi da pú -
bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi-
os, bem como a re mu ne ra ção e os pro ven tos dos res -
pec ti vos agen tes pú bli cos, em ní ve is su pe ri o res aos
que fi xar para suas obri ga ções e para seus agen tes;
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III – ins ti tu ir isen ções de tri bu tos da com pe tên cia
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral ou dos Mu ni cí pi os.

Art. 152. É ve da do aos Esta dos, ao Dis tri to Fe -
de ral e aos Mu ni cí pi os es ta be le cer di fe ren ça tri bu tá-
ria en tre bens e ser vi ços, de qual quer na tu re za, em
ra zão de sua pro ce dên cia ou des ti no.

SE ÇÃO III
Dos Impos tos da União

Art. 153. Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos so bre:
I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos na -

ci o na is ou na ci o na li za dos;
III – ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za;
IV – pro du tos in dus tri a li za dos;
V – ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro, ou

re la ti vas a tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os;
VI – pro pri e da de ter ri to ri al ru ral;
VII – gran des for tu nas, nos ter mos de lei com -

ple men tar.
§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das

as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alí quo tas dos im pos tos enu me ra dos nos in ci sos I,
II, IV e V.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so III:
I – será in for ma do pe los cri té ri os da ge ne ra li da-

de, da uni ver sa li da de e da pro gres si vi da de, na for ma
da lei;

§ 3º O im pos to pre vis to no in ci so IV:
I – será se le ti vo, em fun ção da es sen ci a li da de

do pro du to;
II – será não-cu mu la ti vo, com pen san do-se o

que for de vi do em cada ope ra ção com o mon tan te co -
bra do nas an te ri o res;

III – não in ci di rá so bre pro du tos in dus tri a li za dos
des ti na dos ao ex te ri or.

§ 4º O im pos to pre vis to no in ci so VI terá suas
alí quo tas fi xa das de for ma a de ses ti mu lar a ma nu ten-
ção de pro pri e da des im pro du ti vas e não in ci di rá so -
bre pe que nas gle bas ru ra is, de fi ni das em lei, quan do
as ex plo re, só ou com sua fa mí lia, o pro pri e tá rio que
não pos sua ou tro imó vel.

§ 5º O ouro, quan do de fi ni do em lei como ati vo
fi nan ce i ro ou ins tru men to cam bi al, su je i ta-se ex clu si-
va men te à in ci dên cia do im pos to de que tra ta o in ci so
V do ca put des te ar ti go, de vi do na ope ra ção de ori -
gem; a alí quo ta mí ni ma será de um por cen to, as se-
gu ra da a trans fe rên cia do mon tan te da ar re ca da ção
nos se guin tes ter mos:

I – trin ta por cen to para o Esta do, o Dis tri to Fe -
de ral ou o Ter ri tó rio, con for me a ori gem;

II – se ten ta por cen to para o Mu ni cí pio de ori gem.
Art. 154. A União po de rá ins ti tu ir:
I – me di an te lei com ple men tar, im pos tos não

pre vis tos no ar ti go an te ri or, des de que se jam não cu-
mu la ti vos e não te nham fato ge ra dor ou base de cál -
cu lo pró pri os dos dis cri mi na dos nes ta Cons ti tu i ção;

II – na imi nên cia ou no caso de guer ra ex ter na, im-
pos tos ex tra or di ná ri os, com pre en di dos ou não em sua
com pe tên cia tri bu tá ria, os qua is se rão su pri mi dos, gra -
da ti va men te, ces sa das as ca u sas de sua cri a ção.

SEÇÃO IV
Dos Impos tos dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 3, de 17-3-93:

“Art. 155. Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to Fe -
de ral ins ti tu ir im pos tos so bre:

I – trans mis são ca u sa mor 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 17-3-93:
“§ 1º O im pos to pre vis to no in ci so I:”
I – re la ti va men te a bens imó ve is e res pec ti vos

di re i tos, com pe te ao Esta do da si tu a ção do bem, ou
ao Dis tri to Fe de ral;

II – re la ti va men te a bens mó ve is, tí tu los e cré di-
tos, com pe te ao Esta do onde se pro ces sar o in ven tá-
rio ou ar ro la men to, ou ti ver do mi cí lio o do a dor, ou ao
Dis tri to Fe de ral;

III – terá com pe tên cia para sua ins ti tu i ção re gu la da
por lei com ple men tar:

a) se o do a dor ti ver do mi cí lio ou re si dên cia no
ex te ri or;

b) se o de cu jus pos su ía bens, era re si den te ou
do mi ci li a do ou teve o seu in ven tá rio pro ces sa do no
ex te ri or;

IV – terá suas alí quo tas má xi mas fi xa das pelo
Se na do Fe de ral;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 3, de 17-3-93:

“§ 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-
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te co bra do nas an te ri o res pelo mes mo ou ou tro Esta -
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 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 Esta 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) 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 Esta 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 Esta -
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 11-12-2001:

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.
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(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 33, de 11-12-2001:

§ 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;

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 1 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 11-12-01:

§ 5º As re gras ne ces sá ri as à 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)

SE ÇÃO V
Dos Impos tos dos Mu ni cí pi os

Art. 156. Com pe te aos Mu ni cí pi os ins ti tu ir im-
pos tos so bre:

I – pro pri e da de pre di al e ter ri to ri al ur ba na;
II – trans mis são “in ter vi vos”, a qual quer tí tu lo,

por ato one ro so, de bens imó ve is, por na tu re za ou
aces são fí si ca, e de di re i tos re a is so bre imó ve is, ex -
ce to os de ga ran tia, bem como ces são de di re i tos a
sua aqui si ção;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 3, de 18-3-93:

“III – ser vi ços de qual quer na tu re za, não com -
pre en di dos no art. 155, II, de fi ni dos em lei com ple-
men tar.”

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29, de 13-9-00:

“§ lº Sem pre ju í zo da pro gres si vi da de no tem po
a que se re fe re o art. 182, § 4º, in ci so II, o im pos to pre -
vis to no in ci so I po de rá:”

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
29, de 13-9-00:

“I – ser pro gres si vo em ra zão do va lor do imó vel;
e” (AC)

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
29, de 13-9-00:

“II – ter alí quo tas di fe ren tes de acor do com a lo -
ca li za ção e o uso do imó vel.” (AC)

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II:
I – não in ci de so bre a trans mis são de bens ou

di re i tos in cor po ra dos ao pa tri mô nio de pes soa ju rí di-
ca em re a li za ção de ca pi tal, nem so bre a trans mis-
são de bens ou di re i tos de cor ren te de fu são, in cor-
po ra ção, ci são ou ex tin ção de pes soa ju rí di ca, sal vo
se, nes ses ca sos, a ati vi da de pre pon de ran te do ad -
qui ren te for a com pra e ven da des ses bens ou di re i-
tos, lo ca ção de bens imó ve is ou ar ren da men to mer -
can til;

II – com pe te ao Mu ni cí pio da si tu a ção do bem.
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 37, de 12-6-02:
§ 3º Em re la ção ao im pos to pre vis to no in ci so III

do ca put des te ar ti go, cabe à lei com ple men tar:
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 7, de 12-6-02:
I – fi xar as suas alí quo tas má xi mas e mí ni mas;
II – ex clu ir da sua in ci dên cia ex por ta ções de

ser vi ços para o ex te ri or.”
Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

37, de 12-6-02:
III – re gu lar a for ma e as con di ções como 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.
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SE ÇÃO VI
Da Re par ti ção das Re ce i tas Tri bu tá ri as

Art. 157. Per ten cem aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral:

I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da
União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te, so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da-
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – vin te por cen to do pro du to da ar re ca da ção
do im pos to que a União ins ti tu ir no exer cí cio da com -
pe tên cia que lhe é atri bu í da pelo art. 154, I.

Art. 158. Per ten cem aos Mu ni cí pi os:
I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da

União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te, so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da-
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca da-
ção do im pos to da União so bre a pro pri e da de ter ri to ri-
al ru ral, re la ti va men te aos imó ve is ne les si tu a dos;

III – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca-
da ção do im pos to do Esta do so bre a pro pri e da de de
ve í cu los au to mo to res li cen ci a dos em seus ter ri tó ri os;

IV – vin te e cin co por cen to do pro du to da ar re-
ca da ção do im pos to do Esta do so bre ope ra ções re la-
ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções
de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci-
pal e de co mu ni ca ção.

Pa rá gra fo úni co. As par ce las de re ce i ta per ten-
cen tes aos Mu ni cí pi os, men ci o na das no in ci so IV, se -
rão cre di ta das con for me os se guin tes cri té ri os:

I – três quar tos, no mí ni mo, na pro por ção do va -
lor adi ci o na do 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, re a li za-
das em seus ter ri tó ri os;

II – até um quar to, de acor do com o que dis pu-
ser lei es ta du al ou, no caso dos Ter ri tó ri os, lei fe de ral.

Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas
de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das re giões Nor -

te, Nor des te e Cen tro-Oes te, por meio de suas ins ti tu-
i ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com
os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as -
se gu ra da ao semi-ári do do Nor des te a me ta de dos
re cur sos des ti na dos à re gião, na for ma que a lei es ta-
be le cer;

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos Esta dos e
ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao va lor das res -
pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a li za dos.

§ 1º Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser efe -
tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu-
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter -
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon -
tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan-
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu -
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re -
ce be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té-
ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.

Art. 160. É ve da da a re ten ção ou qual quer res tri-
ção à en tre ga e ao em pre go dos re cur sos atri bu í dos,
nes ta se ção, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos
Mu ni cí pi os, ne les com pre en di dos adi ci o na is e acrés -
ci mos re la ti vos a im pos tos.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29, de 13-9-00:

“Pa rá gra fo úni co. A ve da ção pre vis ta nes te ar ti-
go não im pe de a União e os Esta dos de con di ci o na-
rem a en tre ga de re cur sos:” (NR)

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
29, de 13-9-00:

“I – ao pa ga men to de seus cré di tos, in clu si ve de
suas au tar qui as.” (AC)

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
29, de 13-9-00:

“II – ao cum pri men to do dis pos to no art. 198, §
2º, in ci sos II e III.” (AC)

Art. 161. Cabe à lei com ple men tar:
I – de fi nir va lor adi ci o na do para fins do dis pos to

no art. 158, pa rá gra fo úni co, I;
II – es ta be le cer nor mas so bre a en tre ga dos re -

cur sos de que tra ta o art. 159, es pe ci al men te so bre
os cri té ri os de ra te io dos fun dos pre vis tos em seu in -
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ci so I, ob je ti van do pro mo ver o equi lí brio so ci o e co nô-
mi co en tre Esta dos e en tre Mu ni cí pi os;

III – dis por so bre o acom pa nha men to, pe los be -
ne fi ciá ri os, do cál cu lo das quo tas e da li be ra ção das
par ti ci pa ções pre vis tas nos arts. 157, 158 e 159.

Pa rá gra fo úni co. O Tri bu nal de Con tas da União
efe tu a rá o cál cu lo das quo tas re fe ren tes aos fun dos
de par ti ci pa ção a que alu de o in ci so II.

....................................................................................
Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo

es ta be le ce rão:
I – o pla no plu ri a nu al;
II – as di re tri zes or ça men tá ri as;
III – os or ça men tos anu a is.
§ 1º A lei que ins ti tu ir o pla no plu ri a nu al es ta be-

le ce rá, de for ma re gi o na li za da, as di re tri zes, ob je ti vos
e me tas da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral para as des -
pe sas de ca pi tal e ou tras de las de cor ren tes e para as
re la ti vas aos pro gra mas de du ra ção con ti nu a da.

§ 2º A lei de di re tri zes or ça men tá ri as com pre en-
de rá as me tas e pri o ri da des da ad mi nis tra ção pú bli ca
fe de ral, in clu in do as des pe sas de ca pi tal para o exer -
cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te, ori en ta rá a ela bo ra ção
da lei or ça men tá ria anu al, dis po rá so bre as al te ra-
ções na le gis la ção tri bu tá ria e es ta be le ce rá a po lí ti ca
de apli ca ção das agên ci as fi nan ce i ras ofi ci a is de fo-
men to.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo pu bli ca rá, até trin ta dias
após o en cer ra men to de cada bi mes tre, re la tó rio re -
su mi do da exe cu ção or ça men tá ria.

§ 4º Os pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is
e se to ri a is pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção se rão ela bo-
ra dos em con so nân cia com o pla no plu ri a nu al e apre -
ci a dos pelo Con gres so Na ci o nal.

§ 5º A lei or ça men tá ria anu al com pre en de rá:
I – o or ça men to fis cal re fe ren te aos Po de res da

União, seus fun dos, ór gãos e en ti da des da ad mi nis-
tra ção di re ta e in di re ta, in clu si ve fun da ções ins ti tu í-
das e man ti das pelo Po der Pú bli co;

II – o or ça men to de in ves ti men to das em pre sas
em que a União, di re ta ou in di re ta men te, de te nha a
ma i o ria do ca pi tal so ci al com di re i to a voto;

III – o or ça men to da se gu ri da de so ci al, abran -
gen do to das as en ti da des e ór gãos a ela vin cu la dos,
da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, bem como os fun -
dos e fun da ções ins ti tu í dos e man ti dos pelo Po der
Pú bli co.

§ 6º O pro je to de lei or ça men tá ria será acom pa-
nha do de de mons tra ti vo re gi o na li za do do efe i to, so-
bre as re ce i tas e des pe sas, 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.

§ 7º Os or ça men tos pre vis tos no § 5º I e II, des te
ar ti go, com pa ti bi li za dos com o pla no plu ri a nu al, te rão
en tre suas fun ções a de re du zir de si gual da des in-
ter-re gi o na is, se gun do cri té rio po pu la ci o nal.

§ 8º A lei or ça men tá ria anu al não con te rá dis po-
si ti vo es tra nho à pre vi são da re ce i ta e à fi xa ção da
des pe sa, não se in clu in do na pro i bi ção a au to ri za ção
para aber tu ra de cré di tos su ple men ta res e con tra ta-
ção de ope ra ções de cré di to, ain da que por an te ci pa-
ção de re ce i ta, nos ter mos da lei.

§ 9º Cabe à lei com ple men tar:
I – dis por so bre o exer cí cio fi nan ce i ro, a vi gên-

cia, os pra zos, a ela bo ra ção e a or ga ni za ção do pla no
plu ri a nu al, da lei de di re tri zes or ça men tá ri as e da lei
or ça men tá ria anu al;

II – es ta be le cer nor mas de ges tão fi nan ce i ra e
pa tri mo ni al da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, bem
como con di ções para a ins ti tu i ção e fun ci o na men to
de fun dos.

....................................................................................
Art. 167. São ve da dos:
I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu í-

dos na lei or ça men tá ria anu al;
II – a re a li za ção de des pe sas ou a as sun ção de

obri ga ções di re tas que ex ce dam os cré di tos or ça-
men tá ri os ou adi ci o na is;

III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que
ex ce dam o mon tan te das des pe sas de ca pi tal, res sal-
va das as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta-
res ou es pe ci a is com fi na li da de pre ci sa, apro va dos
pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29, de 13-9-00:

“IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos tos a ór -
gão, fun do ou des pe sa, res sal va das a re par ti ção do
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe-
rem os arts. 158 e 159, a des ti na ção de re cur sos para
as ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para ma nu-
ten ção e de sen vol vi men to do en si no, como de ter mi-
na do, res pec ti va men te, pe los arts. 198, § 2º, e 212, e
a pres ta ção de ga ran ti as às ope ra ções de cré di to por
an te ci pa ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, § 8º,
bem como o dis pos to no § 4º des te ar ti go;”

V – a aber tu ra de cré di to su ple men tar ou es pe-
ci al sem pré via au to ri za ção le gis la ti va e sem in di ca-
ção dos re cur sos cor res pon den tes;

VI – a trans po si ção, o re ma ne ja men to ou a
trans fe rên cia de re cur sos de uma ca te go ria de pro-

Se tem bro de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 26 29067SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL252     



gra ma ção para ou tra ou de um ór gão para ou tro, sem
pré via au to ri za ção le gis la ti va;

VII – a con ces são ou uti li za ção de cré di tos ili mi-
ta dos;

VIII – a uti li za ção, sem au to ri za ção le gis la ti va
es pe cí fi ca, de re cur sos dos or ça men tos fis cal e da
se gu ri da de so ci al para su prir ne ces si da de ou co brir
dé fi cit de em pre sas, fun da ções e fun dos, in clu si ve
dos men ci o na dos no art. 165, § 5º;

IX – a ins ti tu i ção de fun dos de qual quer na tu re-
za, sem pré via au to ri za ção le gis la ti va.

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19, de 4-6-98:

“X – a trans fe rên cia vo lun tá ria de re cur sos e a
con ces são de em prés ti mos, in clu si ve por an te ci pa-
ção de re ce i ta, pe los Go ver nos Fe de ral e Esta du a is e
suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras, para pa ga men to de des-
pe sas com pes so al ati vo, ina ti vo e pen si o nis ta, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;”

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
20, de 15-12-98:

“XI – a uti li za ção dos re cur sos pro ve ni en tes das
con tri bu i ções so ci a is de que tra ta o art. 195, I, a, e II,
para a re a li za ção de des pe sas dis tin tas do pa ga men-
to de be ne fí ci os do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al
de que tra ta o art. 201.”

§ 1º Ne nhum in ves ti men to cuja exe cu ção ul tra-
pas se um exer cí cio fi nan ce i ro po de rá ser ini ci a do
sem pré via in clu são no pla no plu ri a nu al, ou sem lei
que au to ri ze a in clu são, sob pena de cri me de res pon-
sa bi li da de.

§ 2º Os cré di tos es pe ci a is e ex tra or di ná ri os te-
rão vi gên cia no exer cí cio fi nan ce i ro em que fo rem au -
to ri za dos, sal vo se o ato de au to ri za ção for pro mul ga-
do nos úl ti mos qua tro me ses da que le exer cí cio, caso
em que, re a ber tos nos li mi tes de seus sal dos, se rão
in cor po ra dos ao or ça men to do exer cí cio fi nan ce i ro
sub se qüen te.

§ 3º A aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so men-
te será ad mi ti da para aten der a des pe sas im pre vi sí-
ve is e ur gen tes, como as de cor ren tes de guer ra, co -
mo ção in ter na ou ca la mi da de pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no art. 62.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 3, de 17-3-93:

§ 4º É per mi ti da a vin cu la ção de re ce i tas pró pri-
as ge ra das pe los im pos tos a que se re fe rem os arts.
155 e 156, e dos re cur sos de que tra tam os arts. 157,
158, 159, I, a e b, e lI, para pres ta ção de ga ran tia ou
con tra ga ran tia à União e para pa ga men tos de dé bi tos
para com esta.”

....................................................................................
Art. 170. A or dem eco nô mi ca, fun da da na va lo ri-

za ção do tra ba lho hu ma no e na li vre ini ci a ti va, tem
por fim as se gu rar a to dos exis tên cia dig na, con for me
os di ta mes da jus ti ça so ci al, ob ser va dos os se guin tes
prin cí pi os:

I – so be ra nia na ci o nal;
II – pro pri e da de pri va da;
III – fun ção so ci al da pro pri e da de;
IV – li vre con cor rên cia;
V – de fe sa do con su mi dor;
VI – de fe sa do meio am bi en te;
VII – re du ção das de si gual da des re gi o na is e so -

ci a is;
VIII – bus ca do ple no em pre go;
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 6, de 15-8-95:
“IX – tra ta men to fa vo re ci do para as em pre sas

de pe que no por te cons ti tu í das sob as leis bra si le i ras
e que te nham sua sede e ad mi nis tra ção no Pais.”

Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra do a to dos o li vre
exer cí cio de qual quer ati vi da de eco nô mi ca, in de pen-
den te men te de au to ri za ção de ór gãos pú bli cos, sal vo
nos ca sos pre vis tos em lei.

....................................................................................
Art. 177. Cons ti tu em mo no pó lio da União:
I – a pes qui sa e a la vra das ja zi das de pe tró leo e

gás na tu ral e ou tros hi dro car bo ne tos flu i dos;
II – a re fi na ção do pe tró leo na ci o nal ou es tran-

ge i ro;
III – a im por ta ção e ex por ta ção dos pro du tos e

de ri va dos bá si cos re sul tan tes das ati vi da des pre vis-
tas nos in ci sos an te ri o res;

IV – o trans por te ma rí ti mo do pe tró leo bru to de
ori gem na ci o nal ou de de ri va dos bá si cos de pe tró leo
pro du zi dos no País, bem as sim o trans por te, por meio 
de con du to, de pe tró leo bru to, seus de ri va dos e gás
na tu ral de qual quer ori gem;

V – a pes qui sa, a la vra, o en ri que ci men to, o re -
pro ces sa men to, a in dus tri a li za ção e o co mér cio de
mi né ri os e mi ne ra is nu cle a res e seus de ri va dos.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 9, de 9-11-95:

“§ 1º A União po de rá con tra tar com em pre sas
es ta ta is ou pri va das a re a li za ção das ati vi da des pre -
vis tas nos in ci sos I a IV des te ar ti go ob ser va das as
con di ções es ta be le ci das em lei.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 9, de 9-11-95:

“§ 2º A lei a que se re fe re o § 1º dis po rá so bre:
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I – a ga ran tia do for ne ci men to dos de ri va dos de
pe tró leo em todo o ter ri tó rio na ci o nal;

II – as con di ções de con tra ta ção;
III – a es tru tu ra e atri bu i ções do ór gão re gu la dor

do mo no pó lio da União;”
(*) Re nu me ra do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

9, de 9-11-95:
“§ 3º A lei dis po rá so bre o trans por te e a uti li za-

ção de ma te ri a is ra di o a ti vos no ter ri tó rio na ci o nal.”
Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 33, de 11-12-01:
§ 4º A lei que ins ti tu ir con tri bu i ção de in ter ven-

ção no do mí nio eco nô mi co re la ti va às ati vi da des de
im por ta ção ou co mer ci a li za ção de pe tró leo e seus
de ri va dos, gás na tu ral e seus de ri va dos e ál co ol com -
bus tí vel de ve rá aten der aos se guin tes re qui si tos:

I – a alí quo ta da con tri bu i ção po de rá ser:
a) di fe ren ci a da por pro du to ou uso;
b)re du zi da e res ta be le ci da por ato do Po der

Exe cu ti vo, não se lhe apli can do o dis pos to no art.
150,III, b;

II – os re cur sos ar re ca da dos se rão des ti na dos:
a) ao pa ga men to de sub sí di os a pre ços ou

trans por te de ál co ol com bus tí vel, gás na tu ral e seus
de ri va dos e de ri va dos de pe tró leo;

b) ao fi nan ci a men to de pro je tos am bi en ta is re la-
ci o na dos com a in dús tria do pe tró leo e do gás; 

c) ao fi nan ci a men to de pro gra mas de in-
fra-es tru tu ra de trans por tes.”(NR)

....................................................................................
Art. 179. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral

e os Mu ni cí pi os dis pen sa rão às mi cro em pre sas e às
em pre sas de pe que no por te, as sim de fi ni das em lei,
tra ta men to ju rí di co di fe ren ci a do, vi san do a in cen ti-
vá-las pela sim pli fi ca ção de suas obri ga ções ad mi nis-
tra ti vas, tri bu tá ri as, pre vi den ciá ri as e cre di tí ci as, ou
pela eli mi na ção ou re du ção des tas por meio de lei.

....................................................................................
Art. 195. A se gu ri da de so ci al será fi nan ci a da por

toda a so ci e da de, de for ma di re ta e in di re ta, nos ter mos
da lei, me di an te re cur sos pro ve ni en tes dos or ça men tos
da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí-
pi os, e das se guin tes con tri bu i ções so ci a is:

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 20, de 15-12-98:

“I – do em pre ga dor, da em pre sa e da en ti da de a
ela equi pa ra da na for ma da lei, in ci den tes so bre:

a) a fo lha de sa lá ri os e de ma is ren di men tos do
tra ba lho pa gos ou cre di ta dos, a qual quer ti tu lo, a pes -

soa fí si ca que lhe pres te ser vi ço, mes mo sem vín cu lo
em pre ga tí cio;

b) a re ce i ta ou o fa tu ra men to;
c) o lu cro;”
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 20, de 15-12-98:
“II – do tra ba lha dor e dos de ma is se gu ra dos da

pre vi dên cia so ci al, não in ci din do con tri bu i ção so bre
apo sen ta do ria e pen são con ce di das pelo re gi me ge -
ral de pre vi dên cia so ci al de que tra ta o art. 201;”

III – so bre a re ce i ta de con cur sos de prog nós ti cos.
§ 1º As re ce i tas dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral

e dos Mu ni cí pi os des ti na das à se gu ri da de so ci al
cons ta rão dos res pec ti vos or ça men tos, não in te gran-
do o Orça men to da União.

§ 2º A pro pos ta de or ça men to da se gu ri da de so -
ci al será ela bo ra da de for ma in te gra da pe los ór gãos
res pon sá ve is pela sa ú de, pre vi dên cia so ci al e as sis-
tên cia so ci al, ten do em vis ta as me tas e pri o ri da des
es ta be le ci das na lei de di re tri zes or ça men tá ri as, as -
se gu ra da a cada área a ges tão de seus re cur sos.

§ 3º A pes soa ju rí di ca em dé bi to com o sis te ma
da se gu ri da de so ci al, como es ta be le ci do em lei, não
po de rá con tra tar com o Po der Pú bli co nem dele re ce-
ber be ne fí ci os ou in cen ti vos fis ca is ou cre di tí ci os.

§ 4º A lei po de rá ins ti tu ir ou tras fon tes des ti na-
das a ga ran tir a ma nu ten ção ou ex pan são da se gu ri-
da de so ci al, obe de ci do o dis pos to no art. 154, I.

§ 5º Ne nhum be ne fí cio ou ser vi ço da se gu ri da-
de so ci al po de rá ser cri a do, ma jo ra do ou es ten di do
sem a cor res pon den te fon te de cus te io to tal.

§ 6º As con tri bu i ções so ci a is de que tra ta este
ar ti go só po de rão ser exi gi das após de cor ri dos no-
ven ta dias da data da pu bli ca ção da lei que as hou ver
ins ti tu í do ou mo di fi ca do, não se lhes apli can do o dis -
pos to no art. 150, III, b.

§ 7º São isen tas de con tri bu i ção para a se gu ri da-
de so ci al as en ti da des be ne fi cen tes de as sis tên cia so ci-
al que aten dam às exi gên ci as es ta be le ci das em lei.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 20, de 15-12-98:

“§ 8º O pro du tor, o par ce i ro, o me e i ro e o ar ren-
da tá rio ru ra is e o pes ca dor ar te sa nal, bem como os
res pec ti vos côn ju ges, que exer çam suas ati vi da des
em re gi me de eco no mia fa mi li ar, sem em pre ga dos
per ma nen tes, con tri bu i rão para a se gu ri da de so ci al
me di an te a apli ca ção de uma alí quo ta so bre o re sul-
ta do da co mer ci a li za ção da pro du ção e fa rão jus aos
be ne fí ci os nos ter mos da lei.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 20, de 15-12-98:
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“§ 9º As con tri bu i ções so ci a is pre vis tas no in ci so
I des te ar ti go po de rão ter alí quo tas ou ba ses de cál -
cu lo di fe ren ci a das, em ra zão da ati vi da de eco nô mi ca
ou da uti li za ção in ten si va de mão-de-obra.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 20, de 15-12-98:

“§ 10. A lei de fi ni rá os cri té ri os de trans fe rên cia
de re cur sos para o sis te ma úni co de sa ú de e ações
de as sis tên cia so ci al da União para os Esta dos, o Dis -
tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, e dos Esta dos para os
Mu ni cí pi os, ob ser va da a res pec ti va con tra par ti da de
re cur sos.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 20, de 15-12-98:

“§ 11. É ve da da a con ces são de re mis são ou
anis tia das con tri bu i ções so ci a is de que tra tam os in -
ci sos I, a, e II des te ar ti go, para dé bi tos em mon tan te
su pe ri or ao fi xa do em lei com ple men tar.”

SEÇÃO II
Da Sa ú de

Art. 196. 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 e ao aces so uni ver sal e igua li tá rio às ações e
ser vi ços para sua pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção.

....................................................................................
Art. 198. As ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de

in te gram uma rede re gi o na li za da e hi e rar qui za da e
cons ti tu em um sis te ma úni co, or ga ni za do de acor do
com as se guin tes di re tri zes:

I – des cen tra li za ção, com di re ção úni ca em
cada es fe ra de go ver no;

II – aten di men to in te gral, com pri o ri da de
para as ati vi da des pre ven ti vas, sem pre ju í zo dos
ser vi ços as sis ten ci a is;

III – par ti ci pa ção da co mu ni da de.
(*) § 1º Pa rá gra fo úni co. O sis te ma úni co de sa ú-

de será fi nan ci a do, nos ter mos do art. 195, com re cur-
sos do or ça men to da se gu ri da de so ci al, da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os,
além de ou tras fon tes.

(*) Pa rá gra fo úni co mo di fi ca do para § 1º pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 13-9-00:

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29, de 13-9-00:

“§ 2º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os 
Mu ni cí pi os apli ca rão, anu al men te, em ações e ser vi-
ços pú bli cos de sa ú de re cur sos mí ni mos de ri va dos
da apli ca ção de per cen tu a is cal cu la dos so bre:” (AC)

“I – no caso da União, na for ma de fi ni da nos ter -
mos da lei com ple men tar pre vis ta no § 3º;” (AC)

“II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, o
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe re o
art. 155 e dos re cur sos de que tra tam os arts. 157 e 159,
in ci so I, alí nea a, e in ci so II, de du zi das as par ce las que
fo rem trans fe ri das aos res pec ti vos Mu ni cí pi os;” (AC)

“III – no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de-
ral, o pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se
re fe re o art. 156 e dos re cur sos de que tra tam os arts.
158 e 159, in ci so I, alí nea b e § 3º.” (AC)

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29, de 13-9-00:

“§ 3º Lei com ple men tar, que será re a va li a da
pelo me nos a cada cin co anos, es ta be le ce rá:” (AC)

“I – os per cen tu a is de que tra ta o § 2º;” (AC)
“II – os cri té ri os de ra te io dos re cur sos da União

vin cu la dos à sa ú de des ti na dos aos Esta dos, ao Dis tri to
Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, e dos Esta dos des ti na dos a
seus res pec ti vos Mu ni cí pi os, ob je ti van do a pro gres si va
re du ção das dis pa ri da des re gi o na is;” (AC)

“III – as nor mas de fis ca li za ção, ava li a ção e con -
tro le das des pe sas com sa ú de nas es fe ras fe de ral,
es ta du al, dis tri tal e mu ni ci pal;” (AC)

“IV – as nor mas de cál cu lo do mon tan te a ser
apli ca do pela União.” (AC)

....................................................................................
Art. 203. A as sis tên cia so ci al será pres ta da a

quem dela ne ces si tar, in de pen den te men te de con tri-
bu i ção à se gu ri da de so ci al, e tem por ob je ti vos:

I – a pro te ção à fa mí lia, à ma ter ni da de, à in fân-
cia, à ado les cên cia e à ve lhi ce;

II – o am pa ro às cri an ças e ado les cen tes ca ren tes;
III – a pro mo ção da in te gra ção ao mer ca do de

tra ba lho;
IV – a ha bi li ta ção e re a bi li ta ção das pes so as

por ta do ras de de fi ciên cia e a pro mo ção de sua in te-
gra ção à vida co mu ni tá ria;

V – a ga ran tia de um sa lá rio mí ni mo de be ne fí-
cio men sal à pes soa por ta do ra de de fi ciên cia e ao
ido so que com pro vem não pos su ir me i os de pro ver à
pró pria ma nu ten ção ou de tê-la pro vi da por sua fa mí-
lia, con for me dis pu ser a lei.

Art. 204. As ações go ver na men ta is na área da
as sis tên cia so ci al se rão re a li za das com re cur sos do
or ça men to da se gu ri da de so ci al, pre vis tos no art.
195, além de ou tras fon tes, e or ga ni za das com base
nas se guin tes di re tri zes:

I – des cen tra li za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va, ca ben-
do a co or de na ção e as nor mas ge ra is à es fe ra fe de ral e a 
co or de na ção e a exe cu ção dos res pec ti vos pro gra mas
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às es fe ras es ta du al e mu ni ci pal, bem como a en ti da des
be ne fi cen tes e de as sis tên cia so ci al;

II – par ti ci pa ção da po pu la ção, por meio de or -
ga ni za ções re pre sen ta ti vas, na for mu la ção das po lí ti-
cas e no con tro le das ações em to dos os ní ve is.

CAPÍTULO III
Da Edu ca ção, da Cul tu ra e do Des por to

SEÇÃO I
Da Edu ca ção

Art. 205. A edu ca ção, di re i to de to dos e de ver do 
Esta do e da fa mí lia, será pro mo vi da e in cen ti va da
com a co la bo ra ção da so ci e da de, vi san do ao ple no
de sen vol vi men to da pes soa, seu pre pa ro para o exer -
cí cio da ci da da nia e sua qua li fi ca ção para o tra ba lho.
....................................................................................

Art. 212. A União apli ca rá, anu al men te, nun ca
me nos de de zo i to, e os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os vin te e cin co por cen to, no mí ni mo, da
re ce i ta re sul tan te de im pos tos, com pre en di da a pro-
ve ni en te de trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de sen-
vol vi men to do en si no.

§ 1º A par ce la da ar re ca da ção de im pos tos
trans fe ri da pela União aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de-
ral e aos Mu ni cí pi os, ou pe los Esta dos aos res pec ti-
vos mu ni cí pi os, não é con si de ra da, para efe i to do cál -
cu lo pre vis to nes te ar ti go, re ce i ta do go ver no que a
trans fe rir.

§ 2º Para efe i to do cum pri men to do dis pos to no
ca put des te ar ti go, se rão con si de ra dos os sis te mas
de en si no fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal e os re cur sos
apli ca dos na for ma do art. 213.

§ 3º A dis tri bu i ção dos re cur sos pú bli cos as se-
gu ra rá pri o ri da de ao aten di men to das ne ces si da des
do en si no obri ga tó rio, nos ter mos do pla no na ci o nal
de edu ca ção.

§ 4º Os pro gra mas su ple men ta res de ali men ta-
ção e as sis tên cia à sa ú de pre vis tos no art. 208, VII,
se rão fi nan ci a dos com re cur sos pro ve ni en tes de con -
tri bu i ções so ci a is e ou tros re cur sos or ça men tá ri os.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 14, de 13-9-96:

“§ 5º O en si no fun da men tal pú bli co terá como
fon te adi ci o nal de fi nan ci a men to a con tri bu i ção so ci al
do sa lá rio-edu ca ção, re co lhi da pe las em pre sas, na
for ma da lei.”
....................................................................................

Art. 216. Cons ti tu em pa tri mô nio cul tu ral bra si le i-
ro os bens de na tu re za ma te ri al e ima te ri al, to ma dos
in di vi du al men te ou em con jun to, por ta do res de re fe-
rên cia à iden ti da de, à ação, à me mó ria dos di fe ren tes

gru pos for ma do res da so ci e da de bra si le i ra, nos qua is
se in clu em:

I – as for mas de ex pres são;
lI – os mo dos de cri ar, fa zer e vi ver;
III – as cri a ções ci en tí fi cas, ar tís ti cas e tec no ló-

gi cas;
IV – as obras, ob je tos, do cu men tos, edi fi ca ções

e de ma is es pa ços des ti na dos às ma ni fes ta ções ar tís-
ti co-cul tu ra is;

V – os con jun tos ur ba nos e sí ti os de va lor his tó-
ri co, pa i sa gís ti co, ar tís ti co, ar que o ló gi co, pa le on to ló-
gi co, eco ló gi co e ci en tí fi co.

§ 1º O Po der Pú bli co, com a co la bo ra ção da co -
mu ni da de, pro mo ve rá e pro te ge rá o pa tri mô nio cul tu-
ral bra si le i ro, por meio de in ven tá ri os, re gis tros, vi gi-
lân cia, tom ba men to e de sa pro pri a ção, e de ou tras
for mas de aca u te la men to e pre ser va ção.

§ 2º Ca bem à ad mi nis tra ção pú bli ca, na for ma
da lei, a ges tão da do cu men ta ção go ver na men tal e as 
pro vi dên ci as para fran que ar sua con sul ta a quan tos
dela ne ces si tem.

§ 3º A lei es ta be le ce rá in cen ti vos para a pro du-
ção e o co nhe ci men to de bens e va lo res cul tu ra is.

§ 4º Os da nos e ame a ças ao pa tri mô nio cul tu ral
se rão pu ni dos, na for ma da lei.

§ 5º Fi cam tom ba dos to dos os do cu men tos e os
sí ti os de ten to res de re mi nis cên ci as his tó ri cas dos an -
ti gos qui lom bos.

SEÇÃO III
Do Des por to

Art. 217. É de ver do Esta do fo men tar prá ti cas
des por ti vas for ma is e não-for ma is, como di re i to de
cada um, ob ser va dos:

....................................................................................
Art. 239. A ar re ca da ção de cor ren te das con tri-

bu i ções para o Pro gra ma de Inte gra ção So ci al, cri a do
pela Lei Com ple men tar nº 7, de 7 de se tem bro de
1970, e para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio
do Ser vi dor Pú bli co, cri a do pela Lei Com ple men tar nº
8, de 3 de de zem bro de 1970, pas sa, a par tir da pro -
mul ga ção des ta Cons ti tu i ção, a fi nan ci ar, nos ter mos
que a lei dis pu ser, o pro gra ma do se gu ro-de sem pre-
go e o abo no de que tra ta o § 3º des te ar ti go.

§ 1º Dos re cur sos men ci o na dos no ca put des te
ar ti go, pelo me nos qua ren ta por cen to se rão des ti na-
dos a fi nan ci ar pro gra mas de de sen vol vi men to eco-
nô mi co, atra vés do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al, com cri té ri os de re mu ne-
ra ção que lhes pre ser vem o va lor.
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§ 2º Os pa tri mô ni os acu mu la dos do Pro gra ma
de Inte gra ção So ci al e do Pro gra ma de For ma ção do
Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co são pre ser va dos,
man ten do-se os cri té ri os de sa que nas si tu a ções pre-
vis tas nas leis es pe cí fi cas, com ex ce ção da re ti ra da
por mo ti vo de ca sa men to, fi can do ve da da a dis tri bu i-
ção da ar re ca da ção de que tra ta o ca put des te ar ti go,
para de pó si to nas con tas in di vi du a is dos par ti ci pan-
tes.

§ 3º Aos em pre ga dos que per ce bam de em pre-
ga do res que con tri bu em para o Pro gra ma de Inte gra-
ção So ci al ou para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri-
mô nio do Ser vi dor Pú bli co, até dois sa lá ri os mí ni mos
de re mu ne ra ção men sal, é as se gu ra do o pa ga men to
de um sa lá rio mí ni mo anu al, com pu ta do nes te va lor o
ren di men to das con tas in di vi du a is, no caso da que les
que já par ti ci pa vam dos re fe ri dos pro gra mas, até a
data da pro mul ga ção des ta Cons ti tu i ção.

§ 4º O fi nan ci a men to do se gu ro-de sem pre go re -
ce be rá uma con tri bu i ção adi ci o nal da em pre sa cujo
ín di ce de ro ta ti vi da de da for ça de tra ba lho su pe rar o
ín di ce mé dio da ro ta ti vi da de do se tor, na for ma es ta-
be le ci da por lei.

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

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

....................................................................................
Art. 40. É man ti da a Zona Fran ca de Ma na us,

com suas ca rac te rís ti cas de área li vre de co mér cio,
de ex por ta ção e im por ta ção, e de in cen ti vos fis ca is,
pelo pra zo de vin te e cin co anos, a par tir da pro mul ga-
ção da Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. So men te por lei fe de ral po dem
ser mo di fi ca dos os cri té ri os que dis ci pli na ram ou ve -
nham a dis ci pli nar a apro va ção dos pro je tos na Zona
Fran ca de Ma na us.

....................................................................................
Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

27, de 21-3-2000:
“Art. 76. É des vin cu la do de ór gão, fun do ou des -

pe sa, no pe río do de 2000 a 2003, vin te por cen to da
ar re ca da ção de im pos tos e con tri bu i ções so ci a is da
União, já ins ti tu í dos ou que vi e rem a ser cri a dos no re -
fe ri do pe río do, seus adi ci o na is e res pec ti vos acrés ci-
mos le ga is.

“§ 1º O dis pos to no ca put des te ar ti go não re du-
zi rá a base de cál cu lo das trans fe rên ci as a Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os na for ma dos arts. 153, § 
5º; 157, I; 158, I e II; e 159, I, a e b, e II, da Cons ti tu i-
ção, bem como a base de cál cu lo das apli ca ções em

pro gra mas de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das
re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te a que se re -
fe re o art. 159, I, c, da Cons ti tu i ção.

“§ 2º Exce tua-se da des vin cu la ção de que se
tra ta o ca put des te ar ti go a ar re ca da ção da con tri bu i-
ção so ci al do sa lá rio-edu ca ção a que re fe re o art. 212, 
§ 5º, da Cons ti tu i ção.”

....................................................................................
Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

31, de 14-12-00:
“Art. 79. É ins ti tu í do, para vi go rar até o ano de

2010, no âm bi to do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, o Fun do
de Com ba te a Erra di ca ção da Po bre za, a ser re gu la-
do por lei com ple men tar com o ob je ti vo de vi a bi li zar a
to dos os bra si le i ros aces so a ní ve is dig nos de sub sis-
tên cia, cu jos re cur sos se rão apli ca dos em ações su -
ple men ta res de nu tri ção, ha bi ta ção, edu ca ção, sa ú-
de, re for ço de ren da fa mi li ar e ou tros pro gra mas de
re le van te in te res se so ci al vol ta dos para me lho ria da
qua li da de de vida.

Pa rá gra fo úni co. O Fun do pre vis to nes te ar ti go
terá Con se lho Con sul ti vo e de Acom pa nha men to que 
con te com a par ti ci pa ção de re pre sen tan tes da so ci e-
da de ci vil, nos ter mos da lei.

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
31, de 14-12-00:

Art. 80. Com põem o Fun do de Com ba te e Erra -
di ca ção da Po bre za:

I – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res-
pon den te a um adi ci o nal de oito cen té si mos por cen -
to, apli cá vel de 18 de ju nho de 2000 a 17 de ju nho de
2002, na alí quo ta da con tri bu i ção so ci al de que tra ta o 
art. 75 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si-
tó ri as;

II – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res-
pon den te a um adi ci o nal de cin co pon tos per cen tu a is
na alí quo ta do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za-
dos – IPI, ou do im pos to que vier a subs ti tuí-lo, in ci-
den te so bre pro du tos su pér flu os e apli cá vel até a ex -
tin ção do Fun do;

III – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to de
que tra ta o art. 153, in ci so VII, da Cons ti tu i ção;

IV – do ta ções or ça men tá ri as;
V – do a ções, de qual quer na tu re za, de pes so as

fí si cas ou ju rí di cas do Pais ou do ex te ri or;
VI – ou tras re ce i tas, a se rem de fi ni das na re gu-

la men ta ção do re fe ri do Fun do.
§ 1º Aos re cur sos in te gran tes do Fun do de que

tra ta este ar ti go não se apli ca o dis pos to nos arts. 159
e 167, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, as sim como qual -
quer des vin cu la ção de re cur sos or ça men tá ri os.
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§ 2º A ar re ca da ção de cor ren te do dis pos to no
in ci so I des te ar ti go, no pe río do com pre en di do en tre
18 de ju nho de 2000 e o iní cio da vi gên cia da lei com -
ple men tar a que se re fe re a art. 79, será in te gral men-
te re pas sa da ao Fun do, pre ser va do o seu va lor real,
em tí tu los pú bli cos fe de ra is, pro gres si va men te res ga-
tá ve is após 18 de ju nho de 2002, na for ma da lei.

....................................................................................
Art. 82. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni-

cí pi os de vem ins ti tu ir Fun dos de Com ba te á Po bre za,
com os re cur sos de que tra ta este ar ti go e ou tros que
vi e rem a des ti nar, de ven do os re fe ri dos Fun dos ser
ge ri dos por en ti da des que con tem com a par ti ci pa ção
da so ci e da de ci vil.

§ 1º Para o fi nan ci a men to dos Fun dos Esta du a-
is e Dis tri tal, po de rá ser cri a do adi ci o nal de até dois
pon tos per cen tu a is na alí quo ta do Impos to so bre Cir -
cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços – ICMS, ou do im -
pos to que vier a subs ti tuí-lo, so bre os pro du tos e ser -
vi ços su pér flu os, não se apli can do, so bre este adi ci o-
nal, o dis pos to no art. 158, in ci so IV, da Cons ti tu i ção.

§ 2º Para o fi nan ci a men to dos Fun dos Mu ni ci pa is,
po de rá ser cri a do adi ci o nal de até meio pon to per cen tu-
al na alí quo ta do Impos to so bre ser vi ços ou do im pos to
que vier a subs ti tuí-lo, so bre ser vi ços su pér flu os.

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
31, de 14-12-00:

Art. 83. Lei fe de ral de fi ni rá os pro du tos e ser vi-
ços su pér flu os a que se re fe rem os arts. 80, in ci so II, e 
82, §§ 1º e 2º”

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
37, de 12-6-02:

“Art. 84. A con tri bu i ção pro vi só ria so bre mo vi-
men ta ção ou trans mis são de va lo res e de cré di tos e
di re i tos de na tu re za fi nan ce i ra, pre vis ta nos arts. 74,
75 e 80, I, des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, será co bra da até 31 de de zem bro de
2004.

§ 1º Fica pror ro ga da, até a data re fe ri da no ca-
put des te ar ti go, a vi gên cia da Lei nº 9.311, de 24 de
ou tu bro de 1996, e suas al te ra ções.

§ 2º Do pro du to da ar re ca da ção da con tri bu i ção
so ci al de que tra ta este ar ti go será des ti na da a par ce-
la cor res pon den te à alí quo ta de:

I – vin te cen té si mos por cen to ao Fun do Na ci o-
nal de Sa ú de, para fi nan ci a men to das ações e ser vi-
ços de sa ú de;

II – dez cen té si mos por cen to ao cus te io da pre -
vi dên cia so ci al;

III – oito cen té si mos por cen to ao Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, de que tra tam os 

arts. 80 e 81 des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o-
na is Tran si tó ri as.

§ 3º A alí quo ta da con tri bu i ção de que tra ta este
ar ti go será de:

I – trin ta e oito cen té si mos por cen to, nos exer cí-
ci os fi nan ce i ros de 2002 e 2003;

II – oito cen té si mos por cen to, no exer cí cio fi-
nan ce i ro de 2004, quan do será in te gral men te des ti-
na da ao Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre-
za, de que tra tam os arts. 80 e 81 des te Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.
....................................................................................

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
37, de 12-6-02:

“Art. 89. Os in te gran tes da car re i ra po li ci al mi li tar
do ex-Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia, que com pro va-
da men te se en con tra vam no exer cí cio re gu lar de
suas fun ções pres tan do ser vi ços àque le ex-Ter ri tó rio
na data em que foi trans for ma do em Esta do, bem
como os Po li ci a is Mi li ta res ad mi ti dos por for ça de lei
fe de ral, cus te a dos pela União, cons ti tu i rão qua dro em 
ex tin ção da ad mi nis tra ção fe de ral, as se gu ra dos os di -
re i tos e van ta gens a eles ine ren tes, ve da do o pa ga-
men to, a qual quer tí tu lo, de di fe ren ças re mu ne ra tó ri-
as, bem como res sar ci men tos ou in de ni za ções de
qual quer es pé cie, an te ri o res à pro mul ga ção des ta
Emen da.

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi do res da car re i ra po li-
ci al mi li tar con ti nu a rão pres tan do ser vi ços ao Esta do
de Ron dô nia na con di ção de ce di dos, sub me ti dos às
dis po si ções le ga is e re gu la men ta res a que es tão su -
je i tas as cor po ra ções da res pec ti va Po lí cia Mi li tar, ob -
ser va das as atri bu i ções de fun ção com pa tí ve is com
seu grau hi e rár qui co.”

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2000

Alte ra o Ato das Dis po si ções Cons-
ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in tro du zin do ar ti-
gos que cri am o Fun do de Com ba te e
Erra di ca ção da Po bre za.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 24
DE 7 DE JANEIRO DE 1975

Dis põe so bre os con vê ni os para a
con ces são de isen ções do im pos to so-

Se tem bro de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 26 29073SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL258     



bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de
mer ca do ri as, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 87
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o im pos to dos Esta-
dos e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra-
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri-
as e so bre pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên-
ci as. (Lei Kan dir)

....................................................................................
Art. 31. Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2003 a

2006, a União en tre ga rá men sal men te re cur sos aos
Esta dos e seus Mu ni cí pi os, obe de ci dos os mon tan-
tes, os cri té ri os, os pra zos e as de ma is con di ções fi -
xa das no Ane xo des ta Lei Com ple men tar. (Re da ção
dada pela LCP nº 115, de 26-12-2000)

§ 1º Do mon tan te de re cur sos que cou ber a
cada Esta do, a União en tre ga rá, di re ta men te: (Re da-
ção dada pela LCP nº 115, de 26-12-2000)

I – se ten ta e cin co por cen to ao pró prio Esta do; e
II – vin te e cin co por cen to aos res pec ti vos Mu ni-

cí pi os, de acor do com os cri té ri os pre vis tos no pa rá-
gra fo úni co do art. 158 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º Para aten der ao dis pos to no ca put, os re -
cur sos do Te sou ro Na ci o nal se rão pro ve ni en tes: (Re -
da ção dada pela LCP nº 115, de 26-12-2000)

I – da emis são de tí tu los de sua res pon sa bi li da-
de, fi can do au to ri za da, des de já, a in clu são nas leis
or ça men tá ri as anu a is de es ti ma ti va de re ce i ta de cor-
ren te des sas emis sões, bem como de do ta ção até os
mon tan tes anu a is pre vis tos no Ane xo, não se apli can-
do nes te caso, des de que aten di das as con di ções e
os li mi tes glo ba is fi xa dos pelo Se na do Fe de ral, qua is-
quer res tri ções ao acrés ci mo que acar re ta rá no en di-
vi da men to da União;

II – de ou tras fon tes de re cur sos.
§ 3º A en tre ga dos re cur sos a cada uni da de fe -

de ra da, na for ma e con di ções de ta lha das no Ane xo,
es pe ci al men te no seu item 3, será sa tis fe i ta, pri me i ro,
para efe i to de pa ga men to ou com pen sa ção da dí vi da
da res pec ti va uni da de, in clu si ve de sua ad mi nis tra ção
in di re ta, ven ci da e não paga jun to à União, bem como
para o res sar ci men to à União de des pe sas de cor ren-
tes de even tu a is ga ran ti as hon ra das de ope ra ções de
cré di to ex ter nas. O sal do re ma nes cen te, se hou ver,

será cre di ta do em mo e da cor ren te. (Re da ção dada
pela LCP nº 115 de 26-12-2000)

§ 4º A en tre ga dos re cur sos a cada uni da de fe -
de ra da, na for ma e con di ções de ta lha das no Ane xo,
su bor di na-se à exis tên cia de dis po ni bi li da des or ça-
men tá ri as con sig na das a essa fi na li da de na res pec ti-
va Lei Orça men tá ria Anu al da União, in clu si ve even tu-
a is cré di tos adi ci o na is. (Re da ção dada pela LCP nº
115, de 26-12-2000)

§ 5º Para efe i to da apu ra ção de que tra ta o art.
4º da Lei Com ple men tar nº 65, de 15 de abril de 1991, 
será con si de ra do o va lor das res pec ti vas ex por ta ções
de pro du tos in dus tri a li za dos, in clu si ve de semi-ela bo-
ra dos, não sub me ti das à in ci dên cia do im pos to so bre
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so -
bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te res ta du-
al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, 31 de ju lho de
1996. (Re da ção dada pela LCP nº 102, de 11-7-2000)

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

ANEXO
(Re da ção dada pela LCP nº 115, de 26-12-2000)

1. A en tre ga de re cur sos a que se re fe re o art. 31 
da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de
1996, será re a li za da da se guin te for ma:

1.1. a União en tre ga rá aos Esta dos e aos seus
Mu ni cí pi os, no exer cí cio fi nan ce i ro de 2003, o va lor
de até R$3.900.000.000,00 (três bi lhões e no ve cen-
tos mi lhões de re a is), des de que res pe i ta da a do ta-
ção con sig na da da Lei Orça men tá ria Anu al da União
de 2003 e even tu a is cré di tos adi ci o na is;

1.2. nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2004 a 2006,
a União en tre ga rá aos Esta dos e aos seus Mu ni cí pi os
os mon tan tes con sig na dos a essa fi na li da de nas cor -
res pon den tes Leis Orça men tá ri as Anu a is da União;

1.3. a cada mês, o va lor a ser en tre gue aos Esta -
dos e aos seus Mu ni cí pi os cor res pon de rá ao mon tan-
te do sal do or ça men tá rio exis ten te no dia 1º, di vi di do
pelo nú me ro de me ses re ma nes cen tes no ano;

1.3.1. nos me ses de ja ne i ro e fe ve re i ro de 2003,
o sal do or ça men tá rio, para efe i to do cál cu lo da par ce-
la per ten cen te a cada Esta do e a seus Mu ni cí pi os, se -
gun do os co e fi ci en tes in di vi du a is de par ti ci pa ção de -
fi ni dos no item 1.5 des te Ane xo, cor res pon de rá ao
mon tan te re ma nes cen te após a de du ção dos va lo res
de en tre ga men ci o na dos no art. 3º des ta Lei Com ple-
men tar;

1.3.1.1. nes ses me ses, a par ce la per ten cen te
aos Esta dos que fi ze rem jus ao dis pos to no art. 3º des-
ta Lei Com ple men tar cor res pon de rá ao so ma tó rio dos
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mon tan tes de ri va dos da apli ca ção do re fe ri do ar ti go e
dos co e fi ci en tes in di vi du a is de par ti ci pa ção de fi ni dos
no item 1.5 des te Ane xo;

1.3.2. no mês de de zem bro, o va lor de en tre ga
cor res pon de rá ao sal do or ça men tá rio exis ten te no dia 
15.

1.4. Os re cur sos se rão en tre gues aos Esta dos e 
aos seus res pec ti vos Mu ni cí pi os no úl ti mo dia útil de
cada mês.

1.5. A par ce la per ten cen te a cada Esta do, in clu í-
das as par ce las de seus Mu ni cí pi os, será pro por ci o-
nal aos se guin tes co e fi ci en tes in di vi du a is de par ti ci-
pa ção:

2. Ca be rá ao Mi nis té rio da Fa zen da apu rar o
mon tan te men sal a ser en tre gue aos Esta dos e aos
seus Mu ni cí pi os.

2.1. O Mi nis té rio da Fa zen da pu bli ca rá no Diá rio
Ofi ci al da União, até cin co dias úte is an tes da data
pre vis ta para a efe ti va en tre ga dos re cur sos, o re sul-
ta do do cál cu lo do mon tan te a ser en tre gue aos Esta -
dos e aos seus Mu ni cí pi os, o qual, jun ta men te com o
de ta lha men to da me mó ria de cál cu lo, será re me ti do,
no mes mo pra zo, ao Tri bu nal de Con tas da União.

2.2. Do mon tan te dos re cur sos que cabe a cada
Esta do, a União en tre ga rá, di re ta men te ao pró prio

Esta do, se ten ta e cin co por cen to, e aos seus Mu ni cí-
pi os, vin te e cin co por cen to, dis tri bu í dos se gun do os
mes mos cri té ri os de ra te io apli ca dos às par ce las de
re ce i ta que lhes ca bem do ICMS.

2.3. Antes do iní cio de cada exer cí cio fi nan ce i ro,
o Esta do co mu ni ca rá ao Mi nis té rio da Fa zen da os co -
e fi ci en tes de par ti ci pa ção dos res pec ti vos Mu ni cí pi os
no ra te io da par ce la do ICMS a se rem apli ca dos no
cor res pon den te exer cí cio, ob ser va do o se guin te:

2.3.1. o atra so na co mu ni ca ção dos co e fi ci en tes
acar re ta rá a sus pen são da trans fe rên cia dos re cur-
sos ao Esta do e aos res pec ti vos Mu ni cí pi os até que
seja re gu la ri za da a en tre ga das in for ma ções;

2.3.1.1. os re cur sos em atra so e os do mês em
que ocor rer o for ne ci men to das in for ma ções se rão
en tre gues no úl ti mo dia útil do mês se guin te à re gu la-
ri za ção, se esta ocor rer após o dé ci mo quin to dia;
caso con trá rio, a en tre ga dos re cur sos ocor re rá no úl -
ti mo dia útil do pró prio mês da re gu la ri za ção.

3. A for ma de en tre ga dos re cur sos a cada Esta -
do e a cada Mu ni cí pio ob ser va rá o dis pos to nes te
item.

3.1. Para efe i to de en tre ga dos re cur sos à uni da-
de fe de ra da e por uma das duas for mas pre vis tas no
su bi tem 3.3 se rão obri ga to ri a men te con si de ra dos,
pela or dem e até o mon tan te to tal da en tre ga apu ra do
no res pec ti vo pe río do, os va lo res das se guin tes dí vi-
das:

3.1.1. con tra í das jun to ao Te sou ro Na ci o nal pela 
uni da de fe de ra da ven ci das e não pa gas, com pu ta das
pri me i ro as da ad mi nis tra ção di re ta e de po is as da ad -
mi nis tra ção in di re ta;

3.1.2. con tra í das pela uni da de fe de ra da com ga -
ran tia da União, in clu si ve dí vi da ex ter na, ven ci das e
não pa gas, sem pre com pu ta das ini ci al men te as da
ad mi nis tra ção di re ta e pos te ri or men te as da ad mi nis-
tra ção in di re ta;

3.1.3. con tra í das pela uni da de fe de ra da jun to
aos de ma is en tes da ad mi nis tra ção fe de ral, di re ta e
in di re ta, ven ci das e não pa gas, sem pre com pu ta das
ini ci al men te as da ad mi nis tra ção di re ta e pos te ri or-
men te as da ad mi nis tra ção in di re ta.

3.2. Para efe i to do dis pos to no su bi tem 3.1.3, ato 
do Po der Exe cu ti vo Fe de ral po de rá au to ri zar:

3.2.1. a in clu são, como mais uma op ção para
efe i to da en tre ga dos re cur sos, e na or dem que de -
ter mi nar, do va lor cor res pon den te a tí tu lo da res -
pec ti va uni da de fe de ra da na car te i ra da União, in -
clu si ve en tes de sua ad mi nis tra ção in di re ta, pri me-
i ro re la ti vamen te aos va lo res ven ci dos e não pa gos
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e, de po is, aos vin cen dos no mês se guin te àque le em
que se rão en tre gues os re cur sos;

3.2.2. a sus pen são tem po rá ria da de du ção de
dí vi da com pre en di da pelo su bi tem 3.1.3, quan do não
es ti ve rem dis po ní ve is, no pra zo de vi do, as ne ces sá ri-
as in for ma ções.

3.3. Os re cur sos a se rem en tre gues men sal-
men te à uni da de fe de ra da, equi va len tes ao mon tan te
das dí vi das apu ra do na for ma do su bi tem 3.1, e do
an te ri or, se rão sa tis fe i tos pela União por uma das se -
guin tes for mas:

3.3.1. en tre ga de obri ga ções do Te sou ro Na ci o-
nal, de sé rie es pe ci al, ina li e ná ve is, com ven ci men to
não in fe ri or a dez anos, re mu ne ra dos por taxa igual
ao cus to mé dio das dí vi das da res pec ti va uni da de fe -
de ra da jun to ao Te sou ro Na ci o nal, com po der li be ra-
tó rio para pa ga men to das re fe ri das dí vi das; ou

3.3.2. cor res pon den te com pen sa ção.
3.4. Os re cur sos a se rem en tre gues men sal-

men te à uni da de fe de ra da equi va len tes à di fe ren ça
po si ti va en tre o va lor to tal que lhe cabe e o va lor da dí -
vi da apu ra da nos ter mos dos su bi tens 3.1 e 3.2, e li -
qui da da na for ma do su bi tem an te ri or, se rão sa tis fe i-
tos por meio de cré di to, em mo e da cor ren te, à con ta
ban cá ria do be ne fi ciá rio.

4. As re fe rên ci as des te Ane xo fe i tas aos Esta -
dos en ten dem-se tam bém fe i tas ao Dis tri to Fe de ral.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 115
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra as Leis Com ple men ta res nºs
87, de 13 de se tem bro de 1996, e 102, de
11 de ju lho de 2000.

....................................................................................
LEI Nº 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996
Insti tui a Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi-

men ta ção ou Trans mis são de Va lo res e de Cré di tos e
Di re i tos de Na tu re za Fi nan ce i ra – CPMF, e dá ou tras
pro vi dên ci as.
....................................................................................

(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 cons tan tes do art. 354 
e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será 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) – Não ten -
do sido co mu ni ca da a esta Pre si dên cia a exis tên cia
de acor do para a vo ta ção das ma té ri as cons tan tes
dos itens 1 e 2 da pa u ta, a Ordem do Dia de i xa de ser
re a li za da. Ou tros sim, de sig no os Se na do res Pa pa léo
Paes e Del cí dio Ama ral como re la to res re vi so res das
Me di das Pro vi só ri as nº 125 e 126, res pec ti va men te.

É a se guin te a Ordem do Dia so bres ta da:

– 1–

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 125, de 2003
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do §

6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 125, de 2003, que ins ti tui no
Bra sil o Sis te ma de Cer ti fi ca ção do Pro ces-
so de Kim ber ley – SCPK, re la ti vo à ex por ta-
ção e à im por ta ção de di a man tes bru tos e
dá ou tras pro vi dên ci as.

– 2–

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 126, de 2003
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do §

6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 126, de 2003, que dis põe so-
bre a as sun ção, pela União, de res pon sa bi li-
da des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de
aten ta dos ter ro ris tas, atos de guer ra ou
even tos cor re la tos, con tra ae ro na ves de ma -
trí cu la bra si le i ra ope ra das por em pre sas
bra si le i ras de trans por te aé reo pú bli co, ex-
clu í das as em pre sas de táxi aé reo.

– 3–

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do § 1º do art.

64 da Cons ti tu i ção)
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 172,

II, “d”, 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 58, de 2003 (nº
1.394/2003, na Casa de ori gem), de ini ci a ti-
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que cria o
Pro gra ma Na ci o nal de Estí mu lo ao Pri me i ro
Empre go para os Jo vens – PNPE, acres-
cen ta dis po si ti vos à Lei nº 9.608, de 18 de
fe ve re i ro de 1998 e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do
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Pa re cer sob nº 1.293, de 2003, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se-
na do ra Ro se a na Sar ney, fa vo rá vel ao Pro je-
to e con trá rio às Emen das nºs 1 a 12.

– 4–

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-
men to nº 835, de 2003, – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 21, de 2003 (nº
4.853/2001, na Casa de ori gem), que acres -
cen ta in ci so ao § 1º do art. 2º e al te ra o art.
7º da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de
1996, que dis põe so bre o Fun do de Ma nu-
ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun-
da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio –
FUNDEF, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.239, de
2003, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Hé lio Cos ta.

– 5–

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 393, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-
men to nº 855, de 2003 – art. 336, II, com bi na do com 

o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 393, de 2003 (nº
2.226/2002, 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 Ucrâ nia so bre Sal va guar das
Tec no ló gi cas re la ci o na das à Par ti ci pa ção da 
Ucrâ nia em Lan ça men tos a par tir do Cen tro
de Lan ça men tos de Alcân ta ra, ce le bra do
em Kiev, em 16 de ja ne i ro de 2002, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.298, 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 Ro-
se a na Sar ney.

– 6–

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 856, de 2003, art. 336, II, com bi na do com
o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 40, 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 1.294,
de 2003, Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon),
que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no,
no va lor de cem mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen-
vol vi men to (BIRD), para fi nan ci ar par ci al-
men te o Ter ce i ro Pro je to de Com ba te às
Do en ças Se xu al men te Trans mis sí ve is (DST) 
e AIDS.

Po de rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção
até o en cer ra men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra, pela or dem, 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, são
três de li be ra ções da ma i or re le vân cia. Duas de las,
com cer te za, de pen dem em tudo da Mesa. O ou tro é
o ape lo que faço ao res tan te da Casa. O PLS nº 38, de
2003, de mi nha au to ria, que dis põe so bre a ges tão de 
re cur sos hu ma nos das agên ci as re gu la do ras e dá ou -
tras pro vi dên ci as foi apro va do na Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, en ca mi nha do à Mesa do 
Se na do em 14 de agos to, de vol vi do à CCJ em 29 de
agos to e apro va do em ca rá ter ter mi na ti vo. Está des de
4 de se tem bro aguar dan do a le i tu ra do pa re cer, para
que se pos sa pro vi den ci ar o seu en ca mi nha men to.
Esse é um item que de i xo para que V. Exª, da qui a
pou co, re por te-se a ele.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª po -
de ria re pe tir o nú me ro do PLS?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – PLS
nº 38, de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se rão to -
ma das pro vi dên ci as.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, da mes ma ma ne i ra, cre io que, nes ta hora
em que o Bra sil ado ta pa drões de éti ca que não po -
dem ser uni la te ra is, não po dem va ler só para um lado, 
mas para o nor te, sul, les te e cen tro-oes te, in da go de
V. Exª se exis te pe di do de pro ces so, na Co mis são de
Éti ca da Casa, que en vol ve al gum Sr. Se na dor?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So men te
do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
que fal ta para ins ta lar mos a Co mis são de Éti ca?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Con se-
lho de Éti ca já foi ele i to pelo Plé na rio, já ele geu o seu
Pre si den te e re ce be mos o re que ri men to do Re la tor.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Des -
de quan do está ins ta la da e sem Re la tor?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Re la-
tor do processo, já foi designado. Estou pegando as
informações aqui.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
Aguar da rei com mu i ta tran qüi li da de.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Se na-
dor João Alber to Sou za apre sen tou re que ri men to
hoje, para que haja re u nião do Con se lho de Éti ca
para que pos sa apre sen tar cro no gra ma de tra ba lho.

Estou re ce ben do a in for ma ção de que o Pre si-
den te do Con se lho re nun ci ou, hoje, a seu man da to de 
Pre si den te do Con se lho. Então, o Con se lho tem cin co
dias úte is para fa zer uma nova ele i ção, que de ve rá ser 
mar ca da.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É
bom não de i xar mos nada sem es cla re ci men to. Te nho
cer te za de que o es cla re ci men to ha ve rá de ser po si ti-
vo, mas a pior co i sa na vida de um ho mem pú bli co é a
per ma nên cia da dú vi da.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Mesa
tem to ma do todo o cu i da do. Nas re u niões, esse as-
sun to tem sido dis cu ti do. Estão sen do to ma das as ca -
u te las, para não se pra ti ca rem in jus ti ças e não se de i-
xar de apu rar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Te -
mos vis to pro ces sos ru mo ro sos, e não faço ques tão
de que esse o seja. Escla re ce mos tudo. De se jo sor te
ao Se na dor para que tudo se es cla re ça da me lhor
ma ne i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Isso é
im por tan te para o pró prio Se na dor. Esse é o de se jo
não só da Mesa, mas de to das as Li de ran ças e da
Casa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem
dú vi da, Sr. Pre si den te.

Fi nal men te, quan to à ins ta la ção da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to re fe ren te à vi o lên cia no
cam po – não se tra ta mais de en fo que so bre o MST –, 
evo lu í mos para uma co mis são mis ta. Isso co lo cou Li -
de ran ças do PT de acor do com o tex to novo, que foi
re es cri to com a aju da do Se na dor Edu ar do Su plicy.
Enfim, cri ou-se algo que me pa re ce me lhor que a pro -
pos ta ini ci al que nas ce ra do PSDB. 

Por ou tro lado, há uma co mis são par la men tar
de in qué ri to, pron ta para fun ci o nar, que in ves ti ga
esse es cân da lo do apa re lha men to de ór gãos pú bli-
cos pelo atu al Go ver no e pelo Par ti do dos Tra ba lha-
do res. O PSDB já in di cou seus mem bros e aguar da
que os de ma is Par ti dos não obs ta cu li zem, que fa çam
o que é de ver de cada um.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Se cre-
ta ria in for ma – des cul pe-me in ter rom per – que mais
um ofí cio está sen do en ca mi nha do às Li de ran ças,
para que in di quem os mem bros des sa co mis são. Em
re la ção àque la cujo re que ri men to de ins ta la ção foi
lido on tem, a de in for ma ti za ção do SUS, já está sen do
en ca mi nha do, tam bém, pe di do para que os Lí de res
apres sem a in di ca ção de seus mem bros.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Por
ou tro lado, tive a hon ra de as si nar, a pe di do do Se na-
dor Tião Vi a na, re que ri men to para ins ta la ção de uma
CPI que in ves ti ga a ad mi nis tra ção do Mi nis tro José
Ser ra. Dis se a S. Exª que me ofen de ria se me dis ses-
se do que se tra ta va. Fiz isso aqui, e to dos vi ram. Ain -
da que fos se para in ves ti gar a D. Ruth Car do so, a Ma -
ri sa Le tí cia, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do-
so ou o Lula, pri me i ro eu as si na ria e de po is ve ria o rol
das co i sas. Assi nei e já es tou in di can do os no mes do
PSDB, para com po rem a CPI que vai in ves ti gar o Mi -
nis tro José Ser ra.

Espe ro do Par ti do dos Tra ba lha do res a mes ma
de cên cia, ou seja, te nho 23 as si na tu ras no re que ri-
men to para in ves ti gar aque la po dri dão de San to
André. Ima gi no que não será por fal ta de qua tro as si-
na tu ras do Par ti do dos Tra ba lha do res que de i xa re-
mos de in ves ti gar algo que re ve la cor rup ção, trá fi co
de in fluên cia, que en vol ve as sas si na to e que sig ni fi ca
o es cân da lo, in se pul to nes te País. Se qui se rem mais,
as si no an tes de ler os tex tos, como o fiz no epi só dio
que in ves ti ga rá o Mi nis tro José Ser ra.

O Mi nis tro José Ser ra me te le fo nou e per gun tou:
“O que hou ve?” Ao que lhe res pon di: “O que hou ve foi
o se guin te: o Se na dor Tião Vi a na pe diu e fui o se gun-
do a as si nar.” Eu dis se ao Se na dor Tião Vi a na que eu
fi ca ria ofen di do se al guém as si nas se an tes de mim.
Assi nei logo de po is de S. Exª, sem ler, sem sa ber,
por que o im por tan te mes mo é de i xar mos as ques tões
tra mi ta rem por aqui.

Ago ra, es ta mos a qua tro as si na tu ras de ins ta lar
a CPI de San to André. Por al gum mis té rio que não
con si go ain da son dar, as pes so as têm pro cu ra do co -
lher as as si na tu ras e es bar ra ram em 23 pes so as, em
81 pes so as ima gi no, Se na dor João Ca pi be ri be, é pra -
ti ca men te im pos sí vel não se de i xar uma in ves ti ga ção
pros se guir.
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Por tan to, fica aqui o pe di do. Num ou tro mo men-
to, pos so até tra zer a lis ta e ler o nome dos Srs. Se na-
do res que as si na ram a Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to – e os que não a as si na ram es tão fora da lis -
ta, en fim. Mas, de qual quer ma ne i ra, se hou ver mais,
as si no an tes. Espe ro, sin ce ra men te, que não obs ta-
cu li zem uma in ves ti ga ção.

A re for ma agrá ria está an dan do mu i to bem, Se -
na dor Edu ar do Su plicy. Em re la ção àque la do apa re-
lha men to dos car gos pú bli cos, o seu par ti do, por
exem plo, não man dou o nome para a com po si ção; a
que in ves ti ga rá o Mi nis tro José Ser ra e sua ad mi nis-
tra ção as si nei – fui o se gun do a as si ná-la – e fui o pri -
me i ro par ti do a man dar os no mes. Espe ro que, por
ou tro lado, haja re ci pro ci da de.

Estou lu tan do para ver in ves ti ga da essa ques -
tão de San to André e não es tou en con tran do eco. Te -
nho 23 as si na tu ras, fal tam só 4, Sr. Pre si den te. Para
usar uma lin gua gem an ti ga, fal ta o “qua tri nho do Bo -
ta fo go”.

Espe ro que a Casa não de i xe de cor res pon der
com esse de ver.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, o Pro je to de Lei do Se na do nº 38, de
2003, de sua au to ria, está aqui em mãos. Fal ta va a as -
si na tu ra de um dos Se na do res que vo tou nas emen-
das e não as si nou o pa re cer. Já re gu la ri za do, ele pros -
se gui rá sua tra mi ta ção com pra zo para re cur so.

Pa re ce-me que a CPI a que V. Exª se re fe re não
é con tra o Se na dor José Ser ra, mas é pela emis são
de car te i ras de sa ú de.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con -
fio no Se na dor José Ser ra, Sr. Pre si den te, mas se for,
co i ta do do Ser ra. Que seja. Va mos pas sar o País a
lim po. Por isso, co i ta do de San to André, co i ta do do
PT, co i ta do de todo mun do. Va mos fa zer o que tem de
ser fe i to.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de me ins cre ver
como Lí der, no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
será o quar to ins cri to como Lí der.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Em
se gui da eu, Sr. Pre si den te, ins cre vo-me como Lí der
tam bém, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra, como Lí der, o Se na dor Le o nel Pa van, do
PSDB. (Pa u sa.)

O Se na dor Le o nel Pa van de sis te do uso da pa -
la vra e a de vol ve para o Se na dor Arthur Vir gí lio.

O Se na dor Arthur Vir gí lio tem a pa la vra. Eu só
pe di ria aos Lí de res que fos sem o mais su cin tos pos -
sí vel para dar mos opor tu ni da de aos ora do res.

V. Exª tem a pa la vra, Se na dor Arthur Vir gí lio,
pela Li de ran ça do PSDB.

V. Exª tem a pa la vra pri me i ro, pois o PSDB já es -
ta va ins cri to, por meio do Se na dor Le o nel Pa van, que
pas sou a pa la vra a V. Exª.

V. Exª quer se ins cre ver por úl ti mo?
Então, com a pa la vra o Se na dor Ga ri bal di Alves

Fi lho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, meu pro nun ci a men to pre ten-
de abor dar a cri se do en si no su pe ri or, que tem sido ci -
ta da, mas não efe ti va men te apro fun da da.

Te mos vis to aqui e aco lá o pro nun ci a men to de
um re i tor, de um vice-re i tor, de um pró-re i tor, fa lan do
da pe nú ria das nos sas uni ver si da des, di zen do que
elas não es tão em con di ções de cum prir seus ob je ti-
vos ma i o res, a pes qui sa, o en si no e a ex ten são.

É la men tá vel, Sr. Pre si den te, que es sas vo zes
não se jam ou vi das e mais la men tá vel ain da que
aque les que es te jam ou vin do ou que já ou vi ram não
de mons trem a de vi da in dig na ção di an te de tão gran -
de cri se.

Há pou cos ins tan tes es sas ga le ri as es ta vam
che i as de es tu dan tes do en si no fun da men tal, e eu,
que pre pa ra va ra pi da men te al guns apon ta men tos
para esse dis cur so, re fle tia a res pe i to do que isso sig -
ni fi ca va: aque les alu nos das es co las fun da men ta is de 
Bra sí lia, se con ti nu ar essa cri se, cer ta men te não ba -
te rão às por tas da uni ver si da de. Essa já não é uma
op ção fá cil hoje, pois ape nas 14% da nos sa po pu la-
ção, en tre 18 e 24 anos, fre qüen tam o cur so su pe ri or.
A meta para 2005 é sim ples men te de 30%. E quem
ga ran te, Sr.Pre si den te, que até lá da re mos esse sal to
de qua li da de, de modo que os 14% se trans for mem
em 30%?

De pa ra mo-nos com de cla ra ções do pró-re i tor
da Uni ver si da de Fe de ral do Rio do Ja ne i ro, Joel Te o-
dó sio, de que a ins ti tu i ção deve che gar ao fim do ano
com uma dí vi da to tal de R$40 mi lhões. Diz ain da que
se to dos os re cur sos pro me ti dos até ago ra fo rem li be-
ra dos sem cor tes a Uni ver si da de Fe de ral do Rio de
Ja ne i ro che ga rá a de zem bro com um dé fi cit de R$ 16
mi lhões só com as con tas que ain da de vem ser pa gas
este ano. Além dis so, há dí vi das de R$24 mi lhões
acu mu la das de anos an te ri o res.

Mas, Sr. Pre si den te, se é essa a si tu a ção a Uni -
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, te nho um de po i-
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men to a dar. Ouvi a ex po si ção do Re i tor da Uni ver si-
da de Fe de ral do Rio Gran de do Nor te, pro fes sor José
Ivo nil do Rego, que re u niu to dos os di re to res dos co le-
gi a dos su pe ri o res da ins ti tu i ção com a ban ca da fe de-
ral do nos so Esta do e fez uma aná li se do cres ci men to
da nos sa uni ver si da de.

Cada Esta do tem pelo me nos uma uni ver si da de
pú bli ca. Só que acre di to que to das es tão vi ven do
essa mes ma si tu a ção. A des pe i to de tudo isso, elas
cres ce ram, há uma cri se de cres ci men to. A Uni ver si-
da de do Rio Gran de do Nor te, por exem plo, em 1995,
ti nha 1.974 es tu dan tes. Em 2002, Srªs e Srs. Se na do-
res, esse nú me ro já era de 4.135 es tu dan tes.

Esse es for ço para au men tar o nú me ro de va gas
fez com que a uni ver si da de de i xas se de ser uma ins ti-
tu i ção de pe que no por te, com cer ca de dez mil alu nos
em 1995, para trans for mar-se numa ins ti tu i ção de
por te mé dio, com seus qua se 24 mil es tu dan tes atu al-
men te ma tri cu la dos, e, des ses, cer ca de 19 mil ape -
nas na gra du a ção.

No cam po da pes qui sa e ex ten são, os avan ços
tam bém fo ram ex pres si vos. Mas ve jam bem, Sras e
Srs. Se na do res, esse é um lado da mo e da, esse é um
lado da ques tão. Do pon to de vis ta da cri se que es ta-
mos en fren tan do, se a uni ver si da de apre sen tou esse
cres ci men to nos oito anos, ago ra ela não tem como
sus ten tar, não tem como cus te ar es sas ati vi da des. O
que ain da re pre sen ta uma al ter na ti va para a uni ver si-
da de é a pes qui sa, por que re al men te atrai em pre sas
que in clu si ve sub si di am a pes qui sa e pro por ci o nam
re cur sos para a uni ver si da de. Isso não é pe cu li ar ape -
nas no caso de uma ou de ou tra uni ver si da de; isso
sig ni fi ca o que está ocor ren do com to das elas. 

Qu an to às di fi cul da des, a Uni ver si da de do Rio
Gran de do Nor te con ta va com 1.649 do cen tes em seu 
qua dro per ma nen te, e, em 2002, esse nú me ro já es -
ta va re du zi do para 1.472. Em 1995, a uni ver si da de
con ta va com 3.900 ser vi do res téc ni co-ad mi nis tra ti-
vos, que pas sa ram a 3.209, em 2002.

Ou seja, en quan to o nú me ro de alu nos au men-
tou mais do que o do bro, a ins ti tu i ção foi dras ti ca men-
te atin gi da pela re du ção do qua dro de pro fes so res e
fun ci o ná ri os. Igual men te gra ve é o que tem ocor ri do
com o or ça men to de cus te io e in ves ti men to ori un do
do MEC. Sem acom pa nhar o rit mo de cres ci men to ve -
ri fi ca do na uni ver si da de, o re a jus te dos re cur sos re -
pas sa dos para a uni ver si da de fe de ral cres ceu um
pou co me nos de 30% em va lo res no mi na is, en tre os
anos de 1995 e 2002, au men to bas tan te in fe ri or, por -
tan to, aos ín di ces de re a jus tes dos itens co ber tos
pelo or ça men to, como é o caso das ta ri fas de ener gia
elé tri ca.

A Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Nor te
deve ape nas à Co sern, a com pa nhia de ener gia elé -
tri ca do Esta do, R$4 mi lhões. A Uni ver si da de do Rio
de Ja ne i ro deve à Light o va lor acu mu la do de R$8,2
bi lhões.

Por tan to, Sr. Pre si den te, os nú me ros não po-
dem es con der uma si tu a ção que deve ser en fren ta da
pelo MEC, en fren ta da pe los que com põem o Con-
gres so Na ci o nal, com a sua sen si bi li da de.

Não po de mos, de ma ne i ra al gu ma, de i xar de
lado esse pa tri mô nio que já cons tru í mos, pa tri mô nio
não ape nas de na tu re za fí si ca, mas so bre tu do de na -
tu re za cul tu ral. Não po de mos de i xar des mo ro nar tudo 
o que foi fe i to com gran de sa cri fí cio, com gran de es -
for ço. Afi nal como nas ce ram es sas uni ver si da des?
Nas ce ram de um ato de um pre fe i to mu ni ci pal, de um
ato de um go ver na dor de Esta do, de uma mo bi li za ção
que se efe ti vou nos nos sos Esta dos. Ago ra, de po is de 
uma luta tão he rói ca, es ta mos com as uni ver si da des
pú bli cas en fren tan do essa cri se.

É ver da de que mu i tos ha ve ri am de di zer ou di -
rão que há as uni ver si da des do en si no pri va do e que
es sas uni ver si da des cer ta men te co bri rão es sas la cu-
nas de i xa das pe las uni ver si da des pú bli cas. Mas não
foi para isso que as uni ver si da des pri va das fo ram au -
to ri za das pelo pró prio Go ver no.Elas, na ver da de, têm 
uma mis são de su prir, de fa zer uma par ce ria.Não po -
de mos de i xar de ma ne i ra al gu ma que as nos sas uni -
ver si da des pos sam so ço brar e de i xar de cum prir a
sua mis são, a sua fun ção. Ve nho tra zer aqui essa re a-
li da de, por que sei que ela não é uma si tu a ção iso la da
de uma ou de ou tra uni ver si da de. Ela faz par te de um
con jun to de en ti da des de en si no que es tão sen do
atin gi das pela de bi li da de dos re cur sos fi nan ce i ros.

Por tan to, com es sas pa la vras, que ro di zer que a 
Ban ca da do Rio Gran de do Nor te já se re u niu.

O Sr. José Ma ra nhão (PMDB – PB) – Se na dor
Ga ri bal di Alves Fi lho, per mi te-se V. Exª um apar te?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Con ce do o apar te ao Se na dor José Ma ra nhão.

O Sr. José Ma ra nhão (PMDB – PB) – Qu e ro
tra zer a mi nha so li da ri e da de a V. Exª pelo dis cur so
que está pro nun ci an do ago ra, em de fe sa da uni ver si-
da de bra si le i ra. Na ver da de, é uma pre o cu pa ção que
o Bra sil pre ci sa ter, por que, so bre tu do hoje, os pa í ses
es tão em pe nha dos numa com pe ti ção eco nô mi ca mu -
i to for te. Numa eco no mia glo ba li za da, é im por tan te
que o Go ver no bra si le i ro res ga te a sua uni ver si da de,
que vem sen do des tro ça da a par tir do go ver no Col lor
de Mel lo. Na ver da de, um país que não in ves te na sua 
in te li gên cia, que não pre pa ra as no vas ge ra ções, ci -
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en tí fi ca e tec no lo gi ca men te, está fa da do à fa lên cia e
à de sor ga ni za ção ge ral. O Bra sil não será com pe ti ti vo
nos mer ca dos in ter na ci o na is se não ofe re cer ao seu
em pre sa ri a do, à sua ju ven tu de pro je tos ca pa zes de
com pe tir eco nô mi ca, in dus tri al e ci en ti fi ca men te com
os pa í ses de sen vol vi dos. As bar re i ras do pro te ci o nis-
mo des de a ado ção des sa nova po lí ti ca de glo ba li za-
ção fo ram in te i ra men te su pri mi das. E hoje os pa í ses
já não são tão so be ra nos como no pas sa do para pro -
te ger a sua pró pria eco no mia da com pe ti ção de si gual
en tre pa í ses em de sen vol vi men to e pa í ses de sen vol-
vi dos nes te mun do glo ba li za do. V. Exª de fen de o res -
ga te da uni ver si da de bra si le i ra, es pe ci al men te da
uni ver si da de pú bli ca, por que é ela que tem con di ção
de en fren tar es ses de sa fi os. Não exis te, Sr. Se na dor,
ma i or ble fe que di zer que a uni ver si da de pri va da, que
o en si no pri va do pode subs ti tu ir o en si no pú bli co.
Mes mo em pa í ses como os Esta dos Uni dos a uni ver-
si da de pri va da é al ta men te sub si di a da pelo or ça men-
to pú bli co, e aqui tam bém ela não terá con di ções de
se sus ten tar se o Go ver no não se dis pu ser a fa zer
uma po lí ti ca de in cen ti vo so bre tu do ao en si no ci en tí fi-
co e tec no ló gi co.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Agra de ço, Se na dor José Ma ra nhão. O di ag nós-
ti co de V. Exª foi até mais pre ci so, mais ob je ti vo, mais
sin té ti co que o meu. V. Exª, com pou cas pa la vras, ter -
mi nou di zen do o que eu quis di zer com mu i tas.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Ney Su -
as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Ga ri bal di, ai do País que não in ves te em edu ca-
ção. La men ta vel men te, nos sa uni ver si da de pre ci sa
fa zer uma re for ma, pois os cur rí cu los não são tão prá -
ti cos quan to de ve ri am. Tan to é que há mais gen te de -
sem pre ga da com grau uni ver si tá rio do que anal fa be-
ta. Esse foi o tema que do mi nou os jor na is des ta se -
ma na. É ób vio que te mos de in ves tir mais nas uni ver-
si da des, que um país só pro gri de quan do a edu ca ção
é le va da a sé rio. Por isso, quan do V. Exª vem à tri bu na
lu tar pela edu ca ção, só pos so lou var a ação. Tam bém
devo lem brar que, an tes da uni ver si da de, vêm as es -
co las de en si no fun da men tal e mé dio. La men ta vel-
men te, apro va mos uma lei que per mi te aos pais ma -
tri cu la rem o fi lho sem pre ci sar pa gar o ano in te i ro. Li
hoje em um jor nal do Rio de Ja ne i ro que o tra di ci o nal
Co lé gio São Ben to está fe chan do as por tas. Das
5.200 es co las ca ri o cas, há me nos de 2.800; o res tan-
te fe chou as por tas. A cri se é ge ral. Con cor do com o
Mi nis tro quan do diz que a edu ca ção pre ci sa de in ves-
ti men tos; mas pre ci sa tam bém de uma re for mu la ção

de todo o seu pro ces so. Pa ra béns, Se na dor. Lou vo o
dis cur so de V. Exª.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Obri ga do, Se na dor Ney Su as su a na. Te nho
acom pa nha do a atu a ção de V. Exª em fa vor da edu ca-
ção, as ad ver tên ci as que tem fe i to no sen ti do de in-
ves tir mos mais na edu ca ção. O Mi nis tro Cris to vam
Bu ar que tem dado de cla ra ções en fá ti cas de que o
Go ver no pre ci sa in ves tir mais na edu ca ção, mas ago -
ra pre ci sa in ves tir mais no en si no su pe ri or. O en si no
fun da men tal foi bas tan te con tem pla do nos úl ti mos
anos, e me re cia ser, mas não pode ha ver um de se qui-
lí brio tão gran de.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Pois não, Exce lên cia.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – V. Exª
abor dou com mu i ta cla re za um dos mais gra ves pro -
ble mas do en si no em nos so País: o su ca te a men to
das uni ver si da des, cla ro e pa ten te em to dos os Esta -
dos. As uni ver si da des par ti cu la res não subs ti tu i rão ja -
ma is as uni ver si da des pú bli cas, por que não ge ram
co nhe ci men to ci en tí fi co. Quem faz pes qui sas, ape sar
das di fi cul da des, quem gera idéi as, quem luta, quem
tra ba lha o pen sa men to, quem tra ba lha a ciên cia no
Bra sil são as uni ver si da des pú bli cas. É nos sa obri ga-
ção, como mem bros des ta Casa, apro ve i tar o dis cur-
so de V. Exª para bus car au men tar os re cur sos para
as uni ver si da des. Esta mos atra sa dos na área da in-
for má ti ca por que as nos sas uni ver si da des fi ca ram
pa ra das por um pe río do. Cor re mos o ris co de en trar
em ou tra fase da en ge nha ria ge né ti ca com atra so,
pois te mos leis que di fi cul tam as pes qui sas nes sa
área. É na nos sa uni ver si da de que é mol da do o nos so
pen sa men to. Agra de ço a opor tu ni da de do apar te e
cum pri men to V. Exª pelo dis cur so lú ci do, cla ro, re tra-
tan do uma si tu a ção que se está tor nan do uma fe ri da
em nos so País.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Se na dor Au gus to Bo te lho, agra de ço a V. Exª,
que tam bém tem sido um dos Se na do res mais pre o-
cu pa dos com a ca u sa edu ca ci o nal.

Sr. Pre si den te, en cer ra rei o meu dis cur so – meu
tem po está es go ta do –, di zen do que a Ban ca da Fe -
de ral do Rio Gran de do Nor te de ci diu apre sen tar uma
emen da co le ti va ao Orça men to de 2004 be ne fi ci an do
a Uni ver si da de do Rio Gran de do Nor te. Mas te mos
cons ciên cia de que essa ini ci a ti va não é su fi ci en te,
ape nas vai mi no rar a cri se e a si tu a ção que atra ves sa
aque la uni ver si da de.
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Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ga ri bal di
Alves Fi lho, 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. 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 à pró xi ma ora do ra ins cri ta, no bre Se -
na do ra Ma ria do Car mo Alves. S. Exª dis põe de até
vin te mi nu tos.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
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, no mo -
men to em que va mos dis cu tir a re for ma tri bu tá ria nes -
ta Casa, gos ta ria de te cer al guns co men tá ri os que jul -
go per ti nen tes por se tra tar de um re tra to em bran co e 
pre to da dra má ti ca si tu a ção por que pas sam os Esta -
dos e Mu ni cí pi os po bres do País.

Há qua se trin ta anos, te nho sido tes te mu nha da
re a li da de dos Esta dos e Mu ni cí pi os nor des ti nos. Te -
nho as su mi do, em bo ra de for ma ofi ci o sa, com ex ce-
ção do mo men to pre sen te pela con tin gên cia do man -
da to de Se na do ra, o co man do da área so ci al do meu
Esta do – sem pre que há opor tu ni da de de o meu ma ri-
do exer cer al gu ma fun ção pú bli ca. Devo di zer, sem
medo de er rar, que nun ca pre sen ci ei ta ma nha fra gi li-
da de fi nan ce i ra seja na ad mi nis tra ção es ta du al ou
nos mu ni cí pi os ser gi pa nos. O pior é que te mos in for-
ma ções de que esse qua dro se re pe te na ma i o ria es -
ma ga do ra dos de ma is Esta dos do Nor des te e do Nor-
te, as mais po bres re giões do País.

Na prá ti ca, os ad mi nis tra do res es ta du a is e mu -
ni ci pa is das duas re giões es tão se li mi tan do a ges to-
res da fo lha do fun ci o na lis mo – mu i tos até atra sa dos
no cum pri men to des sa fun ção pri mor di al – sem re-
cur sos para in ves ti men tos pú bli cos de man da dos pela 
po pu la ção e ge ra do res de em pre gos es sen ci a is, tan -
to para a nos sa ju ven tu de como para as fa mí li as bra -
si le i ras.

Para um ob ser va dor pou co aten to, pou co in for-
ma do tal vez, fica uma ques tão: mas, afi nal, como jus -
ti fi car ta ma nha fal ta de re cur sos nos co fres pú bli cos
es ta du a is e mu ni ci pa is, quan do se sabe que nes ses
úl ti mos anos foi apro va do um sem-nú me ro de im pos-
tos, pro mo ven do um sal do na car ga tri bu tá ria na ci o-
nal, no cur to es pa ço de uma dé ca da, que pas sou de
25% para 36% do PIB, que só en con tra si mi la ri da de
com os pa í ses es can di na vos, que, no en tan to, ofe re-
cem uma so fis ti ca dís si ma as sis tên cia so ci al aos seus 
ci da dãos. Em con tra par ti da, nos sa pre vi dên cia as sis-
te nos so povo com a pre ca ri e da de pró xi ma dos pa í-

ses afri ca nos. Daí cabe a ques tão: para onde vão es -
ses re cur sos mi ra bo lan tes que as fi xi am o nos so con -
tri bu in te e qua se pa ra li sam as nos sas em pre sas?

O que a Na ção des co nhe ce é que os nos sos Esta -
dos e nos sos Mu ni cí pi os não fo ram os res pon sá ve is por
esse pro ces so, mas de fato suas ma i o res ví ti mas.

A União con ce beu um es tra ta ge ma para lu di bri-
ar os Esta dos e Mu ni cí pi os bra si le i ros, apro van do os
no vos tri bu tos, clas si fi can do-os eu fe mis ti ca men te de
con tri bu i ções, e daí não os par ti lhan do com os de ma-
is en tes fe de ra dos. Bas ta se ob ser var que na épo ca
da Cons ti tu in te, 80% dos im pos tos re co lhi dos pelo
Te sou ro Na ci o nal eram di vi di dos com os Esta dos e
Mu ni cí pi os, en quan to que hoje so men te 47%, ou tal -
vez um pou co mais, dos tri bu tos o são.

Tro can do em mi ú dos: há dez anos a União ti nha
ex clu si vi da de ape nas so bre 20% de sua re ce i ta, en -
quan to hoje tem 53% des ses re cur sos li vres de qual -
quer tipo de trans fe rên cia para os Esta dos e Mu ni cí pi-
os. Isto é, en quan to o Go ver no Fe de ral de fen de seus
re cur sos com su ces si vos e fes te ja dos re cor des de ar -
re ca da ção, os seus dois par ce i ros na Fe de ra ção
vêem seus co fres min gua rem ante as ne ces si da des
que lhes fo ram im pos tas pela Cons ti tu i ção de 88. Cla -
ro que essa si tu a ção atin ge ba si ca men te os Esta dos
mais po bres, so bre tu do no Nor te e Nor des te, que de -
pen dem de modo di re to do FPE, e a ma i o ria dos Mu -
ni cí pi os bra si le i ros, que têm no FPM sua ma i or re ce i-
ta. Qu an to aos Esta dos mais in dus tri a li za dos, es ses
não são afe ta dos por que pra ti ca men te não de pen-
dem do Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e sim da
ar re ca da ção do ICMS pró prio, ge ra do por sua in dús-
tria, além do pri vi lé gio úni co den tre os mo der nos pa í-
ses do mun do de po de rem co brar os tri bu tos na ori -
gem. Ou seja, ex por tam im pos tos para os Esta dos
con su mi do res. Na ver da de, é exa ta men te isso que fa -
zem os Esta dos mais ri cos.

Re su min do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, nos sa in jus ta le gis la ção tri bu tá ria for ça os Esta -
dos po bres a pa ga rem aos afor tu na dos Esta dos in-
dus tri a li za dos além do cus to dos pro du tos que com -
pra ram mais os im pos tos para os Esta dos que se di-
am tais in dús tri as.

O Sr. Alme i da Lima  (PDT – SE) – No bre Se na-
do ra Ma ria do Car mo Alves, V. Exª me per mi te um
apar te?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Pois não, no bre Se na dor Alme i da Lima.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na do ra
Ma ria do Car mo Alves, per mi ta-me V. Exª tra zer a mi -
nha pa la vra de apo io e de so ma ção no ins tan te em
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que V. Exª traz para esta Casa, da tri bu na do Se na do
Fe de ral, um tema da mais alta im por tân cia não ape -
nas para o Esta do de Ser gi pe e nos sos 75 Mu ni cí pi-
os, mas tam bém para to dos os ou tros Esta dos do
Nor des te, do Cen tro-Oes te e do Nor te do País, que
so mam ba si ca men te 19 Esta dos mais o Dis tri to Fe-
de ral. Com cer te za, as pa la vras de V. Exª es tão aba li-
za das em nú me ros que re tra tam a re a li da de, uma
tris te re a li da de por que pas sam es ses Esta dos e Mu -
ni cí pi os a que me re fe ri. Os nú me ros são gri tan tes, fa -
lam por si sós, e isso tem re pre sen ta do mais de si-
gual da de so ci al e uma de si gual da de re gi o nal mu i to
gran de, im pli can do na ma nu ten ção do sub de sen vol-
vi men to das re giões a que me re fe ri, com uma con se-
qüên cia di re ta e ne fas ta às po pu la ções que ne les ha -
bi tam. Ou Go ver no Fe de ral e as Li de ran ças do Con -
gres so Na ci o nal en ten dem, a par tir de uma to ma da
de cons ciên cia, de mu dar essa re a li da de, ou ela vai
con ti nu ar por mais um sé cu lo, pe na li zan do a todo o
povo bra si le i ro. Pois como dis se in clu si ve em ou tra
opor tu ni da de o Go ver na dor do nos so Esta do, João
Alves Fi lho, o Sul e o Su des te do País, so bre tu do São
Pa u lo, pre ci sam com pre en der que, quan do, em Ser -
gi pe, o Go ver no es ta be le ce, cria um pro gra ma, um
pro je to de fru ti cul tu ra ir ri ga da, sem dú vi da de sen vol-
ve o nos so Esta do e a re gião, os tra to res e im ple men-
tos agrí co las, ca mi nhões, equi pa men tos para a ir ri ga-
ção, que são ne ces sá ri os, são com pra dos em São
Pa u lo. Por tan to, lá são fa bri ca dos. Lá, são ge ra dos
em pre gos, lu cros, im pos tos. Qu an do de sen vol ve mos
essa re gião, a exem plo do Esta do de Ser gi pe, va mos
pro mo ver a dis tri bu i ção de ren da, que vai le var o ci da-
dão ser gi pa no, hoje po bre, a uma clas se mé dia, que
vai po der com prar os te le vi so res, os com pu ta do res,
os ve í cu los, ge la de i ras e fo gões que são fa bri ca dos
pelo Sul e pelo Su des te do País. O de sen vol vi men to
do Nor des te pre ci sa ser vis to, por um Esta do como
São Pa u lo, como da mais ele va da im por tân cia para
as Re giões Sul e Su des te do País, para o seu de sen-
vol vi men to. O de sen vol vi men to das Re giões Nor des-
te, Nor te e Cen tro-Oes te vêm en gran de cer o Sul, o
Su des te e, por con se guin te, todo o País. Mu i to obri ga-
do. Pa ra béns. Mi nhas ho me na gens pelo pro nun ci a-
men to de V. Exª.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Agra de ço ao no bre Se na dor Alme i da Lima o apar te
tão opor tu no e ex tre ma men te cor re to em de fe sa das
nos sas re giões mais po bres.

Pa re ce-me opor tu no ilus trar com um exem plo
prá ti co o que ocor re quan do um ci da dão, de um re mo-
to Mu ni cí pio ser gi pa no ou de ou tro Esta do do Nor te
ou do Nor des te, com pra um Gol por R$15 mil.

Nes se caso, o con tri bu in te, do to tal do ICMS re -
co lhi do na com pra, des ti na R$187 re a is para to dos os 
Mu ni cí pi os de Ser gi pe, R$750 re a is para o Esta do de
Ser gi pe e R$1.050 mil para o Esta do pro du tor, mu i to
mais do que o re co lhi do pelo Esta do com pra dor. É
jus to que o con tri bu in te pa gue tri bu tos ao seu Mu ni cí-
pio, pois é dele que sua fa mí lia re ce be os be ne fí ci os
pú bli cos e é em suas es co las que seus fi lhos es tu-
dam. Por igual, deve pa gar im pos tos ao seu Esta do,
por que dele re ce be be ne fí ci os tais como ro do vi as pa -
vi men ta das, abas te ci men to de água, sa ne a men to,
etc. Mas qual a ló gi ca, po rém, de pa gar im pos tos para 
ou tro Esta do?

Ain da para es cla re cer, ima gi ne mos que os im -
pos tos fos sem re co lhi dos no des ti no, como ocor re na
Eu ro pa, nos Esta dos Uni dos, na Argen ti na e em to-
das as eco no mi as mo der nas do mun do. No mes mo
exem plo, os Mu ni cí pi os ser gi pa nos re co lhe ri am
R$450 re a is, em vez de R$187 re a is; o te sou ro do
Esta do fi ca ria com R$1.800,00, em vez de
R$1.050,00 e, fi nal men te, o Esta do pro du tor nada re -
ce be ria, uma vez que é al ta men te be ne fi ci a do com os 
efe i tos mul ti pli ca do res exer ci dos para se di ar o par que
in dus tri al.

Ana li san do esse exem plo, vi su a li za-se, na prá ti-
ca, um dos ins tru men tos mais efi ca zes para pro mo ver
as con di ções para o Bra sil os ten tar a ma i or de si gual-
da de re gi o nal do mun do.

Vale res sal tar pelo me nos mais um as pec to que
ex pli ca o es ma ga men to dos nos sos Esta dos po bres e 
a ma i o ria dos Mu ni cí pi os que de pen dem do FPE e do
FPM. Re fi ro-me ao modo a par tir do qual es ses Fun -
dos de Par ti ci pa ção são ge ra dos.

Sua for ma ção é ori gi na da a par tir de 21,5% do
IPI e do Impos to de Ren da, para o FPE. No caso do
FPM, esse per cen tu al al can ça 22,5%.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Com mu i to pra zer, con ce do-lhe o apar te.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na do ra, cons ta ta mos que é tão gran de a dis tor ção em 
re la ção aos Esta dos e Mu ni cí pi os, que cri a mos, na
Co mis são de Eco no mia, a Sub co mis são do Endi vi da-
men to e da Si tu a ção Fi nan ce i ra dos Esta dos.Já ou vi-
mos vá ri os Go ver na do res e, on tem, ti ve mos a opor tu-
ni da de de ou vir o Se cre tá rio de Fa zen da do Esta do
da Ba hia. De po is de tudo que ou vi mos, sur pre en de-
mo-nos um pou co mais. A si tu a ção não é ca la mi to sa,
é su per ca la mi to sa, não pelo que es ta mos vi ven do,
que já é a la mú ria to tal, o caos to tal, mas pela pers -
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pec ti va apli ca da à re for ma tri bu tá ria. Com mu i to en -
ge nho e mu i ta arte, va mos ten tar cor ri gir al gu mas co i-
sas, por que, do je i to que a re for ma está vin do para
esta Casa, não ha ve rá so lu ção de lon go pra zo e nem
de cur to pra zo. Nes te ano, pelo me nos dez Esta dos
não cum pri rão a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e
não pa ga rão o dé ci mo ter ce i ro sa lá rio. Está cer to que
dez Esta dos não o fa rão nes te mo men to, e a fila deve
au men tar. Esta mos fa lan do de Esta do. Alguns Esta-
dos não pa gam a fo lha de pa ga men to, e há Esta do
que está de ven do a cada mês R$300 mi lhões de de -
sen ca i xe. Mas em pior si tu a ção es tão os Mu ni cí pi os.
E não é para me nos. Vou en cer rar, fa zen do uma con ta
para V. Exª. Há Esta dos que es tão pa gan do 38% da
ar re ca da ção. Some a isso 25% de apli ca ção obri ga tó-
ria na edu ca ção, 12% de apli ca ção obri ga tó ria na sa -
ú de e a fo lha de pa ga men to, que V. Exª ve ri fi ca rá que
a ma i o ria dos Esta dos, mes mo os pu jan tes, está em
pe ti ção de mi sé ria. Pa ra béns por tra zer este as sun to!
Mais cedo ou mais tar de, fa re mos o re la tó rio da Co -
mis são, na qual sou o Re la tor da ma té ria. Estou man -
dan do ti rar có pi as da con fe rên cia fe i ta on tem pelo Se -
cre tá rio de Fa zen da e en ca mi nhan do a cada um dos
Se na do res, para que to mem cons ciên cia e ve jam a
si tu a ção dos nos sos Esta dos, mes mo os mais ri cos.
Pa ra béns!

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Agra de ço o apar te a V. Exª, no bre Se na dor Ney Su -
as su a na. É pro fun da men te pre o cu pan te a si tu a ção
es pe ci al men te dos Mu ni cí pi os. Dez Esta dos, como
dis se V. Exª, não cum prem a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, o que é gra ve, e os Mu ni cí pi os es tão em com -
ple to es ta do de in sol vên cia.

Ora, não é pre ci so ser es pe ci a lis ta para se per -
ce ber que os dois im pos tos, o IPI e o Impos to de Ren -
da, são os mais sen sí ve is às cri ses eco nô mi cas do
País. Em um pe río do re ces si vo, re gis tra-se que da
ime di a ta nos dois im pos tos, re fle tin do di re ta men te na
re ce i ta dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, ou seja, no
FPE e no FPM.

Além dis so, toda vez em que quer con ce der in -
cen ti vos, a Re ce i ta Fe de ral o faz com o aba ti men to do 
IPI. Exem plo re cen te foi o da re du ção des se im pos to
para es ti mu lar a in dús tria au to mo bi lís ti ca. Só para
ilus trar o ta ma nho do pre ju í zo que isso re sul tou, o
Esta do de Ser gi pe, o me nor dos Esta dos bra si le i ros,
foi pe na li za do com uma per da men sal su pe ri or a R$4
mi lhões. Se a Re ce i ta que ria pre mi ar a in dús tria au to-
mo bi lís ti ca – que a bem da ver da de vive uma cri se es -
tra nha, já que qua se men sal men te au men ta o va lor
dos seus car ros –, por que não lhe deu be ne fí ci os, por 
exem plo, por meio da Co fins?

Um ci da dão co mum que nos es te ja ou vin do
pela Rá dio Se na do ou pela TV Se na do tal vez es te ja
se per gun tan do: mas afi nal, com tan tos re cur sos acu -
mu la dos pela União, qual o des ti no dado a eles? Será 
que fo ram apli ca dos sa bi a men te em obras de in-
fra-es tru tu ra fun da men ta is para o País ou num pro-
ces so de de sen vol vi men to vi go ro so, se me lhan te
àque le que nas pri me i ras oito dé ca das do sé cu lo XX
fez com que o Bra sil cres ces se com as ma i o res ta xas
do mun do, ou, quem sabe, em um fan tás ti co pro je to
as sis ten ci al ca paz de ex tir par a mi sé ria da Na ção
bra si le i ra?

Sr. Pre si den te, la men ta vel men te, isso não acon -
te ceu. Qu an to à nos sa in fra-es tru tu ra bá si ca, nun ca
ela es te ve tão de fi ci en te. Bas ta nos fi xar mos em dois
exem plos: mais de 60% das nos sas ro do vi as pa vi-
men ta das es tão se mi des tru í das, e, gra ças à su bor di-
na ção sub ser vi en te aos di ta mes do FMI, nos sas es -
ta ta is ener gé ti cas fo ram im pe di das de in ves tir em no -
vas hi dre lé tri cas, ca na li zan do seus lu cros para com -
po rem o “sa cros san to” su pe rá vit pri má rio, ad vin do
daí uma bru tal cri se ener gé ti ca, ape nas pro vi so ri a-
men te ocul ta pela re ces são que amar ra nos so par que
in dus tri al.

Qu an to ao de sen vol vi men to eco nô mi co, a ren -
da per ca pi ta do nos so povo vem cres cen do a ín di-
ces in sig ni fi can tes e não raro ne ga ti vos. Com re fe rên-
cia aos in ves ti men tos so ci a is, bas ta ci tar os ma i o res
ín di ces de de sem pre go das úl ti mas dé ca das, exa ta-
men te ago ra che gan do a 13%, e a agi ta ção dos mo vi-
men tos po pu la res no cam po e na ci da de.

Enfim, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, en -
ver go nha-nos sa ber que todo sa cri fí cio im pos to aos
con tri bu in tes, ao se tor pro du ti vo e, so bre tu do, às fa mí-
li as bra si le i ras foi para pa gar os ju ros mais ele va dos do 
mun do aos ban que i ros na ci o na is e ju ros es cor chan tes
à ban ca in ter na ci o nal. Ci tan do a fon te in sus pe i ta do
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, José Alen car, este ano
es ta re mos pa gan do o es tra tos fé ri co mon tan te de
R$215 bi lhões, ou seja, um ter ço da car ga tri bu tá ria
na ci o nal. Para fi car mos num dado re cen te, o Ban co
Cen tral co me mo rou no mês pas sa do a con quis ta de
um su pe rá vit ex tra or di ná rio. Esque ceu-se, con tu do, de 
re gis trar que nem as sim con se guiu amor ti zar os cor -
res pon den tes ju ros da dí vi da. Isto é, pre sos a uma si -
nis tra ci ran da fi nan ce i ra que nos fará pa gar, nes te ano, 
qua se o do bro dos ju ros do ano pas sa do, mes mo dis -
po ni bi li zan do todo o su pe rá vit re cor de al can ça do para
amor ti za ção dos ju ros, ain da as sim au men ta mos nos -
sa dí vi da em ter mos re a is.

Re su min do, ape nas duas es pé ci es de per so na-
gens nes te País se be ne fi ci a ram pelo au men to ex po-
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nen ci al da car ga tri bu tá ria na ci o nal: os ban que i ros
bra si le i ros e os seus co le gas es tran ge i ros.

Des sa su cin ta re fle xão, que sub me to ao Ple ná-
rio, pa re ce-me fi car cla ro que vi ve mos um mo men to
ex cep ci o nal, quan do te mos a opor tu ni da de de, mais
tar de, nes ta pró xi ma se ma na, de fi nir uma re for ma tri -
bu tá ria que não es que ça nos sos fun da men tos de
uma re pú bli ca fe de ra ti va que tan to têm sido vi o len ta-
dos. Cabe-nos, sem agre dir a ra ci o na li da de eco nô mi-
ca, mas com a ló gi ca...

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na do ra,
vejo que V. Exª está para ter mi nar o seu pro nun ci a-
men to. Eu que ria que, na hora que fos se pos sí vel, V.
Exª me con ce des se um apar te, por fa vor.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Con ce do o apar te a V. Exª, com mu i to pra zer.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – O meu ob je-
ti vo é de con gra tu lar-me com V. Exª, por que, ao de-
fen der o seu Esta do, V. Exª, em ver da de, de fen de
toda a re gião e, mais do que isso, de fen de as re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te do País.

Re al men te, o Se na do da Re pú bli ca, como V.
Exª está afir man do, é a Casa da Fe de ra ção bra si le i ra.
Te mos que lu tar pelo fim das de si gual da des re gi o na-
is, e a re for ma tri bu tá ria que che gou hoje ao Se na do
deve aten der ao prin cí pio fe de ra ti vo, prin ci pal men te
ao for ta le ci men to dos Mu ni cí pi os e dos Esta dos bra -
si le i ros.

V. Exª está de pa ra béns. Ma ni fes to a V. Exª o
meu con ten ta men to em vê-la na tri bu na, abor dan do
um tema que, em bo ra ári do, des per ta in te res se da
Na ção. A re for ma de ve rá ter por ob je ti vo des cen tra li-
zar para aju dar as nos sas re giões e os nos sos Mu ni-
cí pi os.

Mu i to obri ga do.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)

– Agra de ço ao no bre Se na dor Ra mez Te bet pelo
apar te

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na do ra Ma -
ria do Car mo, per mi te V. Exª um apar te?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Pois não.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Eu lhe agra -
de ço pelo apar te. Eu não me po de ria fur tar, de for ma
ne nhu ma, nes se mo men to em que vejo V. Exª re tor-
nan do a esta Casa, de sa u dá-la com mu i ta sa tis fa ção
por vê-la na tri bu na pela pri me i ra vez, nes se seu re -
tor no, tra zen do um tema tão im por tan te para o País e, 
de modo es pe cí fi co, para a nos sa re gião e os Esta dos
– ir mãos: Ba hia e Ser gi pe.

Co nhe ço o tra ba lho ex ce len te que é fe i to em
Ser gi pe pelo Go ver na dor João Alves, seu es po so,
pela ter ce i ra vez Go ver na dor da que le Esta do e um
dos ho mens que mais co nhe cem a pro ble má ti ca das
de si gual da des re gi o na is e da re gião nor des ti na. É au -
tor de di ver sos li vros so bre essa ques tão e, como nin -
guém, co nhe ce a ne ces si da de de uma po lí ti ca efe ti va
do Go ver no Fe de ral para com ba ter as de si gual da des
re gi o na is, para fa zer com que pos sa mos ter o rio São
Fran cis co pre ser va do, com suas águas sen do uti li za-
das para o de sen vol vi men to de nos sas re giões.
Assim, te re mos um semi-ári do que po de rá de sen vol-
ver a ati vi da de eco nô mi ca per ma nen te à po pu la ção
que vive na que la re gião. Por tan to, por in ter mé dio de
V. Exª, faço este elo gio ao Go ver na dor João Alves,
ho mem pú bli co que tan to ad mi ro. E ma ni fes to que V.
Exª está ple na e che ia de ra zão em seu dis cur so.
Esse é o nos so dis cur so. Fui Go ver na dor da Ba hia e
sei da imen sa di fi cul da de de le var mos o de sen vol vi-
men to para o nos so Esta do, em par ti cu lar, o in dus tri-
al. Pois bem, vem uma re for ma tri bu tá ria, que de ve ria
re to mar o cres ci men to eco nô mi co, com ba ter as de si-
gual da des re gi o na is, pro mo ver o de sen vol vi men to
das re giões mais po bres, como o Nor des te bra si le i ro,
mas quer tra tar de si gua is de for ma igual, im pe din do o 
ins tru men to que te mos, que é o in cen ti vo fis cal. Os
nos sos Esta dos, por meio de ad mi nis tra ções efi ci en-
tes, como a do Go ver na dor João Alves, têm con di-
ções de ofer tar in cen ti vos para atra ir o de sen vol vi-
men to, vão ser pri va dos des se ins tru men to. Por tan to,
so li da ri zo-me com V. Exª em pro nun ci a men to. A Ba -
hia e Ser gi pe são Esta dos-ir mãos; ca mi nha re mos
jun tos nes sa luta. Pa ra béns e seja mu i to bem-vin da
em seu re tor no.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Agra de ço a V. Exª, no bre Se na dor Cé sar Bor ges,
pelo apar te, pe las pa la vra ge ne ro sas ao meu ma ri do.
Esta re mos jun tos nes sa luta, exa ta men te para de fen-
der os nos sos Esta dos.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra Ma ria
do Car mo Alves, gos ta ria de par ti ci par.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra Ma ria
do Car mo, gos ta ria de dar tes te mu nho da im por tân-
cia de seu ma ri do, João Alves Fi lho, no Nor des te. Te -
nho es tu da do mu i to o Nor des te, mas a me lhor obra
es cri ta so bre o Nor des te é de João Alves. E que ro di -
zer-lhe que vi si tei, em Ju a ze i ro da Ba hia, uma fa cul-
da de de Agro no mia, para ins pi rar-me nela e cons tru ir
uma no Pi a uí. E to dos os pro fes so res dis se ram quem
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era o Go ver na dor que mais vi si ta va aque la uni ver si-
da de, que fez de sen vol ver Pe tro li na. Lá se plan tou e
nas ceu a se men te do sa ber. Pe tro li na deu cer to, por -
que o Go ver no che gou de po is do sa ber; já ha via os
téc ni cos. E João Alves é a fi gu ra mais res pe i ta da lá. E
tes te mu nhan do o res pe i to que os téc ni cos de vem ter
àque le ex tra or di ná rio lí der do Nor des te, eu, quan do
Go ver na dor de Esta do, ou tor guei a S. Exª, na Ci da de
do Oe i ras – e pre si dia essa re u nião o Se na dor He rá-
cli to For tes – a co men da ma i or do Esta do do Pi a uí, a
Me da lha do Mé ri to Esta du al Re nas cen ça, no grau
grã-cruz. E pro fe ri um dis cur so so bre a re for ma tri bu-
tá ria, ba se an do-me em no De pu ta do Fe de ral Mus sa
De mis. E, para en cer rar meu pro nun ci a men to, ci tei
en si na men tos de João Alves, que di zia que a ren da
per ca pi ta do Nor des te é um quar to da de São Pa u lo.
Com essa de sas tro sa re for ma tri bu tá ria dos in sa ciá-
ve is pa u lis tas, que fi ze ram uma la va gem ce re bral no
Pre si den te da Re pú bli ca, a ren da per ca pi ta do nor -
des ti no vai fi car re du zi da a um sex to.

A SRA. MARIA DA CARMOS ALVES (PFL –
SE) – Agra de ço ao no bre Se na dor Mão San ta pelo
apar te, que faço ques tão de in cor po rar ao meu pro-
nun ci a men to. Apro ve i to, tam bém, para agra de cer ao
meu que ri do ami go, Se na dor Ra mez Te bet, sua par ti-
ci pa ção, que mu i to me hon ra.

Já ter mi nan do meu pro nun ci a men to, que ro di -
zer que foi o povo dos mais hu mil des dos nos sos
Esta dos que nos en vi ou ao Se na do da Re pú bli ca,
para re pre sen tá-lo com sa be do ria, sen so de jus ti ça e
sen si bi li da de po lí ti ca, a fim de vi a bi li zar mos os fun da-
men tos de uma po lí ti ca tri bu tá ria jus ta e ra ci o nal, que
não one re mais o con tri bu in te. Tra ta-se de uma opor -
tu ni da de rara para cor ri gir mos os des vi os de uma po -
lí ti ca tri bu tá ria que pro mo veu a ma i or con cen tra ção
de ren da na União em de tri men to dos Esta dos e Mu -
ni cí pi os e, ao mes mo tem po, ser viu para agra var as
de si gual da des re gi o na is.

Srªs e Srs. Se na do res, há vá ri os ou tros as pec-
tos que se ria im por tan te res sal tar, mas sei que meu
tem po já está es go ta do. Vol ta rei em ou tra opor tu ni da-
de, para dis cu tir, apro fun da da men te, o ges to de co ra-
gem de fa zer ou tra re for ma tri bu tá ria, a que o Bra sil
pre ci sa, não essa que está aí.

Qu e ro, fi nal men te, re i te rar mi nha cer te za de que
o Se na do da Re pú bli ca hon ra rá suas tra di ções, aper -
fe i ço an do essa pro pos ta de re for ma tri bu tá ria, trans-
for man do-a em ins tru men to es sen ci al à com pe ti ti vi da-
de das em pre sas na ci o na is. Que ela seja útil na cor re-
ção dos gra ves des ní ve is re gi o na is e pro mo va a par ti-
lha de re cur sos en tre os en tes fe de ra ti vos, com pa tí vel
com os gran des in te res ses da Na ção bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -

ce do a pa la vra, como Lí der do PDT, ao Se na dor
Alme i da Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ini ci al men te, agra de ço a V. Exª ter me
con ce di do o di re i to ao exer cí cio do meu man da to de
Se na dor, cujo di re i to, on tem, na Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, foi cer ce a do, la men ta vel-
men te, por de ci são do Pre si den te da que la Co mis são,
Se na dor Edi son Lo bão.

Ve nho à tri bu na des ta Casa exa ta men te para re -
gis trar a mi nha in dig na ção com os fa tos ocor ri dos na
no i te de on tem na que la Co mis são, quan do, de for ma
dis cri mi na tó ria, o Pre si den te, aten den do a re que ri-
men to de Li de ran ças do Go ver no, cer ce ou-me um di -
re i to que já ha via sido de fe ri do a apro xi ma da men te
cin co ou tros Se na do res e que está pre vis to no art.
132, § 6º, do Re gi men to Inter no.

Art. 132 Lido o re la tó rio, des de que a
ma i o ria se ma ni fes te de acor do com o Re la-
tor, pas sa rá ele a cons ti tu ir pa re cer(...)

§ 6º Os mem bros da co mis são que
não con cor da rem com o re la tó rio po de rão:

I – dar voto em se pa ra do(...)

Esse di re i to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, de dar o voto em se pa ra do, em bo ra por mais
de uma vez ma ni fes ta da a mi nha in ten ção, me foi
ne ga do num ato ar bi trá rio que não se viu se quer no
pe río do da di ta du ra mi li tar. Po rém, pa re ce-nos que,
hoje, al gu mas Li de ran ças des ta Casa têm sa u da de
da que le pe río do, tal vez até por que dele te nham par -
ti ci pa do tão efu si va men te.

Ou tra não po de ria ser a mi nha ati tu de. Re gis trei
meu pro tes to e dis se cla ra men te ao Pre si den te que,
como vi ve mos num Esta do De mo crá ti co de Di re i to,
que é di vi di do em três Po de res e essa di vi são pres su-
põe exa ta men te a dis tri bu i ção de fun ções e com pe-
tên ci as, por que não mais vi ve mos no pe río do do ab -
so lu tis mo, em que o rei im pe ra va so zi nho, da das as
sal va guar das cons ti tu ci o na is, eu iria, por con si de rar o 
meu di re i to fe ri do e le sa do, ao Po der Ju di ciá rio ten tar
anu lar as de ci sões, as de li be ra ções to ma das a par tir
da que le ins tan te em que o meu di re i to so freu a le são.

A pró pria Cons ti tu i ção reza, no art. 5º, que ne -
nhu ma vi o la ção a di re i to po de rá de i xar de ser apre ci-
a da pelo Po der Ju di ciá rio. Por isso, es tou in gres san do
com um man da do de se gu ran ça. Já que tive o exer cí-
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cio do man da to cer ce a do, não pude mais per ma ne cer
na que la re u nião, pois, se as sim ti ves se pro ce di do, es -
ta ria ra ti fi can do, le gi ti man do os atos ali pra ti ca dos a
par tir da que le ins tan te.

Assim, in sur gi-me con tra aque la de ci são e pro -
ce do, a par tir de hoje, como aca bei de ma ni fes tar.

Con ce do a V. Exª um apar te, Se na dor Cé sar
Bor ges.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Eu lhe agra -
de ço o apar te. Na ver da de, que ro me so li da ri zar com
V. Exª. A no i te de on tem foi tris te para esta Casa, que
as sis tiu, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, a atos que não de ve ri am, efe ti va men te, ter
acon te ci do. V. Exª tem toda a ra zão em fa zer o seu in -
dig na do pro tes to. La men ta mos sua au sên cia por que
sei que seu voto se ria con trá rio àque la po si ção in fle-
xí vel, àque la po si ção im pe ri al do Re la tor, Se na dor
Tião Vi a na, que não ci tou uma emen da se quer das
mais de tre zen tas apre sen ta das pe los Srs. Se na do-
res para mo di fi car, me lho rar e en ri que cer a re for ma
da Pre vi dên cia. Por uma ma no bra, eu di ria, re gi men-
tal, ou anti-re gi men tal, V. Exª teve cer ce a do seu di re i-
to, quan do ti nha con di ções de pro la tar um voto em se -
pa ra do que to dos nós da Co mis são es pe rá va mos. Na
ver da de, foi uma me di da de vi o lên cia. Até lhe per gun-
tei hoje por que V. Exª não es ta va pre sen te para dar o
voto con trá rio, mas ago ra eu o en ten do e lhe dou ra -
zão: era uma for ma de pro tes to, de con sig nar sua re-
vol ta e sua in dig na ção di an te da que le ato la men tá vel,
e, in clu si ve, tive opor tu ni da de de, no en ca mi nha men-
to da vo ta ção da ques tão de or dem, pro tes tar. Ape sar
de te cer elo gi os à con du ta do Pre si den te da Co mis-
são, Se na dor Edi son Lo bão, que re al men te foi de
uma cor re ção ím par, no en tan to, na que la ques tão, S.
Exª aca tou ques tão de or dem de um as sun to que era
uma cláu su la pé trea que não de ve ria ser aca ta da,
por que V. Exª, como qual quer ou tro Se na dor que ti -
ves se voto em se pa ra do, es ta va las tre a do no Re gi-
men to para pro la tar o seu voto. Por tan to, só que ro me
so li da ri zar com V. Exª e es pe rar que não se re pi tam
mais nes ta Casa mo men tos como aque le. Mu i to obri -
ga do, Se na dor Alme i da Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra de ço,
Se na dor Cé sar Bor ges, a so li da ri e da de de V. Exª.
Per mi ta-me in cor po rar o seu apar te ao meu pro nun ci-
a men to.

Mas, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, hou ve um
ins tan te na ses são de on tem ao qual que ro me re fe rir
com ab so lu ta ca u te la.

Após mi nha sa í da da CCJ, di an te do ato de pro -
tes to que es ta be le ci, de ma dru ga da, já em mi nha re -

si dên cia, ouvi, pela Rá dio Se na do, um ora dor que,
após se cer ti fi car de mi nha au sên cia na que la Co mis-
são, com voz so tur na, apro pri a da ao ho rá rio, alu dia,
sem ci tar o meu nome, ao meu voto, des qua li fi can-
do-o por ser con tra a re for ma pre vi den ciá ria, por pe -
na li zar o tra ba lha dor ina ti vo. Se gun do o ora dor, o Go -
ver na dor do meu Esta do é fa vo rá vel à re for ma pre vi-
den ciá ria e tem in te res se na sua apro va ção.

A cul tu ra po pu lar tam bém na mi nha ter ra, ao tra -
du zir sua sa be do ria, sen ten cia, en tre ou tros as pec-
tos, que toda au sên cia é atre vi da.

Foi na mi nha au sên cia que o ora dor, so tur no,
cons tru iu aque la peça de mal da de. Fá cil a iden ti fi ca-
ção, pela voz e pelo en gen dra men to, con tu maz na
for ma e na hora de fa zer: na ca la da da no i te e na au -
sên cia da ví ti ma, im pos si bi li tan do a re a ção pron ta e
efi caz. Sem pre pro ce deu as sim. Não im por ta mu i to a
opi nião em si, iso la da. Impor ta sa ber que o com por ta-
men to sem pre foi as sim, em to dos os tem pos, des de
seu iní cio. O seu ber ço po lí ti co foi em ba la do pela mão
da di ta du ra, cres ceu ce va do pe las eli tes do tem po de
chum bo. Dis si mu la da, a voz que me atin gia hoje pela
ma dru ga da, na mi nha au sên cia, so fis ma, com car te i-
ri nha de neo-so ci a lis ta. Não se faz mais so ci a lis ta
como an tes, ou como al guns de an tes, his tó ri cos, co -
e ren tes, com ba ten tes, de to das as di ta du ras e ar bi tra-
ri e da des, bra si le i ras ou não. O “so ci a lis mo” pra ti ca do
pela voz so tur na da ma dru ga da não pas sa de um ri a-
cho as so re a do por onde o povo tran si ta de cal ças ar -
re ga ça das, va zio. É o so ci a lis mo, en tre as pas, de re -
sul ta do, re sul ta do sem pre ele i to re i ro. Voto con tra a re -
for ma da Pre vi dên cia por con vic ção. A voz so tur na
vota a fa vor por con ve niên cia. E esta é a di fe ren ça.

Re ce bi um e-mail de uma se nho ra cha ma da
Dal va Ma ria Ci be i ra Per pé tuo da Ro cha Fre i re, do Rio 
de Ja ne i ro. Pela opor tu ni da de, eu gos ta ria de lê-lo:

Ve nho acom pa nhan do o de sen ro lar da 
obra pú bli ca de V. Exª na cons tru ção de
nos so País e, em bo ra não te nha sido vos sa
ele i to ra por re si dir no Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, es cre vo-lhe, mu i to res pe i to sa men te,
para so li ci tar-lhe, caso lhe seja pos sí vel, in -
ter vir nes ta re for ma pre vi den ciá ria que está
sen do apre sen ta da ao Se na do.

Atra vés dos úl ti mos me ses, as sis to ao
fun ci o na lis mo pú bli co, prin ci pal men te no que
se re fe re ao do Exe cu ti vo, ser res pon sa bi li za-
do por to das as ma ze las en fren ta das pelo
país. Omis sos na cul pa bi li da de do ônus do
agra va men to da atu al si tu a ção eco nô mi ca
pre sen ci ei no de cor rer dos úl ti mos Go ver nos
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ver go nho sas pro vi dên ci as, que não só não
so lu ci o na ram os pro ble mas que vi ven ci a mos,
como acres ce ram mu i tos agra vos ao
dia-a-dia dos ci da dãos bra si le i ros, con quan to
es tes pri vi le gi a vam o ca pi tal em de tri men to
da po pu la ção, que não pos sui a ma es tria de
equa ci o nar suas ne ces si da des com os seus
cada vez mais par cos re cur sos.

Vi san do bus car uma mu dan ça, nos so
povo vo tou no Pre si den te ele i to. Com sur-
pre sa cons ta tei pela mí dia, em múl ti plas ve -
zes, que o dis cur so mu dou e vi cho ca da a
de fe sa per ma nen te e ar do ro sa de po si ções
his to ri ca men te com ba ti das pelo par ti do, o
que agri de o dis cer ni men to e a boa-fé de to -
dos nós que al me já va mos a tão alar de a da
mu dan ça.

Esta cul pa bi li da de já es ta be le ci da por
de fa ult ao fun ci o na lis mo leva-me, meu pre -
za do Exce len tís si mo Se nhor Se na dor, a as -
sis tir a afron tas e des res pe i tos a prin cí pi os
es ta be le ci dos, como os dos “prin cí pi os do
di re i to ad qui ri do, do ato ju rí di co per fe i to e da 
co i sa jul ga da”, que ge ra rão um gran de nú-
me ro de ações na Jus ti ça, se rem dis cu ti dos
com aço da men to, como se a vida de nós,
fun ci o ná ri os pú bli cos, não ti ves se sido já
pe no sa men te cas ti ga da du ran te os úl ti mos
anos. Ne ces si da des mo men tâ ne as de cres -
ci men to da ar re ca da ção vêm ge ran do con fli-
tos da mais va ri a da na tu re za em fa mí li as de
apo sen ta dos, que se tor nam, em ra zão de
al tos ín di ces de de sem pre go, su por te do nú -
cleo fa mi li ar.

Enquan to te mos que ace i tar o des con-
cer tan te per cen tu al de 1% mais abo no de
R$60,00, sou sa be do ra que os por te i ros do
pré dio, ape nas no ano em cur so, re ce be rão
por dis sí dio per cen tu al su pe ri or a 15%, o
que de mons tra a ina de qua ção do ín di ce
apli ca do.

As de ci sões que ora se rão to ma das
nas car re i ras de no vos pro fis si o na is do se tor
pú bli co pro pi ci am a es tes, que se rão be ne fi-
ci a dos pe los Pla nos da Pre vi dên cia, o co-
nhe ci men to an te ci pa do das cláu su las pre-
vis tas para suas apo sen ta do ri as e do im-
pac to que este terá em suas vi das.

A nós já apo sen ta dos es tão sen do ne -
ga das qua is quer chan ces de qual quer tipo
de op ção, que não a to tal ace i ta ção do fato
con su ma do. Fica es que ci do tam bém que

nós não ti ve mos o di re i to ao FGTS, o que
pro pi cia uma pou pan ça para os tra ba lha do-
res do Se tor Pri va do. Pa re ce-me que al guns
dos pro ce di men tos dis cu ti dos são al ta men te
in jus tos até pela pe na li za ção já so fri da pe-
los mu i tos anos con se cu ti vos de au sên cia
de re a jus tes.

Nem to dos os fun ci o ná ri os pú bli cos,
Exce len tís si mo Se nhor Se na dor, são ma ra-
jás, as sim como nem to dos ti ve ram os tão
alu di dos pri vi lé gi os e sim ár du as jor na das e
pe sa das res pon sa bi li da des. Jun to com esta
fun ci o ná ria apo sen ta da es ta rá cer ta men te a 
ma i o ria dos fun ci o ná ri os pú bli cos. Os di re i-
tos que ad qui ri em mi nha car re i ra pro fis si o-
nal exi gi ram sa cri fí ci os imen sos, es tu dos
exa us ti vos e sa cri fí ci os in dis cu tí ve is, em
uma épo ca em que a va lo ri za ção do tra ba-
lho da mu lher era al ta men te dis cu tí vel, o
que nos obri ga va a ser mos com fre qüên cia
su pe ri o res a nos sos pa res.

Ora como toda po pu la ção fa ze mos
nos sos pla nos e or ça men tos con si de ran do
pres su pos tos es ta be le ci dos quan do op ta-
mos pela nos sa apo sen ta do ria. Como o Go -
ver no Fe de ral, tam bém te mos que ter re ce i-
ta(s) que per mi tam que cum pra mos nos sas
me tas (o pa ga men to dos nos sos com pro-
mis sos), des de que não é pri vi lé gio des te
ter que sa tis fa zê-las. E se es tas não po dem
ser au men ta das, já que não te mos como o
go ver no o po der do fa la do rolo com pres sor,
após 32 anos de con tri bu i ção sob sa lá ri os
de uma ana lis ta de sis te ma (que eram bem
aci ma do mer ca do, já que os anos ini ci a is o
exer cí cio des ta pro fis são de man da va uma
de di ca ção bem aci ma da mé dia das de ma-
is), já ido sa, de fi ci en te fí si ca (ne ces si tan do
efe tu ar gas tos adi ci o na is), so zi nha, di a bé ti-
ca, vi ven do de alu guel (de pen den te de
aval), te rei eu meu caro ex ce len tís si mo Sr.
Se na dor, de me ver obri ga da a en go lir, além 
de re a jus tes dig nos, o ris co da não pa ri da-
de, am bos acor da dos pelo pró prio Go ver no
Fe de ral que se vê ago ra, tra ves ti do de algo
im pos sí vel de ser ana li sa do, no di re i to de
ques ti o ná-la, e a con ti nu i da de des ta con tri-
bu i ção que efe tu ei por toda mi nha vida pro -
fis si o nal e de acor do com as exi gên ci as da
le gis la ção?

Caro Exce len tís si mo Se nhor Se na dor
Dr. Alme i da Lima ve nho ci en te do quan to
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pre za ver ser res pe i ta do o di re i to e o va lor
do povo bra si le i ro, que V. Exce lên cia se ma -
ni fes te em nos so nome e não de i xe que
esta Casa de tra di ci o nal his tó ria se cale, en -
quan to so mos fe ri dos por con cha vos po lí ti-
cos e pres sões ques ti o ná ve is em uma pres -
sa da qual se pode di zer ser no mí ni mo ina -
de qua da. Não há mais Exce len tís si mo Se-
nhor Se na dor como ab sor ver a vo ra ci da de
com a qual o Go ver no Fe de ral vem se fa-
zen do pre sen te em nos sas vi das e bol sos.

Não men ci o no a Re for ma Tri bu tá ria
que ca mi nha e pela qual ine xo ra vel men te ire -
mos tam bém pa gar. Aon de mora, Exce len tís-
si mo Se nhor Se na dor Dr. Alme i da Lima, o
tão pro cla ma do so ci al do atu al Go ver no?
Não de ve ria este mo rar ao lado de pes so as
como nós que, des pro vi dos de cul pa da
chan ce de ter mos tido a pos si bi li da de de es -
tu dar, ain da que com in des cri tí vel es for ço,
aju da mos des de nos sa ju ven tu de a cons tru ir
esse País de di men sões con ti nen ta is, dan-
do-lhes os me lho res anos de nos sas vi das?
Não de ve ria tam bém mo rar ao lado de nós,
que ain da des pro vi dos de cul pa, ter mos nos -
sas vi das pro lon ga das, em ida de, pe los
avan ços da Ciên cia? Será ca rís si mo Exce-
len tís si mo Se nhor Se na dor que cons ta ta do o
pro ble ma não po de ri am ser bus ca das so lu-
ções al ter na ti vas que não pres si o nas sem
mais ci da dãos que já se en con tram nos li mi-
tes da in ca pa ci da de de ab sor ver a fú ria na
ne ces si da de de mais um au men to da ar re ca-
da ção? Por que se re mos sem pre nós (os
mes mos) a pa gar a con ta? Sin to-me usa da
e, ago ra não mais ne ces sá ria, vejo-me ser
des car ta da como algo não ape nas inú til, mas 
mais que isto in con ve ni en te.

Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Dr.
Alme i da Lima, rogo-lhe que com as bên çãos
de Deus use de vos sa bri lhan te pre sen ça e
éti ca exis tên cia para fa lar em nome des ta
sig na tá ria e de ou tros tan tos que não ou-
sam, como aqui o faço, a ten tar o ca mi nho,
que como sou obri ga da a ad mi tir di fí cil de
um con ta to com V. Exce lên cia (sic).

Com meus sin ce ros e pro fun dos res-
pe i tos,

Dal va Ma ria Ci be i ra Per pe tuo da Ro-
cha Fre i re.

Tra ta-se de uma ci da dã do Esta do do Rio de
Ja ne i ro. Li sua men sa gem na se ma na re tra sa da e
en ten di ser opor tu no tra zê-la para re gis tro nos Ana is
des ta Casa e co nhe ci men to de toda a po pu la ção
bra si le i ra. É um re la to que, de fato, não ape nas tra ta
de si pró prio mas, ba si ca men te, da si tu a ção de to-
dos os ser vi do res e tra ba lha do res do País.

Po rém, como já fiz a le i tu ra de um e-mail, per mi-
to-me ler o se gun do que diz:

Exce len tís si mo Se nhor Se na dor,
Uma pes soa ex ce len tís si ma não pode

apro var ne nhum tipo de ca lo te!
Uma pes soa ex ce len tís si ma não pode

dar ne nhum tipo de pés si mo exem plo para
175 mi lhões de bra si le i ros!

Os atu a is ser vi do res pú bli cos es ta tu tá-
ri os as su mi ram com pro mis sos com a so ci e-
da de bra si le i ras, em tro ca dos com pro mis-
sos que a so ci e da de bra si le i ra as su miu com 
eles.

Se a so ci e da de bra si le i ra não cum prir
os com pro mis sos que as su miu com os atu a-
is ser vi do res pú bli cos es ta tu tá ri os, a so ci e-
da de bra si le i ra es ta rá dan do um ca lo te nos
atu a is ser vi do res pú bli cos es ta tu tá ri os!

Te nho cer te za ab so lu ta de que Vos sa
Exce lên cia é uma pes soa ex ce len tís si ma,
ra zão pela qual não irá apro var ne nhum tipo 
de ca lo te!

O Sr. Mão San ta (PMDB PI) – Se na dor Alme i-
da Lima, fal tam 25 se gun dos para ter mi nar seu tem -
po, e eu gos ta ria de par ti ci par do seu belo pro nun ci-
a men to.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT SE) – Con ce de rei
o apar te, Se na dor.

Con clu in do a le i tu ra:

Te nho cer te za ab so lu ta de que Vos sa
Exce lên cia é uma pes soa ex ce len tís si ma,
ra zão pela que não irá dar ne nhum tipo de
pés si mo exem plo para 175 mi lhões de bra-
si le i ros! (sic)

Pre fe ri ria re ti rar o ex ce len tís si mo, mas o man -
te nho.

Te nha a cer te za de que não irei de cep ci o nar,
não ago ra que es tou no pa pel de opo si ção a este Go -
ver no. Mas não de cep ci o nei, te nho cer te za, quan do
fui go ver no, como pre fe i to de Ara ca ju, no tra to dos in -
te res ses dos ser vi do res pú bli cos da que le mu ni cí pio,
onde, sem fal sa mo dés tia, sou que ri do. E é essa a au -
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to ri da de mo ral que este Go ver no não pos sui para, pu -
bli ca men te, afir mar, de for ma, que, quan do es te ve na
Opo si ção, ti nha um dis cur so e, quan do che gou ao
Go ver no, man te ve o dis cur so na prá ti ca.

Con ce do um apar te ao Se na dor Mão San ta e,
em se gui da, à Se na do ra He lo í sa He le na.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Alme i-
da Lima, V. Exª sig ni fi ca mu i to para esta Casa, sig ni fi-
ca o sa ber ju rí di co de Rui Bar bo sa, que dis se que só a
Lei, o Di re i to, a Jus ti ça, é o ca mi nho da sal va ção. Esta 
re for ma da pre vi dên cia, Se na dor Alme i da Lima, cada
um leva para onde vai sua for ma ção pro fis si o nal. A
mi nha é de mé di co-ci rur gião. A Se na do ra He lo í sa He -
le na é com pa nhe i ra do Che Gu e va ra, que dis se: “Se
és ca paz de se en cher de in dig na ção di an te de qual -
quer in jus ti ça no mun do, és com pa nhe i ro e com pa-
nhe i ra”. S. Exª é uma bri lhan te en fer me i ra e pro fes so-
ra. Qu an do há mu i tos me di ca men tos, sig ni fi ca que a
do en ça é mu i to ruim. É isso que que ro tra du zir para o
Pa lá cio, para o Pre si den te Lula e para os que o cer -
cam. Qu an do há mu i tos re mé di os – o que no Di re i to
sig ni fi ca emen da –, é como o cân cer, cha ma vam, eu
ia como ci rur gião, fa zia-se co bal to te ra pia, qui mi o te ra-
pia, até ma cum ba. É di fí cil en fren tar. É essa a re for-
ma, tão ruim, tão mal fe i ta e tão des gra ça da que tem
300 me di ca men tos de dou to res da le gis la ção, leis
boas e jus tas para me lho rar a so ci e da de. Não ace i tar
ne nhum me di ca men to é mu i ta in sen sa tez, mu i ta ig-
no rân cia, a ig no rân cia ou sa da de não res pe i tar os Po -
de res. Fran ço is Mit ter rand, an tes de mor rer, já não
po den do es cre ver, cha mou seu com pa nhe i ro – que
ga nha ra o Prê mio No bel – para aju dá-lo a es cre ver,
por que ele que ria de i xar um en si na men to, após go-
ver nar por 14 anos a Fran ça. Ele teve uma pá gi na
como Lula, con se guiu com di fi cul da de che gar à Pre -
si dên cia, mas de po is en can tou o ver da de i ro es ta dis-
ta. Pre si den te Lula, que está vi a jan do, com pre esse li -
vro e leia, pois tem en si na men tos. A men sa gem era a
de que se ele vol tas se ao po der, for ta le ce ria os con -
tra po de res. É pre ci so res pe i tar este Po der para aqui
nas ce rem leis boas e jus tas, ins pi ra das nos 10 man -
da men tos das leis de Deus.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Con ce do
um apar te à Se na do ra He lo í sa He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na-
dor Alme i da Lima, sin to-me na obri ga ção de apar te ar
V. Exª e igual men te pres tar mi nha so li da ri e da de. Tam-
bém tive a opor tu ni da de de es tar on tem na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e vi mos, com a
mais ab so lu ta cla re za, como a in to le rân cia, a tru cu-
lên cia e a ar ro gân cia da cha ma da “ne o ma i o ria” da
Casa é ca paz de ras gar o Esta tu to, ras gar a Cons ti tu i-

ção e a le gis la ção que es ta be le ce as nor mas da Casa 
e da so ci e da de, para sim ples men te se apre sen tar
como gran de, como po de ro sa. Foi isso que acon te-
ceu on tem. Não exis tem ar gu men tos su fi ci en tes para
mos trar com cla re za para a so ci e da de que a re for ma
da pre vi dên cia, que to dos nós sa be mos que é uma
gran de far sa, uma gran de fra u de po lí ti ca, é uma far sa
in te lec tu al – e não en tra rei no de ba te, por que da qui a
pou co que ro fa lar so bre isso –, para mos trar que a re -
for ma da pre vi dên cia é boa, é jus ta. Mas on tem na
CCJ, jus ta men te a Co mis são a quem re cor re mos so -
bre qual quer dú vi da re gi men tal, a quem ape la mos
quan do exis te di ver gên cia no en ten di men to, na com -
pre en são, na aná li se do Re gi men to Inter no da Casa,
ras gou-se o Re gi men to. Não é a pri me i ra vez que isso 
acon te ce. Cla ro que são epi só di os di fe ren tes, por que
al guns que lá es ta vam a ata car o Re gi men to, a ata car
o nos so di re i to como Par la men tar, e pelo me nos com
al guns de les eu con vi vo há três anos na Casa, com
bri gas gi gan tes cas, Se na dor Alme i da Lima, são pes -
so as que ba ti am no PT de ma nhã, de tar de e de no i te,
pes so as que de bo cha vam do Lula, com quem eu bri -
ga va o tem po todo, e hoje são os “ne o que ri di nhos” do
Go ver no. Mas isso faz par te da vida. Ago ra, o que
acon te ceu on tem na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia eu es pe ro que não acon te ça mais. Até 
en ten do que a sub je ti vi da de hu ma na seja mu i to com -
ple xa. Até en ten do que as pes so as se en can tem ra pi-
da men te com o po der. Isso não é brin ca de i ra, não! O
“ca bra”, de po is que pisa no ta pe te do Pa lá cio, fica
con ta mi na do, en can ta do. Ago ra, ras gar o Re gi men to
Inter no e a Cons ti tu i ção sig ni fi ca trans for mar o Se na-
do e a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
em um me dío cre ane xo ar qui te tô ni co do Pa lá cio do
Pla nal to. Por isso, Se na do res, te nho dito vá ri as ve zes
– e os Se na do res que aqui es tão tam bém ti ve ram a
opor tu ni da de de lá es tar até às 6 ho ras da ma nhã de
hoje –, com tan ta cla re za de alma: apren di tan to!
Olha, Se na dor Cé sar Bor ges, de fa mí lia po bre, de
mãe anal fa be ta, eu apren di uma co i sa ma ra vi lho sa:
ajo e lhar, a gen te só se ajo e lha para pe dir for ça Àque -
le lá de cima para não se ajo e lhar nem se do brar para
nin guém aqui da Ter ra. Por tan to, é bom que to dos sa i-
bam que eu sei que é uma far sa po lí ti ca mu i to gran de,
uma fra u de in te lec tu al mu i to gran de essa su pos ta re -
for ma da pre vi dên cia. Ago ra, ras gar o Re gi men to, a
Cons ti tu i ção, pas sar o rolo com pres sor, o tra tor, como 
acon te ceu on tem, é mu i to feio, não ser ve à de mo cra-
cia do nos so País. Eu que ro pres tar a mi nha so li da ri e-
da de a V. Exª. Ontem tam bém qua se não me de i xa-
ram nem fa lar, como me as se gu ra o art.112 do Re gi-
men to, por que o Go ver no me ti rou da Co mis são de
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Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e nem sou ti tu lar
nem su plen te da Co mis são, mas te nho o di re i to,
como qual quer Par la men tar. Mas on tem a ar ro gân cia
es ta va tão gran de, a mu i tos ce gan do, que eles usa-
vam o mes mo ar ti go do Re gi men to para di zer uma
co i sa di fe ren te. Para V. Exª ver como re al men te a ar -
ro gân cia é ca paz de ce gar aque les des pre pa ra dos
que se lam bu zam di an te de um ban que te, achan do
que o ban que te para eles eter no será. V. Exª tem a mi -
nha so li da ri e da de, por que o que hou ve on tem não vi
nem nos anos mais di fí ce is que en fren tei aqui nes ta
Casa com o rolo com pres sor, quan do eu era Lí der da
Opo si ção e do PT nes ta Casa, en fren tan do o Go ver-
no Fer nan do Hen ri que, um Go ver no ir res pon sá vel,
mas, sin ce ra men te, eu nun ca ti nha vis to o que eu vi
on tem na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça. Eu sei
que é do lo ro so para V. Exª, que é gran de a dor sen te.
Mas te nha cer te za que a mi nha é mu i to ma i or, por V.
Exª, por mim, pe los Srs. Se na do res, mas, de for ma
mu i to es pe ci al, pela de mo cra cia bra si le i ra. Nada con -
fron ta mais o apri mo ra men to da de mo cra cia re pre-
sen ta ti va do que a vi ga ri ce po lí ti ca, do que o abis mo
que se cons trói en tre o que se fala, o que se com pro-
me te e as ações con cre tas, de po is que se che ga ao
po der. Mas, é como diz aque la ve lha má xi ma: se que -
res re al men te co nhe cer al guém, dá-lhe o po der e aí
se rás ca paz de de ci frar qual quer mis té rio, sujo ou lim -
po, das res pec ti vas al mas. Então, trans mi to a mi nha
so li da ri e da de a V. Exª. Te nha cer te za de que, se tris te
está, eu es tou mu i to mais pelo epi só dio de on tem.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Alme i da Lima?

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Embo ra o
meu tem po já es te ja es go ta do, é ex tre ma men te con -
for tan te ou vir V. Exª, Se na dor Arthur Vir gí lio. Eu peço
a be ne vo lên cia da Pre si dên cia para con ce der este
apar te a V. Exª e de po is ao Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Eu ou via o
seu dis cur so e o apar te pro fe ri do pela Se na do ra He -
lo í sa He le na. De fato, V. Exª re tra ta a ex pres são da
ver da de. De acor do com o Re gi men to e se guin do re -
gras do jogo es ta be le ci das, não por nós, mas por le -
gis la do res an te ri o res a nós, usou-se de um re cur so
para a Opo si ção par ti ci par de ma ne i ra mais afir ma ti-
va do de ba te, o re cur so do voto em se pa ra do, usa do
por um sem nú me ro de ora do res an te ri o res a V. Exª.
Na vez do Se na dor José Jor ge, acon te ceu a tru cu lên-
cia do Go ver no. E di zi am mais: que o Se na dor José
Jor ge não po de ria fa lar por que te ria voto igual ao do
Se na dor Le o nel Pa van. Expli ca mos nós que, pri me i-
ro, nada im pe de que os dois fa çam voto igual, até
para re for çar uma po si ção; se gun do, que um fa la ria

se o ou tro não fa las se. Por que tí nha mos uma tá ti ca, e
te mos nós, da Opo si ção, o di re i to de ter uma tá ti ca.
Ou seja, V. Exª es ta ria fora e te ria, por tan to, de ter o
seu di re i to as se gu ra do logo em se gui da, se fos se ver -
da de que ti nham eles o di re i to de agir como agi ram, e
não ti nham em re la ção ao Se na dor José Jor ge, que
foi vi o len ta do. Com V.Exª, en tão, foi du pla a ati tu de de 
vi o lên cia por par te do Go ver no. Te nho dito a fi gu ras
que pre zo e com as qua is di a lo go, que fa zem par te
das hos tes go ver nis tas, que a pior for ma de se re la ci-
o nar com uma Opo si ção é esta: a da vi o lên cia, a da
tru cu lên cia, a de usar lon ga manu, a de, en fim, pro -
cu rar ob ter vi tó ri as ime di a tas, como a de Pir ro, por que
de te ri o ram uma re la ção. E, de po is, quan do o Go ver-
no mais pre ci sa de pes so as efe ti va men te ca pa zes do
es pí ri to pú bli co, é nes sas ho ras que os que ser vem
pres su ro sa men te a to dos os Go ver no não fi cam co -
nos co ou não fi cam com os se nho res do atu al Go ver-
no. Essa é uma li ção dita, apren di da por al guém que
já go ver nou e que já aju dou a go ver nar e que pre ci sa
ser apren di da e apre en di da por quem hoje está
apren den do a go ver nar, pre ci sa men te o Pre si den te
Lula e seus ali a dos fiéis. Este é um fato: cer tas pes so-
as são imu tá ve is. Azar o meu que per di o Go ver no e,
as sim, per co tam bém cer tas com pa nhi as. Cer tas
pes so as es tão sem pre no Go ver no, nun ca de i xam de
es tar no Go ver no. Esse é um fato. Por tan to, o que
hou ve foi la men tá vel sob to dos os as pec tos. V. Exª te -
ria de ter sido o úl ti mo a fa lar. Se o Go ver no con si de ra
que essa re gra é ex ces si va, no dia se guin te po de ria
con vo car uma re u nião de Lí de res para ver se é ou se
não é. Mas o pro ces so não po de ria ter sido in ter rom-
pi do da que la ma ne i ra, por que su pos ta men te al guém
do Go ver no es ta va ir ri ta do, por que que ri am apro var
de qual quer je i to, até tal hora. O fato é que, de po is da
tru cu lên cia fe i ta, le va mos a re u nião por mais oito ho -
ras e dez mi nu tos. A im pren sa me di zia que a re u nião
foi lon ga, de zes se te ho ras. E eu: “Va mos cor ri gir: vin te
ho ras e dez mi nu tos”. Ela co me çou às 10 ho ras da
ma nhã. Se não ha via quó rum, o pro ble ma era de
quem não deu quó rum. O pro ces so de as si na tu ra,
para mim, é o iní cio da re u nião. Qu an do al guém che -
ga lá e apõe a sua as si na tu ra, é o pro ces so ini ci al
aque le. E às seis ho ras e dez mi nu tos o Go ver no teve
uma vi tó ria que não re fle te o Ple ná rio, que re fle te
aque le qua dro da Co mis são, a idéia de que se es gar-
çou uma re la ção, de que não fez bem para o con ví vio
en tre os con trá ri os, que têm de pro cu rar con vi ver bem 
por aqui. De qual quer ma ne i ra, eu ou via o que a Se -
na do ra He lo í sa He le na di zia, com ple men tan do o seu
dis cur so, e lhe dou in te i ra ra zão. V. Exª foi bra vo quan -
do leu o que pôde do seu voto em se pa ra do, nos cin co
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mi nu tos que a Mesa lhe con ce deu, até por to le rân cia
do Pre si den te Edi son Lo bão, que pro cu rou se com -
por tar com equi lí brio na que le qua dro todo. Mas foi
uma no i te me mo rá vel do pon to de vis ta da ca pa ci da-
de de al guns de re sis tir, e foi uma no i te com nó do as,
por que, fran ca men te, se eu pu des se – con se lho di -
zem que é para ven der, não para dar – dar um con se-
lho, eu o da ria ao Go ver no: di a lo gue com fran que za,
evi te cer tas aju das. Não re cu se apo io, mas não fi que
de pen den te de cer tas aju das. Sou dou tor nes sas aju -
das; já re ce bi de ma is. Digo para o Go ver no que não
apro fun de er ros e de fe i tos do meu Go ver no, não
apro fun de er ros e equí vo cos do meu Go ver no. Quer
co pi ar a po lí ti ca eco nô mi ca, co pie, mas não os er ros.
Não pre ci sa co pi ar tudo o que o Go ver no fez de equi -
vo ca do na po lí ti ca, in clu si ve na com po si ção de suas
ali an ças. Se tem que com por ali an ças para a sua go -
ver na bi li da de, que o faça, mas pro cu re não fi car de -
pen den te de las. Pro cu re não cri ar uma re la ção que
eu vi, em al gum mo men to, de cer ta for ma, pre ju di car
o an da men to e a per for man ce do Go ver no ao qual
sou fiel até hoje – con for me V. Exª é tes te mu nha. Sou
fiel ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que até hoje. É um
de ta lhe que vem da mi nha pró pria for ma de ser, do
modo como meu ca rá ter foi for ja do e como eu pro cu ro
expô-lo aos meus ami gos, aos meus ad ver sá ri os e à
Na ção. Por tan to, meus pa ra béns a V. Exª e sa i ba que
não está so zi nho. V. Exª está com aque les que ad mi-
ram a sua com ba ti vi da de, que ad mi ram o Esta do de
Di re i to e a idéia de um Con gres so mar ca do por po si-
ções in de pen den tes e al ti vas. Como es tou ins cri to, se
V. Exª qui ser pros se guir – não sei se é pos sí vel –,
cedo o meu tem po para que V. Exª fale mais. Para tan -
to, abro mão da mi nha ins cri ção, do tem po que te nho,
para que V.Exª pos sa fa lar, por que é im por tan te o que 
V. Exª está di zen do à Casa. Mu i to obri ga do.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, agra de ço o apar te.

Con ce do dois mi nu tos ao Se na dor Tas so Je re is-
sa ti, que ma ni fes tou in te res se em apar te ar, mas, ao
fi nal, não pro lon ga rei meu dis cur so, ape nas agra de-
ce rei aos Se na do res que me apar te a ram.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Peço
ao Se na dor que seja bre ve, por que as Se na do ras Pa -
trí cia Sa bo ya Go mes e He lo í sa He le na es tão aguar -
dan do para usar da pa la vra.

O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Sr. Pre si-
den te, se rei mu i to bre ve. Se na dor Alme i da Lima, eu
não po de ria de i xar de me so li da ri zar com V. Exª no
epi só dio ocor ri do on tem à no i te de vi do a um ges to de
tru cu lên cia da Ma i o ria para im pe dir o uso li vre da pa -
la vra, que me pa re ce ter sido o que de mais gra ve

ocor reu on tem. Já vi o uso da for ça para im pe dir o
voto, o uso da for ça aqui den tro para em pur rar de ter-
mi na das si tu a ções, mas para im pe dir o uso le gí ti mo
da pa la vra por um Se na dor foi a pri me i ra vez. Ima gi no
como V. Exª se sen te nes te mo men to, a sua re vol ta.
Qu e ro di zer que V. Exª tem a nos sa so li da ri e da de, a
nos sa com pre en são e o nos so apo io. Acre di to, se ser-
ve de es tí mu lo, que esse epi só dio será exem plar para
que não vol tem a ocor rer ati tu des como aque la, por -
que os que as sim agi ram in di re ta men te pen san do
que es tão aju dan do o Go ver no hoje de vem es tar ten -
do cons ciên cia de como pre ju di ca ram a re la ção en tre
o Go ver no e esta Casa.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra de ço
as ma ni fes ta ções de so li da ri e da de de V. Exªs, Se na-
dor Cé sar Bor ges, Se na dor Mão San ta, Se na do ra
He lo í sa He le na, Se na dor Arthur Vir gí lio e Se na dor
Tas so Je re is sa ti. Incor po ro os apar tes de V. Exªs ao
meu pro nun ci a men to. Te nho cer te za de que essa so -
li da ri e da de mais do que a mim é uma so li da ri e da de
ao Esta do De mo crá ti co de Di re i to e, so bre tu do, à au -
to no mia e à in de pen dên cia do Po der Le gis la ti vo, do
Con gres so Na ci o nal, e do Se na do Fe de ral.

Se na do ra He lo í sa He le na, é ver da de, es ta mos
na Opo si ção, so mos Mi no ria, mas não se re mos pe-
que nos, por que não nos ajo e lha re mos, em hi pó te se
ne nhu ma, di an te do ar bí trio e des se Go ver no. Por tan-
to, de pé, e não de jo e lhos, nós ire mos com ba ter com
toda a for ça, com toda a ve e mên cia, com todo o es pí-
ri to cí vi co e pa trió ti co, as agres sões que esse Go ver-
no ten ta im pin gir à so ci e da de bra si le i ra e, mais de
per to, aos ser vi do res pú bli cos e aos tra ba lha do res
des te País.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do pela be ne vo lên cia.

Du ran te o dis cur so do Sr. Alme i da
Lima, 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. Au gus to Bo te lho.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra à Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE. 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,
quan do me pro pus a dis pu tar uma ca de i ra para re pre-
sen tar meu Esta do, o Ce a rá, no Se na do Fe de ral, sa -
bia que iria en fren tar ex te nu an tes e im por tan tes de -
ba tes so bre o Pac to Fe de ra ti vo, as re for mas pre vi-
den ciá ria e tri bu tá ria, as ma ze las so ci a is do Bra sil,
como a fome e a mi sé ria, e, é cla ro, a si tu a ção de to -
das as nos sas cri an ças e ado les cen tes, que ve nho
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pro cu ran do, ao lon go de mi nha tra je tó ria po lí ti ca e de
mi nha vida pes so al, de fen der, eu di ria, até de for ma
in tran si gen te. Re fi ro-me às cri an ças e ado les cen tes
de nos so País e de meu Esta do, o Ce a rá, que vi vem,
mu i tas ve zes, em si tu a ção de com ple ta mi sé ria, com
seus di re i tos a cada dia sen do vi o la dos.

Há três me ses, po rém, com a ins ta la ção da CPI
des ti na da a in ves ti gar as re des de ex plo ra ção se xu al
de cri an ças e ado les cen tes, abriu-se uma ja ne la nes -
te Par la men to, uma ja ne la que nos tem mos tra do his -
tó ri as de um Bra sil real, um Bra sil que nos en tris te ce,
que nos de i xa in dig na dos, que nos apre sen ta as mi -
sé ri as da alma hu ma na.

Com o ama du re ci men to ob ti do em di ver sos en -
con tros e re u niões com a so ci e da de ci vil, com or ga ni-
za ções in ter na ci o na is e com mem bros do Con gres so
Na ci o nal, ins ta la mos essa CPI. Nes ses três me ses de 
tra ba lho, nós, Par la men ta res que com po mos essa
CPI, vi si ta mos di ver sas ci da des do Bra sil e pu de mos
cons ta tar si tu a ções ab so lu ta men te ina ce i tá ve is, si tu-
a ções que ul tra pas sam to dos os li mi tes do res pe i to,
da éti ca e da mo ral. O dra ma e a cru el da de da vida de
mi lha res de cri an ças co me ça a fa zer par te, a ocu par a 
agen da de nos so País.

Pu de mos ver nos olhos, nos co ra ções e nas
men tes de cri an ças de oito, onze, doze, tre ze ou quin -
ze anos, mu i tas de las ne gras e po bres, a me lan co lia
da in fân cia rou ba da, o so fri men to de te rem vis to seus
cor pos se rem trans for ma dos em mer ca do ria e de te -
rem per di do a chan ce de cor rer, pu lar, brin car de bo -
ne ca, jo gar bola, es tu dar, en fim de se rem fe li zes.

Pu de mos cons ta tar, es tar re ci dos, que pes so as
con si de ra das aci ma de qual quer sus pe i ta, pes so as
es co lhi das pelo povo para re pre sen tá-lo no Po der Le -
gis la ti vo vi o la ram da for ma mais bru tal e la men tá vel
esse voto de con fi an ça.

O Bra sil in te i ro tem acom pa nha do ca sos de ex -
plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes que en-
vol vem po lí ti cos, em pre sá ri os, co mer ci an tes, ju í zes,
fun ci o ná ri os pú bli cos – gen te da eli te de ci da des pa -
ca tas como Por to Fer re i ra, no in te ri or de São Pa u lo,
ou de Ca pi ta is como Cam po Gran de, no Mato Gros so
do Sul, João Pes soa, na Pa ra í ba, e São Luís, no Ma -
ra nhão.

Fe liz men te, já con se gui mos, nes sas bre ves an -
dan ças, al gu mas sig ni fi ca ti vas vi tó ri as. Nes ses três
me ses, Ve re a do res e em pre sá ri os fo ram pre sos, a so -
ci e da de se mo bi li zou ain da mais na luta con tra a ex plo-
ra ção se xu al, ou tras CPIs fo ram ins ta la das nos âm bi-
tos mu ni ci pal e es ta du al, o tema fi nal men te pas sou a
fa zer par te da agen da da mí dia na ci o nal e re gi o nal.

Com o aguer ri do tra ba lho dos De pu ta dos e Se -
na do res que in te gram essa CPI, já re ce be mos mais
de tre zen tas de nún ci as de ex plo ra ção se xu al de cri -
an ças e ado les cen tes. Há tam bém o Disk-De nún cia,
im plan ta do pelo Go ver no Fe de ral, que re ce be de nún-
ci as de caso de vi o lên cia se xu al.

O si lên cio que nor mal men te cer ca es sas bar ba-
ri da des co me ti das con tra me ni nos e me ni nas na mais 
ten ra ida de, prin ci pal ali men to da im pu ni da de, está
sen do rom pi do. A po e i ra que es ta va em ba i xo do ta pe-
te co me ça a apa re cer. A so ci e da de ci vil or ga ni za da
tem co la bo ra do de for ma mu i to fir me para que aque -
les en vol vi dos nes ses atos de vi o la ção dos di re i tos de 
cri an ças e ado les cen tes pos sam ser pu ni dos, a fim de 
que o exem plo sir va para tan tos ou tros que ain da
abu sam de nos sas cri an ças.

É evi den te que não po de mos ser in gê nu os de
acre di tar, Sr. Pre si den te, que a CPI será ca paz de var -
rer de nos so mapa a ex plo ra ção se xu al. Insis to e te -
nho dito, em to dos os pro nun ci a men tos que te nho fe i-
to e em de ba tes de que te nho par ti ci pa do, que a CPI
não será ca paz, cer ta men te, de re sol ver esse gran de
dra ma que vi o len ta mu i tas cri an ças no País. Esse é
um pro ble ma mu i to com ple xo, um fe nô me no que se
es pa lha pelo Bra sil afo ra e que está re la ci o na do não
ape nas a si tu a ções de po bre za e de mi sé ria. É tam -
bém um pro ble ma cul tu ral, um fe nô me no li ga do às re -
la ções de po der en tre ho mens e mu lhe res, adul tos e
cri an ças, bran cos e ne gros, ri cos e po bres.

É tris te, Sr. Pre si den te, cons ta tar que, para mu i-
tas pes so as, a ex plo ra ção se xu al ain da é um com por-
ta men to nor mal e ace i tá vel. Qu an tas ve zes, com tris -
te za, Se na dor Mão San ta, te nho vis to, prin ci pal men te
em ci da des do in te ri or, ca sos em que nem as pró pri as
fa mí li as das ví ti mas acre di tam nas cri an ças e ado les-
cen tes!

Por tan to, é pre ci so mu dar nos sa men ta li da de. É
pre ci so fa zer com que a so ci e da de in te i ra seja com -
pa nhe i ra e so li dá ria. É pre ci so que cada um de nós,
não ape nas o Par la men to, o Se na do Fe de ral e a Câ -
ma ra dos De pu ta dos, não ape nas as Assem bléi as
Le gis la ti vas e as Câ ma ras Mu ni ci pa is, não ape nas o
Go ver no Fe de ral, Esta du al ou Mu ni ci pal, mas toda a
so ci e da de pos sa se en vol ver nes sa luta. Que to dos
os ho mens e mu lhe res de boa-fé que acre di tam no
po ten ci al da nos sa Na ção, que acre di tam numa so ci-
e da de mais jus ta e mais dig na, se jam ca pa zes de se
mo bi li zar! Ne nhum de nós está li vre de ver na sua fa -
mí lia, no seu cír cu lo de ami za de, na sua vi zi nhan ça,
uma cri an ça sen do ví ti ma da ex plo ra ção se xu al.

Falo isso com mu i ta tris te za. Falo isso até por
ser mãe, pela mi nha ex pe riên cia de mãe. Sou mães
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de três fi lhos – uma me ni na de 19 anos, um me ni no
de 18 anos e ou tro de 14 anos – e, quan do olho para
eles, vejo a con di ção de vida que têm, a opor tu ni da de
de es tu da rem em uma es co la boa e de qua li da de, a
opor tu ni da de que ti ve ram des de pe que nos de ter
tudo aqui lo que pude lhes dar. Mas vejo isso e com pa-
ro com a vida de mi lhões de cri an ças bra si le i ras ex -
pos tas a todo tipo de cru el da de e de vi o lên cia nas
ruas, mu i tas ve zes pa ran do nos sos car ros para lim-
par-lhes os pára-bri sas, mu i tas ve zes ven den do uma
bala ou pe din do um tro ca do, ex pos tas a qual quer tipo
de vi o lên cia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ex plo rar
se xu al men te cri an ças e ado les cen tes é cri me, é sin -
to ma de uma so ci e da de do en te e de si gual. Não po de-
mos mais to le rar esse tipo de ati tu de in sa na. Não po -
de mos mais per mi tir que os po de ro sos que fa zem uso 
dos cor pos de me ni nos e me ni nas, ofe re cen do van ta-
gens, como rou pas, di nhe i ro e até pro sa i cos pi co lés,
con ti nu em agin do como dom-ju ans que se du zem a
mi sé ria e cor rom pem eter na men te a ino cên cia de
mu i tas e mu i tas cri an ças.

É com pra zer que ouço o Se na dor Ro dolp ho
Tou ri nho.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Se na-
do ra Pa trí cia Sa bo ya, até pela pro xi mi da de aqui, te -
mos con ver sa do mu i to so bre esse tema que V. Exª
tem cu i da do nes sa CPI de mu i ta im por tân cia para as
cri an ças do Bra sil. Além de elo gi ar o seu bri lhan te de -
po i men to, que ro lhe di zer: con ti nue fir me. Às ve zes,
sin to que tem ha vi do ra zões de de sâ ni mo para V. Exª,
que tem tido for ças para en fren tar o pro ble ma. Qu an-
do pen sa mos em nos sos fi lhos e no que po de rá acon -
te cer com eles, só te mos o que agra de cer.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu i to obri ga da, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.
Qu e ro agra de cer-lhe as pa la vras. V. Exª tem sido tes -
te mu nha, mu i tas ve zes, do meu de sa ba fo. Há mo-
men tos de tris te za nos de po i men tos que ou vi mos du -
ran te dez ho ras, doze ho ras. Sin to, no co ra ção, so fri-
men to e an gús tia. V. Exª tem sido um com pa nhe i ro
que, com aten ção e ca ri nho, ouve-me e es ti mu la-me.
Te nho cer te za, Se na dor, de que es ses mo men tos
ser vem para que, no dia se guin te, eu te nha mais co -
ra gem e fir me za para en fren tar um dra ma cru el que
tem atin gi do mu i tas cri an ças bra si le i ras.

Te nho a ple na con vic ção, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, de que essa CPI é um ins tru men to vi -
go ro so na cru za da con tra a ex plo ra ção se xu al. Mas
te nho tam bém a cla ra no ção de que ela deve ser uma
par te de um con jun to de ações que toda a so ci e da de

pre ci sa em pre en der, para que pos sa mos, re al men te,
ven cer esse ár duo em ba te.

Na nos sa his tó ria re cen te, con se gui mos avan-
ços es pe ta cu la res na de fe sa dos di re i tos da in fân cia e 
da ado les cên cia. A Cons ti tu i ção de 1988 e o Esta tu to
da Cri an ça e do Ado les cen te são al gu mas des sas
con quis tas. O Bra sil foi tam bém um dos pri me i ros pa í-
ses do mun do a ela bo rar um Pla no de Enfren ta men to
da Vi o lên cia Se xu al, re sul ta do de uma es tre i ta e pro -
du ti va par ce ria en tre Go ver no e a so ci e da de ci vil.

Por tan to, não es ta mos par tin do da es ta ca zero.
Mu i to pelo con trá rio, acre di to que es ta mos re la ti va-
men te per to de re a li zar mos o so nho que nu tri mos há
tan tos anos, que é o de as se gu rar uma exis tên cia
mais dig na para es sas cri an ças e ado les cen tes.

Mas esse so nho só vai se con cre ti zar se for mos
ca pa zes de ga ran tir po lí ti cas pú bli cas mais efi ca zes
para es sas cri an ças e suas fa mí li as, se for mos ca pa-
zes de lu tar ar du a men te por mais re cur sos para es -
ses pro gra mas, se for mos ca pa zes de mu dar al guns
pon tos de uma le gis la ção ar ca i ca que di fi cul ta a pu ni-
ção dos en vol vi dos nes ses cri mes tão cru éis.

Fi quem cer tos, Srªs e Srs. Se na do res, de que
esta CPI tem a mis são não ape nas de des ba ra tar as
re des cri mi no sas que ex plo ram cri an ças e ado les cen-
tes. É tam bém nos sa ta re fa me lho rar as es tra té gi as
de pre ven ção e de com ba te à ex plo ra ção se xu al e,
ob vi a men te, im pri mir mo di fi ca ções nas leis que re-
gem es ses cri mes.

Ne nhu ma ame a ça, ne nhu ma di fi cul da de, ne-
nhu ma in ti mi da ção vai nos afas tar do ca mi nho que
es ta mos tri lhan do com mu i ta for ça de von ta de e pa i-
xão. Mes mo que em al guns mo men tos essa in ti mi da-
ção te nha ocor ri do, isso – como dis se ago ra há pou co
– só tem me es ti mu la do a ter mais for ça, co ra gem e
de ter mi na ção para ven cer, com mu i ta pa i xão, uma
ca u sa que deve ser de to dos nós.

É com mu i to pra zer que ouço Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Fa la-
rei quan do V. Exª ter mi nar.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Va mos lu tar até o fim para que os ver da de i ros
cul pa dos pela ex plo ra ção se xu al do Bra sil se jam pu -
ni dos. Qu e re mos que es sas cri an ças que to pa ram o
de sa fio de co la bo rar com a CPI te nham or gu lho de di -
zer que va leu a pena. Ouvi on tem o lon go de po i men to
de uma me ni na que se ini ci ou nes se tipo de pro gra ma
com onze anos de ida de, uma cri an ça que ain da nem
ti nha seu cor po for ma do,. Essa me ni na hoje tem 18
anos de ida de e teve a co ra gem de vir a esta Casa,
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on tem, de nun ci ar to dos aque les em pre sá ri os, ho-
mens ri cos, po de ro sos, po lí ti cos, en fim, di ver sas pes -
so as da so ci e da de que de ve ri am aju dar no en fren ta-
men to da vi o lên cia se xu al, mas, ao con trá rio, têm uti li-
za do os cor pos des sas cri an ças como ver da de i ras
mer ca do ri as.

Por tan to faço aqui, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, uma ho me na gem mu i to es pe ci al a to das
es sas cri an ças, a to das es sas ado les cen tes, a to dos
es ses jo vens que bus cam de cada um de nós um mo -
ti vo para ter es pe ran ça, um mo ti vo para cres ce rem
com dig ni da de, mes mo vi ven do em um país ain da
com tan tos dra mas, um País que ex clui tan tos mi-
lhões de pes so as.

É hora de to dos nos en vol ver mos num tra ba lho
que vem sen do fe i to com tan ta pa i xão cer ta men te por 
qua se to dos os Par la men ta res des ta Casa, do Con -
gres so Na ci o nal, quem tam bém de ba tem as re for-
mas, ou vin do os nú me ros, pro cu ran do dar, nos Esta -
dos, uma con di ção me lhor de vida ao nos so povo.
Mas, por trás dos nú me ros, é bom e im por tan te nos
lem brar mos de que exis tem pes so as, cri an ças frá ge-
is, vul ne rá ve is na nos sa so ci e da de, que pre ci sam da
nos sa voz, do nos so gri to, do nos so aler ta. É pre ci so
nos dar mos as mãos. 

Tal vez al guns ain da não en ten dam o por quê de
tan tos Par la men ta res se de di ca rem a um tema tão
im por tan te. Em al guns mo men to, tal vez eu não sin ta
de al guns o que gos ta ria de sen tir: a com pa i xão, a so -
li da ri e da de, a dis po si ção para lu tar e aju dar nes sa ca -
u sa. Mas pos so ga ran tir que esse tema hoje já está na 
agen da na ci o nal, e mu i tos de nós aqui es ta mos sen -
do aler ta dos por es ses ca sos tão gra ves de vi o lên cia
se xu al con tra cri an ças e ado les cen tes.

Co me ça mos a nos unir numa gran de cor ren te,
bri gan do, se for pre ci so, para que es ses di re i tos se -
jam res ta be le ci dos e para que to dos nós e o nos so
País pos sa mos pa gar a dí vi da que de ve mos a es sas
cri an ças e ado les cen tes, que têm os seus di re i tos vi o-
la dos mu i tas ve zes no ven tre de suas mães.

Não so men te como Pre si den te da CPI, não so -
men te como co or de na do ra da Fren te Par la men tar
pelo Di re i tos de Cri an ças e Ado les cen tes des ta Casa, 
re ce bi, com mu i to or gu lho, das mãos de cada um dos
Srs. Se na do res essa tão hon ro sa mis são, mas tam-
bém como ci da dã e como mãe. Essas cri an ças e ado -
les cen tes têm a mi nha voz, o meu co ra ção e a mi nha
de ter mi na ção para lu tar por to dos eles. Qu e re mos
que es sas cri an ças que ace i ta ram o de sa fio de co la-
bo rar com a CPI, con tan do de ma ne i ra tão sin ge la os
seus dra mas pes so a is, no fu tu ro te nham o or gu lho de
di zer: va leu a pena aju dar a es cre ver essa his tó ria.

Com pra zer ouço o Se na dor Edu ar do Su plicy.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cum -

pri men to-a, Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, pela
de di ca ção com que abra çou essa CPI e a ca u sa da
cri an ça e do ado les cen te, so bre tu do pela de ter mi na-
ção de ir a fun do, ou vin do es ses de po i men tos, vi si tan-
do os di ver sos lo ca is onde a si tu a ção de abu so se xu al
con tra cri an ças, me ni nas e me ni nos ado les cen tes, te -
nha sido tão aten ta tó ria à dig ni da de do ser hu ma no.
Estar V. Exª pre sen te nos lu ga res onde as con tra ven-
ções mais gra ves têm acon te ci do faz com que o Con -
gres so Na ci o nal tam bém se faça pre sen te. É mu i to re -
le van te o tra ba lho dos mem bros da CPI que se des lo-
cam para ou vir de po i men tos tão sig ni fi ca ti vos, tra zen-
do luz à me lhor com pre en são da des se gra vís si mo
pro ble ma so ci al e hu ma no. Tive a opor tu ni da de de
ou vir al guns dos de po i men tos dos que vi e ram aqui,
com co ra gem, tra zer seu tes te mu nho so bre o que se
pas sou, por exem plo, em Por to Fer re i ra, no Esta do de 
São Pa u lo. A ação que V. Exª e de ma is mem bros da
CPI ti ve ram nes te caso foi mu i to sig ni fi ca ti va. V. Exª
men ci o nou que, em al guns mo men tos, há pes so as
que não se sen tem com pre en di das e pro cu ram ata -
car o seu tra ba lho e o da CPI. Qu e ro di zer que V. Exª
tem todo o apo io, exa ta men te pela co ra gem de des -
ven dar es ses ca sos, ou vin do de po i men tos de pes so-
as que co ra jo sa men te tra zem luz a es ses fa tos para
que pos sam ser com pre en di dos, di ag nos ti ca dos e
para que so lu ções pos sam ser apre sen ta das. De i xo
re gis tra dos meu apo io e mi nha so li da ri e da de a esse
tra ba lho tão im por tan te que o Se na do Fe de ral e a Câ -
ma ra dos De pu ta dos fa zem na CPI pre si di da por V.
Exª.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu i to obri ga da, Se na dor Edu ar do Su plicy. Re -
gis tro, mais uma vez – e o fa rei tan tas ve zes quan tas
fo rem ne ces sá ri as – a ad mi ra ção que te nho por V.
Exª, por ser um ho mem de sen si bi li da de ex tra or di ná-
ria, que tem con tri bu í do com esta CPI, tra zen do uma
de nún cia gra ve do seu Esta do de São Pa u lo, que tam -
bém está sen do ana li sa da, ava li a da e acom pa nha da
por esta CPI. 

Como V. Exª mes mo dis se, em al guns mo men-
tos, é di fí cil com pre en der como al guém pode se opor
a que es ses fa tos se jam apu ra dos e a que os cri mi no-
sos, pu ni dos. Mas, como tam bém dis se an te ri or men-
te, isso só tem re for ça do o meu de se jo e a mi nha von -
ta de de con ti nu ar nes sa luta., não obs tan te o can sa ço
fí si co de es tar cada dia num lu gar e tam bém o fato de
se tra tar de um tema tão di fí cil que cer ta men te mexe
com cada um de nós des ta CPI e com to dos os Par la-
men ta res.
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Por isso, apro ve i to para agra de cer e pe dir aos
Se na do res, aos mem bros da CPI, que cer ta men te
têm co la bo ra do com ela, que pos sa mos ain da, quan -
do se apro xi ma o fi nal da CPI, que se en cer ra em de -
zem bro, dar um re for ço ma i or, en vol ver-nos cada vez
mais nes sa luta tão di fí cil, ár dua, mas que, ao fi nal,
dará mu i tos fru tos e a pos si bi li da de de que es sas cri -
an ças te nham suas vi das res ta be le ci das e pos sam vi -
ver mais fe li zes, mes mo com tan tas mar cas que cer -
ta men te têm e te rão.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Agra de ço, Se na dor, a ins cri ção e tam bém à Se -
na do ra Lú cia Vâ nia a ces são do seu ho rá rio, para que 
eu fi zes se um re la to so bre a CPI. 

Ouço o Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra Pa trí-

cia Go mes, hoje acom pa nhei uma mu lher, jor na lis ta e 
prefe i ta de uma ci da de do Pi a uí, em vi si ta ao seu
gran de ami go, Se na dor José Sar ney, e quis Deus que 
es ti ves se pre sen te a his tó ria po lí ti ca do Nor des te bra -
si le i ro, a fi gu ra do Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães. Na ante-sala, en quan to aguar dá va mos o Pre si-
den te, tam bém fui le var mi nha men sa gem. Por al guns
ins tan tes, de bru cei-me so bre o qua dro do pri me i ro
Se na do da Re pú bli ca, que deu pos se ao Ma re chal
De o do ro. Só ha via ho mens. Eu já ti nha essa ima gem
da ma i or de to das as as sem bléi as, a Últi ma Ceia de
Cris to. Lá tam bém, só ho mens. Acom pa nhei a gran de
ami ga do Pre si den te José Sar ney, Elvi ra Ra u lin do,
que des ceu a ram pa com S. Exª, na que les mo men tos
di fí ce is em que en tre ga va o po der ao seu ad ver sá rio,
e quis Deus que es ti ves se pre sen te o Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães. O nos so Nor des te é mu i to rico, 
gra ças a es sas duas ma i o res Li de ran ças que ace i ta-
mos: o Pre si den te José Sar ney e o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães. Então, eu dava aque la men sa gem
que Fran cis co, meu pa tro no, en si nou: onde hou ver
dis cór dia, que eu leve a união. E ao nos so Pre si den te,
fi ló so fo e es cri tor, eu di zia: V. Exª lê mu i to O Prín ci pe,
de Ma qui a vel, mas que ro re cor dar O Pe que no Prín -
ci pe, de Anto i ne de Sa int-Exu péry: És eter na men te
res pon sá vel pelo que ca ti vas. Ele diz: a lin gua gem é
uma fon te de de sen ten di men to. Se na do ra Pa trí cia, V.
Exª, como as ou tras Se na do ras, mos tra ram a evo lu-
ção do mun do, e isso en ri que ce as suas com pa nhe i-
ras, que são uma de ze na. V. Exª me re ce o nos so cum -
pri men to. Assim como fa lei de dois gran des ho mens
do Nor des te, o Pre si den te José Sar ney e o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, V. Exª se tor nou essa

gran de lí der mu lher do Nor des te, quan do se en tre gou
àqui lo que é ex tra or di ná rio. Apren di de uns fi ló so fos
que mu i tas são as ma ra vi lhas da na tu re za, mas a
mais ma ra vi lho sa é o ser hu ma no. E V. Exª se de bru ça
em de fen der aqui lo que é a ma i or ri que za: o cor po hu -
ma no que Deus nos deu.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu i to obri ga da, Se na dor Mão San ta, por sua
sen si bi li da de com essa ca u sa. Cer ta men te, o seu tes -
te mu nho, a sua for ça de nos aju dar será, como tem
sido, mu i to bem-vin da. Por tan to, agra de ço suas pa la-
vras tão ge ne ro sas.

Espe ro, Sr. Pre si den te, já con clu in do, con ti nu ar
nes sa luta, por que acre di to no fu tu ro das nos sas cri -
an ças, se for mos ca pa zes de cu i dar de las hoje; se for-
mos ca pa zes de dar-lhes uma es co la de qua li da de;
se for mos ca pa zes de de i xar que, sim ples men te, se -
jam cri an ças.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Pror -

ro go a ses são por mais quin ze mi nu tos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -

ce do a pa la vra a V. Exª.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, após o pró xi mo ora dor, gos ta ria de ce -
der meu tem po ao Se na dor Edu ar do Su plicy, para
uma co mu ni ca ção ur gen te que S. Exª pre ci sa fa zer.

Como o meu tema, a re for ma da Pre vi dên cia, é
de alta com ple xi da de e não que ro tra tá-lo de for ma ir -
res pon sá vel – con for me vem fa zen do o Go ver no –, eu 
me ins cre ve rei para fa lar ama nhã. Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães, como Lí der.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta rei de um as sun to
ex tre ma men te gra ve, para o qual peço a aten ção dos
que me ou vem, a fim de que o le vem ao Go ver no,
prin ci pal men te a seus Lí de res nes ta Casa.

A esta tri bu na já me di ri gi, por vá ri as ve zes, para 
fa lar do ex ce len te tra ba lho que é de sen vol vi do na
Rede de Hos pi ta is Sa rah, di ri gi da pelo com pe ten te
Dr. Aloy sio Cam pos da Paz, co nhe ci do in ter na ci o nal-
men te como um ho mem da ma i or ca pa ci da de mé di-
ca, uma das fi gu ras ma i o res da me di ci na no País.

Não só eu o fiz: lem bro-me de quan do o Se na-
dor Pe dro Si mon, nes te Ple ná rio, co me mo rou, com
gran de en tu si as mo, a che ga da da Rede Sa rah no Rio
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Gran de do Sul. Aqui ouvi tes te mu nhos de di ver sos
Se na do res, como Pa u lo Paim, Le o nel Pa van e ou tros,
da ex ce lên cia do aten di men to do Sa rah.

Ou tro dia, o no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can-
ti sa u da va a atu a ção do Dr. Cam pos da Paz. Se gun do
S. Exª, o Sa rah é um exem plo do di nhe i ro pú bli co bem 
em pre ga do. Enfim, o re co nhe ci men to do tra ba lho de -
sen vol vi do na Rede Sa rah é unâ ni me nes ta Casa,
fora dela e, re pi to, in ter na ci o nal men te.

Pois ago ra, Sr. Pre si den te, o Hos pi tal Sa rah me
traz, mais uma vez, a esta tri bu na, in fe liz men te, para
re cla mar e pe dir a aten ção do Go ver no do Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va; não para re cla mar do tra ba-
lho da ins ti tu i ção, que con ti nua exem plar, mas para
pro tes tar pelo tra ta men to que re ce beu do Pla no Plu ri-
a nu al para o qua driê nio 2004–2007 e da Pro pos ta de
Lei Orça men tá ria para 2004. 

Inex pli ca vel men te, o Go ver no mo di fi cou a clas -
si fi ca ção, no Orça men to, da Asso ci a ção das Pi o ne i-
ras So ci a is – Rede Sa rah e a en qua drou como mera
pres ta do ra de ser vi ços de sa ú de. Isso é mu i to gra ve!
Essa mu dan ça ex tin gue a pos si bi li da de de a Rede
Sa rah pes qui sar e cri ar no vas tec no lo gi as, for mar
pro fis si o na is e de sen vol ver ações de edu ca ção pre-
ven ti va.

Srªs e Srs. Se na do res, nes sa ati vi da de re si de o
gran de di fe ren ci al da Rede Sa rah para ou tros hos pi-
ta is do mes mo gê ne ro. Isso é o que a dis tin gue na ci o-
nal e in ter na ci o nal men te.

O Sa rah for ma seus pró pri os e ex ce len tes pro -
fis si o na is, pes qui sa e fa bri ca apa re lhos ab so lu ta men-
te fan tás ti cos – te mos de mons tra ção cla ra dis so –,
uti li za dos para a re cu pe ra ção qua se mi la gro sa de pa -
ci en tes. To das es sas ati vi da des cor rem o ris co de se -
rem pa ra li sa das com pre ju í zos ir re me diá ve is.

E mais: o PPA re duz a pre vi são de pa ci en tes a
se rem aten di dos pela Rede Sa rah para 1,34 mi lhões.
Por fim, a pro pos ta or ça men tá ria para 2004 cor ta-lhe
re cur sos.

Este ano, o Sa rah con tou com R$282,4 mi lhões
para de sen vol ver suas ati vi da des. Para 2004, a pro -
pos ta or ça men tá ria pre vê ape nas R$ 250 mi lhões –
um cor te de R$32,4 mi lhões.

O Sa rah é a úni ca ins ti tu i ção na área de sa ú de
que teve seus re cur sos re du zi dos! Por quê? Tal vez
pela sua ex ce len te ca pa ci da de, tal vez pe los re sul ta-
dos mag ní fi cos como um hos pi tal de ex ce lên cia, e
nes te Go ver no nin guém quer nem hos pi tal nem ins ti-
tu i ção de ex ce lên cia.

Srªs e Srs. Se na do res, o que po de re mos fa zer
para re ver ter essa si tu a ção? O PPA e a pro pos ta de

Orça men to de 2004 de vem ser re vis tos. Se gun do da -
dos que ob ti ve, a meta de aten di men to deve pas sar
para qua se 6,5 mi lhões de pa ci en tes. O va lor a ser
des ti na do à Rede tam bém deve ser re vis to, pas san do
para R$1,4 bi lhão.

O Sa rah deve vol tar para o Pro gra ma 0023, que
não foi ex tin to, e para a Ação 4299, que era ex clu si va
da Rede. So men te as sim es ta rá ga ran ti da a in te gral
con ti nu i da de de sua ati vi da de.

Por fim, no Orça men to 2004, a do ta ção para a
Rede deve pas sar para R$342 mi lhões. Isso é o mí ni-
mo que po de mos fa zer pela po pu la ção bra si le i ra, já
tão ca ren te de aten di men to de sa ú de e que, hoje,
pode con tar com uma es tru tu ra ím par como a de que
dis põe a Rede Sa rah.

Ou re ver te mos esse qua dro, ou a Rede Sa rah
cor re ris co de ex tin ção!

Pelo me nos, Sr. Pre si den te, o Sa rah que to dos
co nhe ce mos e ad mi ra mos não pode, de modo al gum,
so frer essa per se gui ção. No fun do, es tão anu lan do
aqui lo que con se gui mos com mu i to cus to e gra ças à
ação do De pu ta do Luís Edu ar do Ma ga lhães na Câ-
ma ra dos De pu ta dos: a ges tão pró pria do Sa rah.

Ora, o Sa rah não pode ser igua la do aos hos pi ta-
is co muns, por que ele é in co mum. É um hos pi tal que
re ce be do en tes de to dos os ti pos, não ape nas os pri -
vi le gi a dos. To dos têm o mes mo tra ta men to. Ele tem
uma equi pe sin gu lar, que hon ra a Me di ci na bra si le i ra,
e pode ser com pa ra do a qual quer ins ti tu i ção hos pi ta-
lar do mun do.

Os prê mi os in ter na ci o na is que o Sa rah tem re -
ce bi do – não só o seu Pre si den te, Dr. Cam pos da Paz, 
como tam bém mé di cos e en fer me i ras da Rede Sa rah
– de mons tram a qua li da de ex cep ci o nal des se hos pi-
tal. Por que, en tão, des tru ir uma ins ti tu i ção tão im por-
tan te para o Bra sil?

Mu i tos Se na do res já es ti ve ram no Sa rah Ku bits-
chek e sa bem da uti li da de do hos pi tal.

Ape lo, nes te ins tan te, ao Sr. Mi nis tro da Sa ú de
para que con ser te o erro, que, se não foi seu, foi do
Mi nis té rio do Pla ne ja men to ou de quem quer que seja 
do Go ver no atu al.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Com pra zer.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Apro ve i to a
opor tu ni da de para di zer que no pri me i ro Se na do ha -
via dois mé di cos; ago ra so mos seis, e V. Exª li de ra to -
dos nós. Quis Deus que es ti ves se pre si din do a re u-
nião nes te mo men to um mé di co, o Se na dor Au gus to
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Bo te lho. O Se na dor Mo za ril do Ca val can ti está pla ne-
jan do para a vés pe ra do dia 18 de ou tu bro, Dia dos
Mé di cos, uma re u nião em ho me na gem ao mé di co.
Apro ve i tan do a opor tu ni da de, con vi dei o Dr. Aloy sio
Cam pos da Paz para re pre sen tar a gran di o sa clas se
mé di ca. S. Sª é um íco ne hoje não só na área de tra u-
ma to lo gia, or to pe dia e fi si o te ra pia, mas de toda a clí -
ni ca hos pi ta lar do País.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço imen sa men te o apar te de V. Exª,
Se na dor Mão San ta. Não pos so, re al men te, me co lo-
car a seu lado nem ao lado do Pre si den te Au gus to
Bo te lho, que nos hon ra nes ta hora pre si din do a ses -
são, por que sou mais um ba cha rel em Me di ci na do
que um mé di co. V. Exª, sim, é que, ten do a mão san ta,
já sal vou mu i tas vi das em seu Esta do e por isso é tão
que ri do no Pi a uí.

Ouço o Se na dor Edu ar do Su plicy.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-

dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que ro tam bém dar
aqui o meu tes te mu nho de co nhe cer o Hos pi tal Sa rah
Ku bits chek. Fe liz men te, não es ti ve ali como pa ci en te,
mas, mu i tas ve zes, acom pa nhan do pes so as, como V.
Exª men ci o nou, dos mais va ri a dos es tra tos, seg men-
tos, vin dos dos mais di ver sos lu ga res do Bra sil, e tes -
te mu nhei a aten ção do Dr. Aloy sio Cam pos da Paz e
de toda a sua equi pe no aten di men to dos pa ci en tes,
como a dis pen sa da ao nos so que ri do Se na dor Darcy
Ri be i ro, que ali es te ve por al gum tem po – e pude ver a 
aten ção com que lhe era de di ca da toda a as sis tên cia
ade qua da – e a tan tas pes so as que ali têm es ta do.
Então, que ro me so mar tam bém ao ape lo que faz V.
Exª ao Mi nis tro da Sa ú de, Hum ber to Cos ta, para que
leve em con si de ra ção a qua li da de e a ex ce lên cia da
Rede Sa rah.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – O apar te de V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy,
é ex tre ma men te im por tan te, não só pelo que re pre-
sen ta na Casa, como tam bém pelo tes te mu nho que
dá das vi si tas que fez ao Sa rah, in clu si ve na oca sião
em que lá es te ve in ter na do o nos so sa u do so e sem -
pre que ri do Se na dor Darcy Ri be i ro.

Ain da é mais im por tan te V. Exª po der nos aju -
dar, jun to ao Mi nis tro Hum ber to Cos ta, para que não
se ve ri fi que a fa lên cia de um hos pi tal que é, re al men-
te, de gran de im por tân cia para o Bra sil. Agra de ço mu -
i to o apar te de V. Exª e in for mo que tive a opor tu ni da-
de de fa lar so bre o as sun to com o Lí der do Go ver no,
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, que me pro me teu to mar
pro vi dên ci as. E o pró prio Pre si den te José Sar ney já
te ria tra ta do do as sun to.

Enten do que des sa for ma va mos en con trar um
ca mi nho.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, V. Exª me con ce de um
apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Con ce do o apar te ao Se na dor He rá cli to For -
tes e, em se gui da, aos Se na do res Cé sar Bor ges,
Arthur Vir gí lio e Ga ri bal di Alves Fi lho.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Sr. Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, é opor tu no o pro nun ci a-
men to de V. Exª nes te fi nal de tar de. Che guei a Bra sí-
lia por vol ta de 1973. De lá para cá, ve nho, ao lon go
de to dos es ses anos, acom pa nhan do o cres ci men to
do Hos pi tal Sa rah, atu al men te Rede Sa rah. Con cor do
com V. Exª quan do as se ve ra que o tra ba lho em pre en-
di do pelo Dr. Cam pos da Paz e sua equi pe é in co-
mum. Acom pa nhei tam bém, como De pu ta do, o so fri-
men to por que pas sa va o Dr. Cam pos da Paz, to dos
os anos, com re la ção à ques tão or ça men tá ria. E, exa -
ta men te pe las mãos do sa u do so fi lho de V. Exª, Luís
Edu ar do Ma ga lhães, foi pos sí vel se en con trar uma
fór mu la para dar tran qüi li da de e au to no mia à Rede
Sa rah, cri an do-se um mo de lo de ges tão pró pria, úni -
co no País. Pen sa va-se que, a par tir de en tão, aque la
an gús tia que per se guia a Rede Sa rah, ano a ano, fos -
se che gar ao fim. Para sur pre sa nos sa, V. Exª traz à
tri bu na um dis cur so que ser ve de aler ta ao País. Os
ou vin tes, os Se na do res pre sen tes tal vez não te nham
idéia da mag ni tu de dos ser vi ços de as sis tên cia à sa ú-
de pres ta dos pela Rede Sa rah, prin ci pal men te a
Esta dos po bres e ca ren tes, como é o caso do Esta do
do Pi a uí. Como De pu ta do e, ago ra, como Se na dor,
são in fi ni tas as ve zes em que sou obri ga do a pro cu rar
a Rede Sa rah em bus ca de so cor ro para aten der a
pes so as de sas sis ti das de meu Esta do e até de Esta -
dos vi zi nhos. Foi exa ta men te após esse novo mo de lo
de ges tão que o Sa rah con se guiu um cres ci men to in -
ve já vel, ten do se ex pan di do in clu si ve para ou tras uni -
da des da Fe de ra ção. É la men tá vel que V. Exª te nha
que vir à tri bu na aler tar as au to ri da des en car re ga das
da sa ú de no País para esse pro ble ma. O Sa rah é um
mo de lo de ges tão e, na área da sa ú de, tal vez o exem -
plo mais po si ti vo se não o úni co que o Bra sil tem a
apre sen tar. De for ma que me so li da ri zo com V. Exª por
este pro nun ci a men to e es pe ro que, com a in ter fe rên-
cia de to dos aque les que fa zem par te do atu al Go ver-
no, do Lí der ao pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, te-
nha mos o mais rá pi do pos sí vel uma so lu ção tran qüi li-
za do ra para o des ti no da mag ní fi ca rede de hos pi ta is
que é o Sa rah Ku bits chek. Mu i to obri ga do, Se na dor.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço o apar te, Se na dor He rá cli to For tes,
pelo co nhe ci men to que V. Exª tem des ta nos sa ca pi tal
e pe las ve zes que tem ido ao Sa rah, sen tin do mais do
que nin guém o va lor da que la ins ti tu i ção. O apar te de
V. Exª en ri que ce meu dis cur so.

Ouço o Se na dor Ga ri bal di Alves.
O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -

na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, com re la ção aos
ser vi ços pres ta dos pelo Sa rah, eu não te ria mu i to a
acres cen tar di an te do de po i men to de V. Exª. Re al-
men te é um tra ba lho mag ní fi co, di ri gi do pelo Dr. Aloy -
sio Cam pos da Paz. Eu me per mi to fa zer uma su ges-
tão e de i xá-la ao ar bí trio de V. Exª: for mar uma co mis-
são de Se na do res para fa lar com o Mi nis tro da Sa ú de
e dar es ses de po i men tos que es ta mos ou vin do aqui.
Acre di to que isso po de ria sen si bi li zá-lo, além do tra -
ba lho dos Lí de res, como já fa lou V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – A su ges tão de V. Exª é ex cep ci o nal. Pos so di -
zer que vou ace i tá-la. Va mos for mar uma co mis são
para con ver sar com o Mi nis tro da Sa ú de, dada a im -
por tân cia do Sa rah em Bra sí lia.

Gra ças a uma ini ci a ti va mi nha, com o apo io do
De pu ta do Mi chel Te mer, den tro de pou co tem po te re-
mos tam bém em Bra sí lia o InCor. Espe ra mos que de
ou tu bro para no vem bro o Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va pos sa ina u gu rar essa ou tra ins ti tu i ção tam-
bém ex cep ci o nal.

Pre ci sa mos de ser vi ços de ex ce lên cia na ca pi-
tal da Re pú bli ca. Por isso não en ten do a per se gui ção
que ge ral men te se faz ao Hos pi tal Sa rah Ku bits chek.
Não só o atu al Mi nis tro, mas to dos os mi nis tros da Sa -
ú de têm uma pon ta de ci ú me do êxi to do Sa rah. Não
sei se é por que vêem um con cor ren te em Aloy sio
Cam pos da Paz; não é con cor ren te, por que ele vive
mu i to bem di ri gin do a Rede Sa rah e não gos ta ria se -
quer de sair de lá. De qual quer for ma, há um pro ble-
ma qual quer por que sem pre que rem pre ju di car a
Rede Sa rah.

Con ce do a pa la vra ao meu co le ga e ami go Se -
na dor Cé sar Bor ges.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, V. Exª sem pre traz a esta
Casa as sun tos pal pi tan tes e da ma i or im por tân cia.
Des ta vez, V. Exª traz um as sun to da Rede Sa rah. Eu
di ria que é im por tan te não ape nas para Bra sí lia, mas
tam bém para todo o País, por que hoje está ins ta la do
e ex pan di do por to das as ca pi ta is mais im por tan tes. A
Rede Sa rah pres ta efe ti va men te um ser vi ço de ex ce-
len te qua li da de e é exem plar em to dos os as pec tos,

in clu si ve na ges tão efi ci en te, cor re ta, di nâ mi ca e sé -
ria, sem pre con du zi da pela pre sen ça mar can te do Dr.
Aloy sio Cam pos da Paz. Em nos sa ca pi tal, Sal va dor,
foi V. Exª quem, como Go ver na dor, para lá le vou esse
hos pi tal, que é uma mar ca na Ba hia, pres tan do um
ser vi ço de ex ce lên cia, prin ci pal men te à po pu la ção
mais ca ren te, sem dis cri mi na ção de quem en tra na
Rede Sa rah. V. Exª traz um as sun to que esta Casa,
aca tan do a su ges tão do no bre Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, tem o pa pel de le var ao Go ver no Fe de ral,
com a for ça do Se na do Fe de ral, pois a Rede Sa rah
não pode so frer o me nor ar ra nhão do pon to de vis ta
or ça men tá rio, para con ti nu ar exer cen do a no bre mis -
são de ser vir ao povo bra si le i ro. Mu i to obri ga do, Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço a V. Exª.

Um as pec to que V. Exª men ci o na no seu apar te
é o Con se lho Di re tor, que não é nada ide o ló gi co, pois
tem fi gu ras de to dos os ma ti zes, pes so as que têm
sem pre in te res se não só no Con se lho Di re tor, mas
tam bém no Con se lho Exe cu ti vo, de aju dar a di re to ria
do Sa rah. V. Exª diz bem: ele é bem fis ca li za do por
pes so as to tal men te in de pen den tes e de vá ri os ra mos
de ati vi da de do País. Isso tal vez faça com que te nha
cus tos mu i to mais ba i xos do que os ou tros hos pi ta is e
ser vi ços mu i to me lho res.

Con ce do o apar te ao Se na dor Arthur Vir gí lio.
O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor

Anto nio Car los Ma ga lhães, an tes de mais nada,
meus sin ce ros cum pri men tos a V. Exª pela atu a ção
mag ní fi ca de on tem, pre ser van do a in de pen dên cia e
a al ti vez do Se na do di an te do rolo com pres sor –
quem sabe, ca paz de re sol ver a si tu a ção do mo men to
– que a mim se me afi gu ra va como a de mons tra ção
mons tru o sa de quem não con se gue con vi ver com
con trá ri os. Pa re ce-me mais vo ca ção de cons tru ir vi tó-
ri as de Pir ro, aque las que não são ver da de i ras vi tó ri-
as. V. Exª vol ta e brin da a Casa com um pro nun ci a-
men to da mais alta im por tân cia. Ima gi no que o apo io
do bom sen so ao pro nun ci a men to de V. Exª é unâ ni-
me. O Dr. Cam pos da Paz faz um tra ba lho mais do
que me ri tó rio. Di zia-me há pou co a Se na do ra Lú cia
Vâ nia, es pe ci a li za da em po lí ti cas so ci a is e Pre si den-
te da Co mis são de Assun tos So ci a is da Casa, que
está sen do cri a da no Hos pi tal Sa rah Ku bits chek uma
ca de i ra de ro das que vai pos si bi li tar que o pa ci en te fi -
que em pé.Do pon to de vis ta psi co ló gi co, nada é mais 
gra ve para quem está en tre va do em uma ca de i ra de
ro das do que o pró prio fato em si. Daí a co ra gem de
al guns con se gui rem ter uma vida nor mal ape sar de
es ta rem pre sos a uma ca de i ra de ro das. Até nes se
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pon to o Dr. Cam pos da Paz con se gue, com sua equi -
pe fan tás ti ca, me xer. O Go ver no está dan do um tra ta-
men to equi vo ca do do pon to de vis ta po lí ti co e or ça-
men tá rio, e há a ame a ça hoje de trans for ma rem um
cen tro de re fe rên cia em um hos pi tal a mais, com as
de fi ciên ci as de que tan to se que i xa o povo bra si le i ro.
Qu e ro, nes te mo men to, fa zer jus ti ça, ou seja, não
que ro co me ter a in jus ti ça em re la ção ao Mi nis tro da
Sa ú de, o De pu ta do Hum ber to Cos ta, de jo gar nas
cos tas de S. Exª, sem tro ca di lho, as cul pas do que
acon te ce de ruim, sob o Go ver no Lula, na sa ú de. Há
uma di fe ren ça gran de, não que ro des crer da com pe-
tên cia do Dr. Cos ta e que ro en ten der, por ou tro lado,
que há todo um es que ma de fi si o lo gia mon ta do a par-
tir da Casa Ci vil que ter mi na com pli can do a no me a-
ção para aque les car gos. Por tan to que ro fa zer, mais
do que uma ação de crí ti ca ao Mi nis tro ou uma ação
de elo gio ao Dr. Cam pos da Paz e ao Hos pi tal Sa rah
Ku bits chek, um ape lo sen sí vel ao Go ver no, en dos-
san do as suas pa la vras, para que re ve ja a mes qui-
nhez do or ça men to em re la ção ao Sa rah Ku bits chek
e, mais ain da, per ce ba que um país como o Bra sil tem 
duas obri ga ções, uma, me lho rar o aten di men to de
base, ou tra, sem dú vi da al gu ma, pre ser var seus cen -
tros de ex ce lên cia. Não que ro me alon gar, Se na dor,
mas, o que eu já vi... Eu es ta va em casa e me apa re-
ceu uma jo vem con ter râ nea com a face de for ma da;
ela ia para o Sa rah. Me ses de po is, vol tou a mi nha
casa, es ta va mu i to me lhor, eu a re co nhe ci mu i to bem
e fi quei fe liz. Um ano de po is, ela vol tou a mi nha casa
– sou bas tan te des li ga do, te nho uma me mó ria enor -
me para no mes, mas não sou tão bom para gra var fi -
si o no mi as – e aque la era uma ou tra fi si o no mia. Con -
ver sei 15 ou 20 mi nu tos com a pes soa e, como sa bia
que a co nhe cia de al gum lu gar, per gun tei para mi nha
mu lher quem era. Ela res pon deu que era a moça que
ha via che ga do com a face de for ma da e que de po is de 
um ano e pou co de tra ta men to no Sa rah Ku bits chek
re to mou todo o seu as pec to an te ri or, toda a sua fun -
ção fi si o ló gi ca. Foi fe i to um tra ba lho que in clu iu uma
ope ra ção plás ti ca, e eu me que dei es pan ta do. Por tan-
to, digo a V. Exª da opor tu ni da de do seu dis cur so e
mais ain da do apo io que a Casa tem a obri ga ção de
pres tar nes te mo men to a este seu re cla mo, que é o
re cla mo de um País que vê no Sa rah um dos mo ti vos
para sen tir or gu lho de ser mos to dos bra si le i ros. Pa ra-
béns a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço a V. Exª in clu si ve a lem bran ça da
no i te de on tem e ma dru ga da de hoje. V. Exª sem pre
se des ta ca pelo seu bri lho, pela sua in te li gên cia e co -
ra gem, bem como ou tros Se na do res que se por ta ram

mag ni fi ca men te, com dis cur sos ex cep ci o na is, mos-
tran do a nos sa po si ção, que não é con tra a Pre vi dên-
cia, mas sen do a fa vor dela, de se ja me lho rá-la.

Qu an to ao de po i men to de V. Exª so bre o hos pi-
tal, a Rede Sa rah é mu i to im por tan te, e V. Exª tem
sen so de jus ti ça e co ra gem de só en trar no de ba te
quan do jul ga que a ra zão está com o ora dor. V. Exª é
uma per so na li da de sin gu lar nes ta Casa, pelo bri lho
do seu ta len to, mas, so bre tu do, por sua ora tó ria e sua
ca pa ci da de de ex por. Mu i to obri ga do a V. Exª.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.
O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Se na-

dor Anto nio Car los Ma ga lhães, te nho sido tes te mu-
nha da luta de V. Exª pelo Sa rah. Nes te mo men to,
que ro apo iá-lo e so mar-me a V. Exª, por que acre di to
que é pre ci so pre ser var o Sa rah, pela qua li da de do
ser vi ço que pres ta mas tam bém por ele var, na lo ca li-
da de em que está, o ní vel da qua li da de dos ou tros
hos pi ta is. Esse é um pon to ex tre ma men te im por tan te.
Foi um gran de be ne fí cio para Sal va dor, no seu Go ver-
no, a cons tru ção do Sa rah, que é um pon to de re fe-
rên cia e uma ino va ção na Me di ci na, es pe ci fi ca men te
na área de re cu pe ra ção. Te nho sido tam bém tes te mu-
nha des sa sua luta e as so cio sem pre o Sa rah à sua
pes soa, por que com fre qüên cia con ver sa mos so bre
isso, até quan do o Sa rah per deu. Te mos de in clu ir
nes sa luta a fá bri ca do hos pi tal, que te mos de re cu pe-
rar, por que ela vai as se gu rar o cres ci men to do Sa rah
e o aten di men to de ou tras po pu la ções que não as
que são aten di das hoje. Isso não pode con ti nu ar.
Somo-me a V. Exª e o apóio nes sa luta, Se na dor.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Obri ga do, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho. Na
Ba hia, te mos a Rede Sa rah, que é um exem plo, em
grau me nor, da Rede Sa rah de Bra sí lia. E as sim ocor -
re em vá ri os Esta dos do País. V. Exª dis se mu i to bem
que lá foi cri a da pelo Sa rah uma fá bri ca de apa re lhos
e, ao mes mo tem po, de uni da des es co la res ex cep ci o-
na is, mas que, por con ta tal vez de uma de ci são in fe liz
do Tri bu nal de Con tas da União, não pode fun ci o nar.
V. Exª traz esse de po i men to. Na Ba hia, so mos mu i to
bem ser vi dos hoje por hos pi ta is, bas ta ver o exem plo
do Hos pi tal Ali an ça, em que o Dr. Pa u lo Sér gio Tou ri-
nho é uma fi gu ra exem plar. Um dia te rei o pra zer de
exal tar o Hos pi tal Ali an ça da Ba hia pe las suas qua li-
da des no tá ve is e pela fi gu ra des se ho mem que, sen -
do em pre sá rio in de pen den te, se de di cou in te i ra men-
te a fa zer tal vez um dos me lho res hos pi ta is do Bra sil,
com cer te za o me lhor do Nor des te. O de po i men to de
V. Exª é mu i to bom, por que me traz tam bém à lem-
bran ça a gran de za do Hos pi tal Ali an ça.
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Com mu i to pra zer, con ce do um apar te à nos sa
que ri da Se na do ra Lú cia Vâ nia.

A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB – GO) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, gos ta ria de as so ci ar-me
ao Lí der do meu Par ti do, Se na dor Arthur Vir gí lio, para 
cum pri men tá-lo pelo de sem pe nho de on tem, que or -
gu lha esta Casa, que or gu lha to dos nós, que apren -
de mos a res pe i tar a tra di ção his tó ri ca e a tra je tó ria
bri lhan te de V. Exª. Em re la ção ao Sa rah, tam bém
que ro con gra tu lar-me com V. Exª nes te mo men to im -
por tan tís si mo, quan do a sua voz se le van ta no Se na-
do para se so mar a tan tas ou tras. Sin to-me for ta le ci da
na luta que es ta mos em pre en den do no Orça men to. O 
De pu ta do Sér gio Mi ran da e eu fo mos os res pon sá ve-
is por atu ar para re cu pe rar o que o Sa rah per deu no
Orça men to. À me di da que es ta mos tra ba lhan do esse
tema e que V. Exª se le van ta para de nun ci ar ao País
in te i ro a dis cri mi na ção que se pra ti ca con tra a Rede
Sa rah, to dos nos sen ti mos for ta le ci dos. Como bem foi 
dito aqui, aque le hos pi tal é cen tro de re fe rên cia e de
pes qui sa, os seus equi pa men tos são da mais alta
tec no lo gia. A rede têm pres ta do um ser vi ço enor me
não só a Bra sí lia, no Cen tro-Oes te, como a todo o
País – e V. Exª bem ci tou a Ba hia, o Rio Gran de do Sul 
e ou tros Esta dos. Por tan to, os nos sos cum pri men tos.
Pode ter cer te za de que fa la re mos tudo o que ocor rer
no Orça men to para V. Exª, que, com sua in fluên cia
po lí ti ca e ex pe riên cia nos pode aju dar e for ta le cer na
luta ope ra ci o nal. Mu i to obri ga da.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Se na do ra Lú cia Vâ nia, te nho uma ad mi ra ção
toda es pe ci al por V. Exª. Algo que ad mi ro é o seu di na-
mis mo, a sua pre sen ça em toda a par te nes ta Casa, e 
a sua atu a ção. Assim, te nho por V. Exª o ma i or res pe i-
to e a ma i or ad mi ra ção, como Se na do ra atu an te, e o
seu de po i men to para mim é ex tre ma men te im por tan-
te e tran qüi li za dor. V. Exª, na Co mis são, será um ba lu-
ar te des se as sun to, jun ta men te com o De pu ta do Sér -
gio Mi ran da, que, sem dú vi da, é um dos me lho res
Par la men ta res da Re pú bli ca e, em ma té ria de Orça -
men to, tal vez seja o me lhor. E co nhe ce bem o pro ble-
ma da Rede Sa rah, por que é do seu Con se lho. Essa
du pla na Co mis são de Orça men to tran qüi li za a Rede
Sa rah, te nho cer te za de que fará com que o Go ver no
se sen si bi li ze mais por esse as sun to.

Agra de ço mu i to a V. Exª, e não po de ria ter mi nar
o meu dis cur so de me lhor ma ne i ra do que re ce ben do
esse apar te da Se na do ra, que pre si de uma Co mis-
são im por tan te, como a de Assun tos So ci a is, nes ta
Casa, mas que está pre sen te em tudo. Não sei como
S. Exª con se gue tem po para es tar em toda a par te e

atu ar tão bem, com a sua sim pa tia e com a sua evi -
den te com pe tên cia.

Sr. Pre si den te, es tou mu i to fe liz. Vim re cla mar,
mas saio fe liz, pri me i ro por que, a esta hora, di fi cil-
men te uma ses são tem tan tos Se na do res; de po is,
por que tive o apo io de pra ti ca men te to dos os Se na do-
res da Casa e sei que se tra ta de uma união que fa ze-
mos aci ma de po lí ti ca e de ide o lo gia, em fa vor da sa ú-
de no Bra sil. Pre ci sa mos ter sem pre hos pi ta is de ex -
ce lên cia, o que não sig ni fi ca que não vol te mos os
nos sos olhos para a pe ri fe ria aban do na da, para os
cen tros de sa ú de, que pre ci sam de mais re cur sos.
Mas cen tros de ex ce lên cia como o Sa rah e o Incor
são in dis pen sá ve is, prin ci pal men te na ca pi tal da Re -
pú bli ca.

Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª a opor tu ni da-
de que me con ce deu de tra zer esse de po i men to e, ao
mes mo tem po, que ro agra de cer aos meus co le gas do 
Se na do esse apo io ir res tri to que ob ti ve nes ta Casa
em vir tu de da ca u sa jus ta que vim de fen der.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Pror -

ro go a ses são por mais dez mi nu tos, para aten der aos 
Se na do res Edu ar do Su plicy, Arthur Vir gí lio e José
Ma ra nhão.

Peço a gen ti le za a V. Exªs de di vi di rem o tem po,
para que to dos te nham opor tu ni da de de fa lar.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Se na dor Au gus to Bo te lho, que ro sa u dar a de -
ci são do Tri bu nal Islâ mi co de Ape la ção, que re je i tou,
de vi do à exis tên cia de “fa lhas téc ni cas” no pro ces so,
a con de na ção à mor te, por ape dre ja men to, de cre ta da
no ano pas sa do, con tra a ni ge ri a na Ami na La wal, que
ha via fi ca do grá vi da sem es tar ca sa da.

Ami na La wal foi ab sol vi da, ape sar de não ha ver
una ni mi da de en tre os cin co ju í zes do tri bu nal do Esta -
do de Kat si na, no Nor te da Ni gé ria, que com pu nham
a co mis são que re viu a sen ten ça de cre ta da em mar ço
de 2002.

Ami na La wal, di vor ci a da aos 31 anos, foi con de-
na da a ser en ter ra da até o pes co ço e ser mor ta a pe -
dra das, de po is de ser de nun ci a da pe los mo ra do res
da al de ia de Ku ra mi por ter dado à luz, em ja ne i ro de
2002, a Wa si la, seu quin to fi lho, sem es tar ca sa da.

Ela foi sen ten ci a da de po is de ad mi tir que ti nha
fi ca do grá vi da após di vor ci ar-se de seu se gun do ma -
ri do, o que a con ver tia em adúl te ra, se gun do a Lei
Islâ mi ca, a sha ria, em vi gor em 12 dos 18 es ta dos do
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nor te da Ni gé ria. O su pos to pai da me ni na, que, se -
gun do La wal, ti nha pro me ti do ca sar-se com ela, foi
ab sol vi do por fal ta de pro vas.

Um dos prin ci pa is ar gu men tos da de fe sa de La -
wal foi que o tri bu nal lo cal que a con de nou “não ex pli-
cou com cla re za a ofen sa co me ti da e qua is po de ri am
ser suas con se qüên ci as”. Os de fen so res tam bém ale -
ga ram que La wal, anal fa be ta, não teve aces so du ran-
te o jul ga men to a um ad vo ga do e, além dis so, a con -
cep ção de sua fi lha ocor reu an tes do es ta be le ci men-
to, no Esta do de Kat si na, da lei is lâ mi ca pela que foi
jul ga da e con de na da.

Se gun do a sen ten ça de mor te, La wal se ria exe -
cu ta da em ja ne i ro pró xi mo, de po is do se gun do ani -
ver sá rio de sua fi lha ile gí ti ma, a qual con ti nua ama-
men tan do.

O ve re dic to da ab sol vi ção pre ci sa ser sa u da do
por to dos aque les que de fen dem me di das que re al-
men te res pe i tem a dig ni da de dos se res hu ma nos.

Sr. Pre si den te, aqui re lem bro que as Se na do ras
Fá ti ma Cle i de e He lo í sa He le na, to dos os Mem bros
da Co mis são de Re la ção Exte ri o res e de De fe sa Na -
ci o nal e mu i tos ou tros Se na do res e Se na do ras, en-
fim, to dos nós fi ze mos um ape lo ao Pre si den te da Re -
pú bli ca Fe de ral da Ni gé ria, Olu se gun Oba san jo, para
que bus cas se a anis tia e a sus pen são da pena da Srª
Ami na La wal. O pró prio Pre si den te Luiz Iná cio Lula da 
Sil va tam bém ma ni fes tou pre o cu pa ção com a con de-
na ção, ten do, in clu si ve, ofe re ci do asi lo à Srª Ami na
La wal.

Assim, que re mos sa u dar como po si ti va a de ci-
são do Tri bu nal de anu lar a con de na ção à mor te por
ape dre ja men to da ni ge ri a na.

A Se na do ra He lo í sa He le na iria fa zer esse mes -
mo re gis tro, as sim como cer ta men te o fa ria a Se na-
do ra Fá ti ma Cle i de se aqui es ti ves se. Por tan to, S.
Exªs tam bém têm par te nes te meu pro nun ci a men to,
pois am bas se de di ca ram ao tra ba lho que ori gi nou o
re que ri men to, apro va do pela Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal e pelo Ple ná rio des ta
Casa, so li ci tan do a ab sol vi ção da Srª Ami na La wal.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -

ce do a pa la vra, pela Li de ran ça do PSDB, ao Se na dor
Arthur Vir gí lio. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Ma ra nhão,
pela or dem de ins cri ção.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a con clu são da re u-
nião mi nis te ri al da Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio,

re a li za da no Bal neá rio de Can cun, no Mé xi co, há pou -
cos dias, ape nas con fir mou o que era de se pre ver e o
que as re u niões pre pa ra tó ri as já in di ca vam: pou co ou
nada se avan çou no aten di men to aos de si de ra tos dos
pa í ses do G-22, gru po li de ra do pelo Bra sil.

Na ver da de, o re sul ta do foi me di a no em ter mos
dos in te res ses bra si le i ros, com a li be ra ção de tex tos va -
gos e im pre ci sos so bre as me di das con cre tas que se -
rão to ma das para har mo ni zar o co mér cio in ter na ci o nal.

Pa ra le la men te, para além de qual quer pre vi são
ra zoá vel, for tes e vi o len tas ma ni fes ta ções ocor re ram,
o que pa re ce es tar se tor nan do uma ro ti na nas re u-
niões im por tan tes da OMC, di an te das qua is não de -
ve mos nos de i xar en ga nar. Algum sig ni fi ca do tal su -
ces são de pro tes tos tem e, por isso mes mo, me re ce a 
re fle xão dos lí de res dos pa í ses-mem bros da or ga ni-
za ção. Pro tes tos e mo vi men tos de rua não sur gem do 
nada. Eles re fle tem sem pre al gu ma di ver gên cia en tre
gru pos e, sen do as sim, de vem ser ob je to de aná li se
em bus ca de con ci li a ção pos sí vel, aque la que evi te o
con fron to des tru ti vo.

A mais im pac tan te das ma ni fes ta ções de pro-
tes to con tra a OMC foi o su i cí dio do cam po nês co re a-
no logo no iní cio da re u nião. Toda vez em que uma
vida hu ma na é ce i fa da, mes mo que seja por su i cí dio,
de ve mos re fle tir, para além da in sa ni da de do ato em
si, so bre o sig ni fi ca do des sa mor te. Algo de mu i to gra -
ve está ocor ren do, para que pes so as se jam le va das a 
mor rer por ques tões que pa re cem ser me ra men te co -
mer ci a is.

Lem bre mo-nos de que, ape sar de es tar mos vi -
ven do o ine vi tá vel ci clo da glo ba li za ção, os po vos ain -
da pre ser vam e de se jam vi ver no mun do das na ções
so be ra nas, se nho ras de seus pró pri os des ti nos e au -
tô no mas nas es co lhas de seus pro je tos e ob je ti vos de 
de sen vol vi men to.

A glo ba li za ção, tal como está co lo ca da, prin ci-
pal men te no se tor de co mér cio, é uma via es tre i ta, na
qual ca bem ape nas uns pou cos, exa ta men te os mais
for tes. Fa cil men te se per ce be a ten ta ção co lo ni a lis ta
dos ri cos so bre os po bres, não mais pela for ça mi li tar,
mas pelo po der eco nô mi co. O dis cur so da li vre ini ci a-
ti va e da li ber da de co mer ci al con fli ta com o alto pro te-
ci o nis mo das eco no mi as de sen vol vi das con tra os
pro du tos e ser vi ços das eco no mi as mais po bres.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, o pro nun ci a men-
to do Pre si den te Lula na aber tu ra da Assem bléia Ge -
ral da ONU re fle te bem o sen ti men to de dis cri mi na-
ção e in jus ti ça per ce bi do pe los po vos emer gen tes e
po bres em re la ção às pos tu ras dos Esta dos Uni dos,
da União Eu ro péia, do Ja pão e dos de ma is pa í ses de -
sen vol vi dos. Ten tam eles man ter-nos à mar gem do
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pro gres so e de seus be ne fí ci os. O re sul ta do é o au -
men to da fome e da mi sé ria em es ca la pla ne tá ria,
nun ca vis ta em épo cas an te ri o res. Con tu do, é ne ces-
sá rio re co nhe cer que essa po si ção está na ló gi ca da
cha ma da glo ba li za ção, a nova e mais per ver sa for ma
de co lo ni a lis mo eco nô mi co.

Srªs e Srs. Se na do res, te mos vis to, em to dos os
ve í cu los de co mu ni ca ção no Bra sil, so bre tu do de po is
que ti ve mos a dis pu ta co mer ci al com o Ca na dá a res -
pe i to das en co men das de aviões en vol ven do a
Embra er e a Bom bar di er, um vo lu mo so no ti ciá rio so -
bre as ques tões de co mér cio ex te ri or bra si le i ro e, em
es pe ci al, so bre nos sas ex por ta ções agrí co las.

Cabe-me aqui fa zer uma ob ser va ção so bre a es -
tu pi dez e a tru cu lên cia da ló gi ca ca pi ta lis ta dos pa í ses
mais ri cos do mun do nes se in ci den te en tre Bra sil e Ca -
na dá. Mes mo quan do há um in te res se co la te ral, mes -
mo as sim, o res pe i to aos in te res ses dos pa í ses sub de-
sen vol vi dos ou em fase de de sen vol vi men to é sem pre
con di ci o na do ao in te res se dos pa í ses mais ri cos. A in -
dús tria bra si le i ra Embra er re al men te tem tido gran de
êxi to, mas é pre ci so lem brar que a em pre sa é ape nas
uma mon ta do ra de aviões. A ri gor, a Embra er não faz
nada se não mon tar os kits que re ce be dos pa í ses de -
sen vol vi dos, in clu si ve do Ca na dá. Tur bi nas que são fa -
bri ca das no Ca na dá, cha pas de duro alu mí nio que são 
fa bri ca das nos Esta dos Uni dos, to dos os com po nen-
tes, to dos os in su mos na pro du ção dos aviões da
Embra er são, de res to, pro du zi dos nos pa í ses do Pri -
me i ro Mun do, mas, mes mo as sim, eles não to le ram a
con vi vên cia e o su ces so dos pa í ses do mun do em de -
sen vol vi men to. Aí é que está o ab sur do, a lei que im pe-
ra hoje no mer ca do in ter na ci o nal da glo ba li za ção.

To dos os úl ti mos go ver nos bra si le i ros, in de pen-
den te men te da co lo ra ção po lí ti ca, têm, des de o iní cio
da dé ca da de 90, re pe ti do à exa us tão que pre ci sa-
mos au men tar nos sas ex por ta ções para equi li brar as
con tas e que o nos so car ro-che fe é a pa u ta de pro du-
tos agro in dus tri a is, es pe ci al men te os agrí co las, al ta-
men te com pe ti ti vos que po de mos ofe re cer des de
grãos, como soja, a pro du tos ma nu fa tu ra dos, como
suco de la ran ja.

O que fica cla ro em toda a nos sa luta por me lho-
res e ma i o res mer ca dos é que o agro ne gó cio ain da é
um ele men to cen tral no in ter câm bio en tre as na ções.
O mun do ain da é for te men te de pen den te do que
acon te ce no uni ver so da pro du ção, co mer ci a li za ção e 
con su mo de pro du tos agrí co las, seja nos mer ca dos
in ter nos, seja no co mér cio in ter na ci o nal.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, com o des man te la-
men to dos fe u dos e ba ro na tos agrí co las, pas sa mos
do mun do es sen ci al men te agrí co la do mi nan te até o

Sé cu lo XVIII, para o mun do mo der no da in dus tri a li za-
ção e da re la ti va de mo cra ti za ção da ter ra, com o
avan ço da agri cul tu ra fa mi li ar de pe que nos e mé di os
pro pri e tá ri os. Isso, to da via, não re sol veu nem o pro-
ble ma da dis tri bu i ção das ter ras na ma i o ria dos pa í-
ses, nem o ter ror da fome nos pa í ses po bres.Ade ma-
is, fica pa ten te que a agri cul tu ra é, além de uma ques -
tão eco nô mi ca, uma ques tão so ci al im por tan te e cen -
tral, mes mo nas eco no mi as de sen vol vi das do mun do.
Pa ra le la men te, a in dus tri a li za ção não subs ti tui a agri -
cul tu ra, quan to mais não seja, por que a po pu la ção
mun di al, cada vez mais nu me ro sa, de man da sem pre
mais ali men tos e seus con gê ne res.

De fato, Sr. Pre si den te, a po pu la ção di re ta men te
de pen den te da agro in dús tria é gran de, o que tor na a
ques tão não ape nas eco nô mi ca, no sen ti do es tri to do
ter mo, mas so ci al, com as enor mes re per cus sões
que terá, se hou ver uma cri se no se tor. Pa í ses como a 
Fran ça ou os Esta dos Uni dos sa bem per fe i ta men te
bem o que sig ni fi ca rá em ter mos in ter nos se seus res -
pec ti vos se to res agrí co las en tra rem em cri se. As re-
per cus sões de or dem so ci al se rão ca tas tró fi cas para
eles e para seus par ce i ros co mer ci a is.

E nós bra si le i ros, Srªs e Srs. Se na do res, sa be-
mos mais do que nin guém o sig ni fi ca do de uma cri se
no cam po. O Bra sil da pri me i ra me ta de do Sé cu lo XX,
no qual mais de 50% da po pu la ção era cam pe si na,
trans for mou-se, hoje, em um Bra sil ur ba no, no qual
80% da po pu la ção mo ram nas re giões ci ta di nas.

Só este dado es ta tís ti co re ve la todo o es for ço a
ser fe i to para re ver ter mos o flu xo mi gra tó rio em di re-
ção ao cam po, ali vi an do a pres são so bre as ci da des e 
re va lo ri zan do o pro du tor ru ral mais do que a pro du-
ção ru ral, como hoje tem sido a prá ti ca.

Cum pre ob ser var que o Bra sil, no pre sen te mo -
men to, está ce le bran do uma sa fra de grãos sem pre -
ce den tes, que ge rou o su pe rá vit co mer ci al de
US$147 bi lhões. Mas a gran de ques tão é que essa
pro du ção de grãos, so bre tu do de soja, pela pró pria
na tu re za da ati vi da de, não é uma gran de ge ra do ra de
em pre go para o ho mem do cam po. Por isso, aqui fa la-
mos na re vi ta li za ção para o pro du tor ru ral e não ape -
nas para a eco no mia bra si le i ra. Há uma di fe ren ça mu -
i to gran de em pro du zir para o so ci al e pro du zir para a
eco no mia.

Ba te mos su ces si vos re cor des na sa fra de
grãos, cujo fito é a ex por ta ção, mas con ti nu a mos com 
pro ble mas de ren da para o agri cul tor, e com pro ble-
mas de aces so à co mi da para boa par te da po pu la-
ção. Num país que se or gu lha de ser uma gran de po -
tên cia agrí co la, o Pre si den te da Re pú bli ca teve que
cri ar um pro gra ma, o Fome Zero, para sub si di ar a pro -
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du ção das gran des mas sas po pu la res, en tre elas o
pró prio tra ba lha dor ru ral. Tal fato, por si só, re ve la não
ape nas a de fi ciên cia, mas até a au sên cia to tal de uma 
po lí ti ca con sis ten te para o se tor pri má rio. Na ver da de,
esse pro ble ma é crô ni co e se ar ras ta por meio da ges -
tão de mu i tos go ver nan tes. Não é um pro ble ma novo
no Go ver no Lula. É na tu ral que, pela sua luta po lí ti ca
como lí der de tra ba lha do res, como lí der de cam po ne-
ses, a Na ção bra si le i ra es te ja a co brar que o Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va faça o que os an te ces-
so res não fi ze ram: uma po lí ti ca agrá ria abran gen te.

Con vi ve mos, de modo cada vez mais di fí cil, com 
ci da des hi per po pu lo sas, che i as de mar gi na li da de e
com cres cen te po pu la ção pe ri fé ri ca ca ren te, para as
qua is sem pre so bra o epí te to de des qua li fi ca da e,
por tan to, de di fí cil co lo ca ção no mer ca do de tra ba lho,
sem que se fa çam pro gra mas de re a dap ta ção cus to-
sos. Ora, Sr. Pre si den te, tais pes so as vêm de fa mí li as
e gru pos que, fre qüen te men te, há ge ra ções, acu mu-
lam qua li fi ca ção e co nhe ci men to para a ati vi da de ru -
ral nas ter ras bra si le i ras, mu i tas ve zes as mais di fí ce is
de li dar, como as do Nor des te. É um erro, um equí vo-
co o que os me i os de co mu ni ca ção di zem a res pe i to
dos tra ba lha do res ru ra is que mi gra ram para os gran -
des cen tros in dus tri a is. Di zem que são tra ba lha do res
des qua li fi ca dos, sem pro fis são. Não é ver da de. De
fato, são tra ba lha do res qua li fi ca dos, têm uma pro fis-
são de fi ni da. Apren de ram a li dar com a ter ra, com o
cam po, são pro fis si o na is com pe ten tes para a ati vi da-
de agrí co la. Estão so fren do, des lo ca dos de seus cen -
tros de tra ba lho, por fal ta de es tí mu lo, de aten ção, por
fal ta de uma po lí ti ca ru ral con sis ten te ca paz de tor nar
es ti mu lan te a ati vi da de da que les que vi vem do tra ba-
lho no cam po. E to dos, qua se que sem ex ce ção,
aban do na ram seu qui nhão de ter ra não por que qui se-
ram, mas por que não ti ve ram apo io e in cen ti vo da so -
ci e da de e dos go ver nos para con ti nu ar pro du zin do.
Tor na ram-se mar gi na is ur ba nos, pe san do so bre a so -
ci e da de, por que esta mes ma vol tou-lhes as cos tas
en quan to ain da po di am e de se ja vam ser pro du ti vos.

Ora, Sr. Pre si den te, o Bra sil não pode fi car à
mer cê da ex pec ta ti va de um acor do co mer ci al mul ti la-
te ral para re sol ver seus en tra ves in ter nos de de sen-
vol vi men to. O povo do Nor des te já so fre de mi sé ria
su fi ci en te, para ter que fi car es pe ran do por um pra to
de co mi da que de ve rá vir do he mis fé rio nor te. Deus
sabe quan do. O Bra sil não pode es pe rar que con ces-
sões ex ter nas pos sam re sol ver nos sos pro ble mas in -
ter nos. Te mos que ado tar agres si va po lí ti ca agrí co la e 
agrá ria nes te País. Só as sim te re mos voz e po der
para dis cu tir acor do na OMC.

Aguar dar a ge ne ro si da de dos pa í ses de sen vol-
vi dos do mun do, es pe ran do que eles de i xem de man -
ter os sub sí di os que ga ran tem a per ma nên cia de
seus tra ba lha do res no cam po é uma uto pia, para não
di zer uma in ge nu i da de, da que les que or ga ni za ram
esse en con tro da 5ª Con ven ção da Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio.

O Bra sil vive, des de todo o sem pre, a fal ta de um
pro je to de de sen vol vi men to ar ti cu la do e que te nha
con ti nu i da de e con sis tên cia no tem po. E o se tor ru ral é
um dos que mais so frem com isso. Se tan to se fala que
é gra ças à agri cul tu ra que nos sas ex por ta ções não es -
tão no ver me lho, é hora de olhar para as pes so as que
pro du zem e dar-lhes apo io. E isso se faz, Sr. Pre si den-
te, com po lí ti cas para o cam po que ata quem si mul ta-
ne a men te to das a fren tes, va lo ri zan do so bre tu do o
em pre go, fi xan do efe ti va men te o ho mem ao seu pró-
prio ha bi tat, dis tri bu i ção jus ta de ter ras, me di an te re -
for ma agrá ria pa cí fi ca e des ti tu í da de co lo ra ções po lí ti-
co-par ti dá ri as; ofer ta de cré di to a ju ros su por tá ve is
pela ati vi da de de ma i or ris co que exis te na face da ter -
ra, a agri cul tu ra, que está su je i ta às in cle mên cia do
tem po; ma nu ten ção de se gu ro agrí co la que ga ran ta
que os pro du to res não fi ca rão na mi sé ria se hou ver
que bra de sa fra mo ti va da por ad ver si da des cli má ti cas;
ga ran tia de pre ços mí ni mos que dêem cer te za de que
os pro du to res não se rão des tru í dos por uma que da de
pre ços sú bi ta; ofer ta de su por te tec no ló gi co e téc ni co
que au men te a pro du ti vi da de e qua li da de, prin ci pal-
men te dos pe que nos e mé di os pro du to res, que são os
que têm as ma i o res di fi cul da des de aces so a esse su -
por te in dis pen sá vel; ofer ta de um sis te ma de in fra-es-
tru tu ra de apo io à es to ca gem; dis tri bu i ção, trans por te e 
co mer ci a li za ção da pro du ção, o que im pli ca tam bém
um sis te ma in ter mo dal de trans por te efi ci en te e em
boas con di ções de ope ra ção e não as es tra das pre ca-
rís si mas que te mos.

Di rão, pos si vel men te, os que me ou vem, que
es tou pro pon do uma re vi são com ple ta da po lí ti ca bra -
si le i ra para o se tor agrí co la. Con cor do que sim, es tou
pro pon do esta re vi são que há mu i to se faz ne ces sá-
ria. Isso para aten der às re co men da ções do FMI. A
po lí ti ca agrí co la e a po lí ti ca eco nô mi ca em ge ral do
País é a mes mís si ma pra ti ca da no go ver no an te ri or:
sa cri fi ca as ati vi da des eco nô mi cas do País, tira do
Esta do sua ca pa ci da de de in ves tir na pro du ção, na in -
fra-es tru tu ra, para que o Bra sil te nha mais sal dos e
mais su pe rá vit para ga ran tir o pa ga men to de ju ros, já
que do prin ci pal não se paga nada e cada vez mais se 
acu mu la, ano a ano. 

Sr. Pre si den te, tive a hon ra de par ti ci par da de -
le ga ção bra si le i ra que com pa re ceu à re u nião de Can -
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cun e pude ver a di fi cul da de que há para har mo ni zar
os in te res ses dos di fe ren tes pa í ses e gru pos de na -
ções. É di fí cil ima gi nar que a Eu ro pa ou os Esta dos
Uni dos re nun ci em aos seus pro gra mas in ter nos de
sub sí dio aos pro du to res ru ra is, sob o ris co de ge ra-
rem uma cri se eco nô mi ca e so ci al den tro dos seus
pró pri os ter ri tó ri os.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho. Fa zen-
do soar a cam pa i nha.) – Sr. Se na dor, já pas sa mos
uma hora e seis mi nu tos do ho rá rio. Peço que V. Exª
ace le re.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Den -
tro des se tem po qui lo mé tri co, quan to usei efe ti va-
men te?

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Vin te
mi nu tos e de ze no ve se gun dos.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Peço
to le rân cia a V. Exª, por que já es tou pró xi mo da con -
clu são do meu dis cur so.

Não re nun ci am por que es ses pro gra mas in ter-
nos de sub sí di os são so ci a is e, sem es ses sub sí di os,
di fi cil men te aque les pa í ses po dem ga ran tir o em pre go
no cam po, até por que, em con di ções na tu ra is de pro -
du ção, evi den te men te os cli mas tro pi ca is têm van ta-
gens com pe ti ti vas mu i to ma i o res do que os cli mas
tem pe ra dos, que têm uma pe que na es ta ção pro du ti va
– qua tro me ses no ano –, en quan to os cli mas tro pi ca is
têm um pe río do de fer ti li da de agrí co la mu i to ma i or.

É cer to que o Bra sil, com toda a le gi ti mi da de,
de se ja co lo car os seus pro du tos no mer ca do ex ter no
e, par ti cu lar men te, nos mer ca dos de ma i or po der
aqui si ti vo. Mas são jus ta men te es ses, os pa í ses ri cos,
os que mais pro te gem os seus pro du to res. Há uma in -
com pa ti bi li da de en tre os in te res ses do Bra sil, em ma -
té ria de pro du ção agrí co la, e os in te res ses dos pa í ses
ri cos do mun do.

Te mos aí um im pas se de di fí cil so lu ção, já que
Esta dos Uni dos e Eu ro pa di fi cil men te con cor da rão
em re du zir os seus sub sí di os, me nos ain da eli mi-
ná-los, como de se jam Bra sil, Índia e os de ma is mem -
bros do G-22. Fren te a isso, cla mam os pa í ses po bres
que é pre ci so ha ver ma i or aber tu ra dos mer ca dos
para que te nham chan ce de cres cer e re sol ver os
seus pro ble mas in ter nos de po bre za ex tre ma.

Sr. Pre si den te, a OMC tal vez seja o fó rum mais
com ple xo e de li ca do que hoje as na ções en fren tam
para ten tar har mo ni zar os seus in te res ses. Com pa rá-
vel a esse, tal vez, só o fó rum da ONU e de seu Con -
se lho de Se gu ran ça, com as ques tões do ter ro ris mo,
das ações ar ma das de pa í ses como Esta dos Uni dos
e Ingla ter ra e a ins ta bi li da de do Ori en te Mé dio. E de-

ve mos ter a cons ciên cia de que será um lon go ca mi-
nho, até que se che gue a um de no mi na dor co mum,
no qual os que ce dem não se sin tam per de do res, e os 
que ga nham não es te jam apro ve i tan do-se da fra que-
za dos de ma is.

Mu i to se tem es cri to e dito a res pe i to do que
deve ou pode ser fe i to no co mér cio mun di al, para se
pro mo ver al gu ma jus ti ça nas tro cas en tre as na ções:
Des de ra ci o cí ni os ma ni que ís tas so bre as ca u sas das
dis tor ções, como o de que uma vaca no he mis fé rio
Nor te re ce be mais sub sí di os do que uma cri an ça no
he mis fé rio Sul – e é ver da de –, até pro pos tas de do a-
ção, pura e sim ples, de ali men tos dos pa í ses com ex -
ce den tes para os que têm ca rên cia de pro du ção.

Não po de mos ne gar a boa in ten ção dos que as -
sim ar gu men tam. Con tu do, tais ar gu men tos ca re cem
de base re a lis ta, pois não é pos sí vel fa zer com que
um país rico de i xe de ali men tar suas va cas, que, no fi -
nal, ga ran tem a ren da de seu povo, para doar di nhe i ro
vivo para ali men tar ou tros po vos. Nada se ria re sol vi-
do, e cri ar-se-iam no vos pro ble mas, como: quem ar -
ca ria com os cus tos de es to ca gem, trans por te e dis -
tri bu i ção dos ali men tos do a dos?

O que fica pa ten te, Sr. Pre si den te, é que o Bra sil,
as sim como a Índia, a Chi na, a Argen ti na, o Mé xi co e
os de ma is mem bros do Gru po dos 22 te rão que lu tar
por en con trar ca mi nhos que for ti fi quem suas eco no mi-
as a par tir de so lu ções, pri me i ra men te, in ter nas e, se -
cun da ri a men te, ex ter nas, con ven cen do os mer ca dos
mais pu jan tes a de se ja rem nos sos pro du tos, obri gan-
do, as sim, que suas eco no mi as se re ci clem em fun ção
des sa nova ocor rên cia. Ou seja, o ve lhís si mo sis te ma
de pres sões e de con tra pres sões ain da é o mais efi caz
para pro vo car acor dos ace i tá ve is para as par tes con -
ten do ras.

É cer to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que não se pode le gi ti mar po lí ti cas de co mér cio ex te-
ri or que con du zam ao dum ping e ao abu so da lei do
mais for te. Nes ses ter mos, nun ca ha ve rá jus ti ça en tre
as na ções, e aos po bres será des ti na da à cer te za da
po bre za pe re ne, o que não po de mos ace i tar de modo
al gum.

O Bra sil é, hoje, um dos prin ci pa is pa í ses ex por-
ta do res de grãos, como a soja e o café. Nos so aço
com pe te no mer ca do nor te-ame ri ca no com van ta gem
– daí, as bar re i ras que lhe são in ter pos tas. Nos so suco
de la ran ja é im por ta do por qua se todo o mun do.

Enfim, o Bra sil tor nou-se um in ter lo cu tor de
peso no co mér cio ex te ri or, e, por isso, pas sa mos por
nos sa cri se de cres ci men to, na qual que re mos mais
es pa ço, me lho res pre ços e mais ga ran ti as de com pe-
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ti ção igua li tá ria. Essas, con tu do, são con quis tas a se -
rem du ra men te al can ça das ao lon go dos pró xi mos
anos. E nos sos con cor ren tes não es tão dis pos tos a
ce der o seu es pa ço fa cil men te.

O fi nal da re u nião mi nis te ri al de Can cun de i xou
cla ro que os Esta dos Uni dos e a União Eu ro péia não
fa ci li ta rão a vida do G-22 ape nas por ra zões hu ma ni-
tá ri as. Terá que ha ver com pen sa ções para que eles
ce dam nos sub sí di os. Para isso, te re mos que tra ba-
lhar du ra men te, nós to dos, para for ta le cer o Bra sil o
su fi ci en te para ter algo a ofe re cer em tro ca, que não
seja ape nas doar uma fa tia de nos sa pró pria ri que za.

Se não ti ver mos mu i to cla ro o que que re mos de
um pro je to de de sen vol vi men to bem ar ti cu la do, per -
ma ne ce re mos na ve gan do ao sa bor dos acon te ci-
men tos, sem ini ci a ti vas ca pa zes de sa na rem, de
modo per ma nen te, nos sos pro ble mas. Ou to ma mos
cons ciên cia de que de ve mos tra ba lhar, aqui e já, para 
cres cer, sem es pe rar, ou con ti nu a re mos a la men tar a
fal ta de co o pe ra ção in ter na ci o nal.

Pa ra le la men te, Sr. Pre si den te, a di plo ma cia e o
em pre sa ri a do bra si le i ro es tão sen do cha ma dos a to -
mar cons ciên cia do que seja lu tar pelo Bra sil no ex te-
ri or. Ou co lo ca mos for ça e con vic ção con jun ta de
Esta do e ini ci a ti va pri va da, como o fa zem os Esta dos
Uni dos e a União Eu ro péia, ou ain da te re mos mu i ta
de cep ção pela fren te.

Na ver da de, esse foi o ce ná rio, o qua dro que
pude ob ser var, como re pre sen tan te do Se na do bra si-
le i ro, jun to à 5ª Con fe rên cia da Orga ni za ção Mun di al
de Co mér cio, em Can cun, no Mé xi co.

Já ouvi mu i tas in for ma ções, co men tá ri os e no tí-
ci as na im pren sa bra si le i ra so bre os êxi tos que o Bra -
sil te ria tido na re u nião de Can cun, mas, na mi nha
mo des ta ava li a ção, não foi o que vi. Na ver da de, la-
men to di zer que a re u nião foi um fra cas so to tal não
so men te para o Bra sil, mas para to dos os pa í ses in te-
gran tes do cha ma do G-22.

Con ce do um apar te ao Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor José

Ma ra nhão, es ta mos aten ta men te ou vin do V. Exª. So -
men te, ago ra, em res pe i to ao gran de Se cre tá rio-Ge-
ral da Mesa, Ra i mun do Car re i ro, que já está exa us to,
pois pas sou o dia tra ba lhan do...

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Eu
me pe ni ten cio pela de mo ra, em res pe i to à Mesa e a V.
Exªs, que me pres ti gi a ram com sua pre sen ça.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – O PMDB do
Nor des te re co nhe ce em V. Exª o gran de Lí der do nos -
so Par ti do na re gião. V. Exª me faz lem brar Cris to, que
di zia: “De ver da de em ver da de, eu vos digo”. Só ago -

ra, o País sabe que a re u nião foi um fra cas so. Tudo
isso é a co mu ni ca ção. Este Go ver no está se ins pi ran-
do em Jo seph Go eb bels, que dis se: “re pi tam uma
men ti ra vá ri as ve zes, que ela se tor na ver da de”. Eu
que ria só um com ple men to. V. Exª foi sá bio, viu que o
po ten ci al é a agri cul tu ra e foi, sem dú vi da ne nhu ma,
um dos me lho res Go ver na do res da his tó ria do Nor -
des te, daí ter che ga do a esta Casa com a mais ex-
pres si va vo ta ção de to dos nós, nor des ti nos. Eu que ria
com ple men tar com isto: já que a con fe rên cia não foi
boa em Can cun, de ve mos se guir o exem plo dos ame -
ri ca nos, não o de Bush, mas o de Frank lin De la no Ro -
o se velt, que dis se: “Aten te bem: leve um bico de luz a
uma fa zen da, e lá ha ve rá uma ga li nha na pa ne la. E
lem bre: se as ci da des fo rem des tru í das, po de rão res -
sur gir e re nas cer do cam po; mas, se o cam po for des -
tru í do, não for apo i a do, as ci da des pe re ce rão de
fome”.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Obri -
ga do a V. Exª pela con tri bu i ção. V. Exª tem in te i ra ra -
zão. Só te re mos uma agri cul tu ra for te e re al men te
com pe ti ti va, quan do os go ver nos se dis pu se rem a in -
ves tir no se tor. Não é co lo car o di nhe i ro na mão do
agri cul tor, do pro du tor ru ral, mas cri ar a in fra-es tru tu-
ra ne ces sá ria para que a agri cul tu ra pos sa ser mo-
der na, com pe ti ti va. No Bra sil, há uma em pre sa que é
re al men te exem plar: a Embra pa – Empre sa Bra si le i ra
de Pes qui sa Agro pe cuá ria. Mas, não só nes te Go ver-
no, mas em to dos, os re cur sos têm sido por de ma is
es cas sos para que a em pre sa de sen vol va as pes qui-
sas, a ex pe ri men ta ção, o tra ba lho ci en tí fi co, que ser -
ve de su por te e de apo io à ati vi da de agrí co la, que é
uma ati vi da de que hoje, para ser com pe ti ti va, pre ci sa
ter esse grau de de sen vol vi men to.

Nós, bra si le i ros, te mos o pri vi lé gio de ter cli ma,
plu vi o si da de, lu mi no si da de e solo de boa fer ti li da de –
não di ria óti ma, mas ra zoá vel. É isso que nos dá com -
pe ti ti vi da de na pro du ção de grãos, ago ra ame a ça da
pe los sub sí di os dos pa í ses do Pri me i ro Mun do.

Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª a to le rân cia.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – So bre

a mesa, ofí cio do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta-
dos que pas so a ler.

É lido o se guin te

PS-GSE Nº 792

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 24, de 2003
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(Me di da Pro vi só ria nº 127/03, do Po der Exe cu ti vo),
apro va do na Ses são Ple ná ria do dia 23-9-03, que
“Dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma Emer gen ci al e
Excep ci o nal de Apo io às Con ces si o ná ri as de Ser vi-
ços Pú bli cos de Dis tri bu i ção de Ener gia Elé tri ca, al te-
ra as Leis nºs 8.631, de 4 de mar ço de 1993, 9.427, de 
26 de de zem bro de 1996, 10.438, de 26 de abril de
2002, e dá ou tras pro vi dên ci as”, con for me o dis pos to
no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção
dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 24, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
nº 127, de 2003)

Dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma
Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às
Con ces si o ná ri as de Ser vi ços Pú bli cos de 
Dis tri bu i ção de Ener gia Elé tri ca, al te ra as
Leis nºs 8.631, de 4 de mar ço de 1993,
9.427, de 26 de de zem bro de 1996, 10.438,
de 26 de abril de 2002, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Pro gra ma Emer gen ci al e

Excep ci o nal de Apo io às Con ces si o ná ri as de Ser vi-
ços Pú bli cos de Dis tri bu i ção de Ener gia Elé tri ca, des -
ti na do a su prir a in su fi ciên cia de re cur sos de cor ren te
do adi a men to da apli ca ção do me ca nis mo de com-
pen sa ção de que tra ta o art. 1º da Me di da Pro vi só ria
nº 2.227, de 4 de se tem bro de 2001, para os re a jus tes
e re vi sões ta ri fá ri as re a li za dos en tre 8 de abril de
2003 e 7 de abril de 2004, por meio de fi nan ci a men to
a ser con ce di do pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES.

§ 1º Po de rão ser be ne fi ciá ri as do Pro gra ma as
con ces si o ná ri as que ti ve rem o di re i to à com pen sa ção
a que alu de o ca put, aten de rem às exi gên ci as le ga is
para ob ten ção de cré di to con ce di do com re cur sos pú -
bli cos e es ti ve rem adim plen tes com as em pre sas in -
te gran tes do Sis te ma BNDES.

§ 2º O va lor a ser fi nan ci a do será apu ra do e in -
for ma do pela Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca –
ANEEL, ob ser va da a le gis la ção vi gen te.

§ 3º A apli ca ção do dis pos to no ca put fica con -
di ci o na da à re nún cia ex pres sa do be ne fi ciá rio do fi -
nan ci a men to a pre ten so ou ale ga do di re i to, a ação ju -
di ci al, em cur so ou fu tu ra, ou a re vi são ta ri fá ria ex tra-

or di ná ria que pos sam ou ve nham a exis tir re la ti va-
men te ao adi a men to da com pen sa ção re fe ri do nes te
ar ti go.

§ 4º Para a exe cu ção do dis pos to nes te ar ti go, o
BNDES pro ce de rá ao en qua dra men to da ope ra ção
de for ma au to má ti ca e à aná li se ca das tral sim pli fi ca-
da, e as be ne fi ciá ri as apre sen ta rão os do cu men tos
exi gi dos por lei e as de ma is com pro va ções de ter mi-
na das pelo BNDES, que de ve rão ser efe tu a das me di-
an te de cla ra ções dos ad mi nis tra do res das con ces si-
o ná ri as.

§ 5º O pra zo de ca rên cia para a amor ti za ção do
fi nan ci a men to a ser con ce di do às em pre sas será de
até ses sen ta dias, a con tar das re vi sões ou re a jus tes
ta ri fá ri os anu a is que vi e rem a ser re a li za dos en tre 8
de abril de 2004 e 7 de abril de 2005.

§ 6º O pra zo de amor ti za ção dos fi nan ci a men-
tos será de vin te e qua tro me ses e po de rá ser ajus ta-
do à ar re ca da ção de cor ren te do au men to ta ri fá rio
cor res pon den te ao adi a men to da apli ca ção do me ca-
nis mo de com pen sa ção de que tra ta o ca put.

§ 7º Os re cur sos do fi nan ci a men to se rão li be ra-
dos após a apre sen ta ção, pe las con ces si o ná ri as, da
do cu men ta ção per ti nen te, em tem po há bil, e do cum -
pri men to das con di ções de uti li za ção do cré di to es ta-
be le ci das con tra tu al men te pelo BNDES, da se guin te
for ma:

I – cin qüen ta por cen to até ses sen ta dias, a par -
tir da data dos res pec ti vos re a jus tes ou re vi sões ta ri-
fá ri os anu a is re a li za dos en tre 8 de abril de 2003 e 7
de abril de 2004, ob ser va do o dis pos to no § 8º;

II – trin ta por cen to em cen to e oi ten ta dias, a
con tar da data dos res pec ti vos re a jus tes ou re vi sões
tarifá ri os anu a is re a li za dos en tre 8 de abril de 2003 e
7 de abril de 2004; e

III – os res tan tes vin te por cen to em du zen tos e
se ten ta dias, a con tar da data dos res pec ti vos re a jus-
tes ou re vi sões ta ri fá ri os anu a is re a li za dos en tre 8 de
abril de 2003 e 7 de abril de 2004.

§ 8º Para as con ces si o ná ri as que já ti ve ram adi -
a da a apli ca ção do me ca nis mo de com pen sa ção a
que se re fe re o ca put, o pra zo pre vis to no in ci so I do § 
7º será de ses sen ta dias, a con tar da pu bli ca ção des -
ta lei.

§ 9º As par ce las re fe ri das no § 7º po de rão ser li -
be ra das pelo BNDES nos quin ze dias úte is an te ri o res
ou pos te ri o res ao ter mo fi nal dos pra zos es ta be le ci-
dos em seus in ci sos.

§ 10. Os re cur sos re la ti vos às par ce las dis cri mi-
na das no § 7º se rão atu a li za dos pela mé dia ajus ta da
dos fi nan ci a men tos diá ri os apu ra dos no Sis te ma

Se tem bro de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 26 29107SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL292     



Espe ci al de Li qui da ção e de Cus tó dia –SELIC, des de
a data do re a jus te ou da re vi são ta ri fá ria anu al até a li -
be ra ção da res pec ti va par ce la à be ne fi ciá ria.

§ 11. O sal do de ve dor do fi nan ci a men to de vi do
ao BNDES será atu a li za do pela mé dia ajus ta da dos
fi nan ci a men tos diá ri os apu ra dos no SELIC, acres ci do
de en car gos de até um e meio por cen to ao ano.

§ 12. As ope ra ções fi nan ce i ras con ta rão com
ga ran tia em pri me i ro grau de re ce bí ve is, em per cen-
tu al do fa tu ra men to da be ne fi ciá ria, equi va len te à par -
ce la do au men to ta ri fá rio a ser con ce di do à em pre sa
be ne fi ciá ria en tre 8 de abril de 2004 e 7 de abril de
2005, cor res pon den te ao adi a men to da com pen sa-
ção a que se re fe re o ca put, con for me mon tan te apu -
ra do e in for ma do pela ANEEL.

§ 13. Fica au to ri za da a in ter ve niên cia da
ANEEL, es pe ci al men te para as su mir a obri ga ção de,
na hi pó te se de ex tin ção de con ces são, in clu ir, como
con di ção para ou tor ga de nova con ces são, no pro-
ces so li ci ta tó rio para ex plo ra ção dos ser vi ços pú bli-
cos, a sub-ro ga ção, pelo novo con ces si o ná rio, das
obri ga ções de cor ren tes do fi nan ci a men to de que tra -
ta esta lei.

§ 14. Os re cur sos a se rem li be ra dos pelo
BNDES se rão pri o ri ta ri a men te des ti na dos ao adim-
ple men to das obri ga ções in tra-se to ri a is as su mi das
pelo be ne fi ciá rio com os agen tes do se tor elé tri co.

§ 15. As in for ma ções a res pe i to de obri ga ções
in tra – se to ri a is ne ces sá ri as ao cum pri men to do § 14
de ve rão ser pres ta das pela ANEEL ao BNDES.

§ 16. As de ma is con di ções de fi nan ci a men to se -
rão de fi ni das pelo BNDES.

Art. 2º Sem pre ju í zo do aten di men to das fi na li-
da des es pe ci fi cas pre vis tas em lei e a cri té rio do Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da, po de rão ser des ti na das
à amor ti za ção da dí vi da pú bli ca fe de ral as dis po ni bi li-
da des das fon tes de re cur sos exis ten tes no Te sou ro
Na ci o nal no en cer ra men to do exer cí cio de 2002 não
com pro me ti das com os res tos a pa gar, ex ce tu a das
aque las de cor ren tes de vin cu la ção cons ti tu ci o nal.

Art. 3º Fica a União au to ri za da a con ce der fi nan-
ci a men to ao BNDES, com o ob je ti vo de aten der ao
Pro gra ma ins ti tu í do com base no art. 10 des ta lei.

§ 1º A des pe sa pre vis ta nes te ar ti go po de rá ser
aten di da com os re cur sos ar re ca da dos na for ma do
art. 2º des ta lei.

§ 2º O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal es ta be le-
ce rá as con di ções nor ma ti vas que se fi ze rem ne ces-
sá ri as ao cum pri men to do dis pos to no ca put des te
ar ti go.

Art. 4º As ve da ções cons tan tes do art. 39 da Lei
nº 4.131, de 3 de se tem bro de 1962, não se apli cam
ao fi nan ci a men to de que tra ta o art. 1º des ta lei e às
ope ra ções de cré di to que vi e rem a ser re a li za das pelo 
BNDES com as con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos
de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca e com as em pre sas
sig na tá ri as de con tra tos ini ci a is e equi va len tes, as sim
re co nhe ci dos em re so lu ção da ANEEL.

§ 1º Fica au to ri za da a con ces são de fi nan ci a-
men to de que tra ta o art. 1º des ta lei a en ti da des cujo
con tro le aci o ná rio per ten ça a pes so as ju rí di cas de di -
re i to pú bli co in ter no ou a suas sub si diá ri as ou con tro-
la das.

§ 2º O fi nan ci a men to con ce di do às en ti da des
men ci o na das no § 1º de ve rá ser con si de ra do ex tra li-
mi tes, para fins das nor mas que re gem o con tin gen ci-
a men to de cré di to ao se tor pú bli co.

Art. 5º As em pre sas pu bli cas e as so ci e da des
de eco no mia mis tas fe de ra is fi cam au to ri za das a
apre sen tar a re nún cia de que tra ta o § 3º do art. 1º
des ta lei.

Art. 6º O sal do re la ti vo ao adi a men to da com -
pen sa ção re fe ri do no art. 1º será atu a li za do, des de a
data de seu re co nhe ci men to na ta ri fa até sua efe ti va
com pen sa ção, pela taxa mé dia ajus ta da dos fi nan ci a-
men tos diá ri os de tí tu los pú bli cos fe de ra is, apu ra da
no SELIC, acu mu la da no pe río do, acres ci da de até
um e meio por cen to ao ano.

Art. 7º Os arts. 9º e 10 da Lei nº 8.631, de 4 de
mar ço de 1993, pas sam a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art.8º. ..................................................
Pa rá gra fo úni co. O cus to a que se re fe-

re este ar ti go deve in cor po rar to dos os en-
car gos e tri bu tos in ci den tes, de ven do o pa-
ga men to do ra te io ser re a li za do pelo sis te-
ma de quo tas men sa is, ba se a das em pre vi-
são anu al e ajus ta das aos va lo res re a is no
pró prio exer cí cio de exe cu ção.” (NR)

“Art. 10. O ina dim ple men to no re co lhi-
men to das par ce las das quo tas anu a is de
Re ser va Glo bal de Re ver são – RGR, Pro-
gra ma de Incen ti vo às Fon tes Alter na ti vas
de Ener gia Elé tri ca – PROINFA, Con ta de
De sen vol vi men to Ener gé ti co – CDE, e Con -
ta de Con su mo de Com bus tí ve is – CCC, da
com pen sa ção fi nan ce i ra pela uti li za ção de
re cur sos hí dri cos pe las con ces si o ná ri as,
acar re ta rá a im pos si bi li da de de re vi são e re -
a jus ta men to de seus ní ve is de ta ri fas, in de-
pen den te men te do que dis pu ser o con tra to
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res pec ti vo e de re ce bi men to de re cur sos
pro ve ni en tes da CCC, CDE e RGR.”(NR)

Art. 8º Os arts. 17 e 26 da Lei nº 9.427, de 26
de de zem bro de 1996, com a re da ção dada pela Lei 
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 17. .................................................
..............................................................
§ 2º Sem pre ju í zo do dis pos to nos con-

tra tos em vi gor, o atra so do pa ga men to de fa -
tu ras de com pra de ener gia elé tri ca e das
con tas men sa is de seu for ne ci men to aos con -
su mi do res, do uso da rede bá si ca e das ins ta-
la ções de co ne xão, bem como do re co lhi men-
to men sal dos en car gos re la ti vos às quo tas
da Re ser va Glo bal de Re ver são – RGR, à
com pen sa ção fi nan ce i ra pela uti li za ção de re -
cur sos hí dri cos, ao uso de bem pú bli co, ao ra -
te io da Con ta de Con su mo de Com bus tí ve is –
CCC, à Con ta de De sen vol vi men to Ener gé ti-
co – CDE, ao Pro gra ma de Incen ti vo às Fon -
tes Alter na ti vas de Ener gia Elé tri ca –
PROINFA e à Taxa de Fis ca li za ção dos Ser vi-
ços de Ener gia Elé tri ca, im pli ca rá a in ci dên cia
de ju ros de mora de um por cen to ao mês e
mul ta de até cin co por cen to, a ser fi xa da pela 
ANEEL, res pe i ta do o li mi te má xi mo ad mi ti do
pela le gis la ção em vi gor.” (NR)

“Art. 26. .................................................
..............................................................
§ 1º Para o apro ve i ta men to re fe ri do no

in ci so I do ca put, os em pre en di men tos hi-
dro e lé tri cos com po tên cia igual ou in fe ri or a
1.000 kW e aque les com base em fon tes so -
lar, eó li ca, bi o mas sa e co-ge ra ção qua li fi ca-
da, con for me re gu la men ta ção da ANEEL,
cuja po tên cia ins ta la da seja me nor ou igual a 
30.000 kW, a ANEEL es ti pu la rá per cen tu al
de re du ção não in fe ri or a cin qüen ta por cen to
a ser apli ca do às ta ri fas de uso dos sis te mas
elé tri cos de trans mis são e de dis tri bu i ção, in -
ci din do na pro du ção e no con su mo da ener -
gia co mer ci a li za da pe los apro ve i ta men tos.

... ...........................................................
§ 5º O apro ve i ta men to re fe ri do no in ci-

so I do ca put, os em pre en di men tos com po -
tên cia igual ou in fe ri or a 1.000 kW e aque les
com base em fon tes so lar, eó li ca, bi o mas sa,
cuja po tên cia ins ta la da seja me nor ou igual
a 30.000 kW, po de rão co mer ci a li zar ener gia

elé tri ca com con su mi dor, ou con jun to de
con su mi do res re u ni dos por co mu nhão de in -
te res ses de fato ou de di re i to cuja car ga
seja ma i or ou igual a 500 kw, in de pen den te-
men te dos pra zos de ca rên cia cons tan te do
art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de ju lho de
1995, ob ser va da a re gu la men ta ção da
ANEEL, po den do o for ne ci men to ser com-
ple men ta do por em pre en di men tos de ge ra-
ção as so ci a dos às fon tes aqui re fe ri das, vi -
san do a ga ran tia de suas dis po ni bi li da des
ener gé ti cas mas li mi ta do a qua ren ta e nove
por cen to da ener gia mé dia que pro du zi rem,
sem pre ju í zo do pre vis to no § 1º e § 2º.

.....................................................” (NR)

Art. 9º Os ar ti gos 3º, 5º, 13, 14 e 25 da Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 3º ..................................................
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. –
ELETROBRAS até 29 de abril de 2004, para 
a im plan ta ção de 3.300 MW 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 vin te
anos, a par tir da data de en tra da em ope ra-
ção de fi ni da no con tra to, ob ser va dos os va -
lo res e pi sos de fi ni dos na alí nea b;

b) a 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 pi sos cin qüen ta por
cen to, se ten ta por cen to e no ven 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 dos úl ti mos doze me ses, para 
a pro du ção con ce bi da a par tir de bi o mas sa,
pe que nas cen tra is hi dre lé tri cas e ener gia eó li-
ca, res pec ti va men te;........................................

c) o va lor pago pela ener gia elé tri ca ad-
qui ri da na for ma des te in ci so I, os cus tos
ad mi nis tra ti vos, fi nan ce i ros e en car gos tri bu-
tá ri os in cor ri dos pela Ele tro brás na con tra ta-
ção, se rão ra te a dos, após pré via ex clu são
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da Sub clas se Re si den ci al Ba i xa Ren da cujo 
con su mo seja igual ou in fe ri or a 80
kWh/mês, 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 ve ri fi ca do;..................................

d) a con tra ta ção das ins ta la ções de
que tra ta este in ci so I, 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, da que las ha bi li ta das,
pri me i ra men te as que ti ve rem as Li cen ças
Ambi en ta is de Insta la ção – LI – mais an ti gas,
pre va le cen do, em cada ins ta la ção, a data de
emis são da pri me i ra LI, caso te nha ocor ri do
pror ro ga ção ou nova emis são, li mi tan do-se a
con tra ta ção por Esta do a vin te por cen to das
fon tes eó li ca e bi o mas sa e quin ze por cen to
da Pe que na Cen tral Hi dre lé tri ca – PCH;

e) con clu í do o pro ces so de fi ni do na
alí nea d sem a con tra ta ção do to tal pre vis to
por fon te e exis tin do ain da em pre en di men-
tos com Li cen ça Ambi en tal de Insta la ção –
LI – vá li das, o sal do re ma nes cen te por fon te
será dis tri bu í do en tre os Esta dos de lo ca li-
za ção des ses em pre en di men tos, na pro por-
ção da ofer ta em kW (qui lo watt), re a pli can-
do-se o cri té rio de an ti gui da de da LI até a
con tra ta ção do to tal pre vis to por fon te;

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 e ser vi ços seja de, no mí ni mo,
se ten ta e cin co por cen to em va lor;

g) fica a Ele tro brás au to ri za da, no
caso da não con tra ta ção a que se re fe re as
alí ne as d e e, pela in su fi ciên cia de pro je tos
ha bi li ta dos, a ce le brar con tra tos por fon te
até 30 de ou tu bro de 2004, da di fe ren ça en -
tre os 1.100 MW e a ca pa ci da de con tra ta da
por fon te, se guin do os mes mos cri té ri os
ado ta dos nas alí ne as d e e;

h) no caso das me tas es ti pu la das para 
cada uma das fon tes não te rem sido atin gi-
das con for me es ta be le ce a alí nea g ca be rá
à Ele tro brás con tra tar ime di a ta men te as
quo tas re ma nes cen tes de po tên cia en tre os
pro je tos ha bi li ta dos nas de ma is fon tes, se-

guin do o cri té rio de an ti gui da de da Li cen ça
Ambi en tal de Insta la ção;

II – na se gun da eta pa do pro gra ma:
..............................................................
b) os con tra tos se rão ce le bra dos pela

Ele tro brás, com pra zo de du ra ção de vin te
anos e pre ço equi va len te ao va lor eco nô mi-
co cor res pon den te à 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;

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

d) o pro du tor de ener gia al ter na ti va fará
jus a um cré di to com ple men tar, 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,
e o va lor re ce bi do da Ele tro brás, para pro du-
ção con ce bi da a par tir de bi o mas sa, pe que na
cen tral hi dre lé tri ca e eó li ca; ..............................

..............................................................
i) o va lor pago pela ener gia elé tri ca ad -

qui ri da na for ma des te in ci so II, os cus tos
ad mi nis tra ti vos, fi nan ce i ros e os en car gos
tri bu tá ri os in cor ri dos pela Ele tro bras na con -
tra ta ção, se rão ra te a dos, após pré via ex clu-
são da Sub clas se Re si den ci al Ba i xa Ren da
cujo con su mo seja igual ou in fe ri or a 80
kWh/mês, 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 é Au tô no-
mo quan do sua so ci e da de, não sen do ela
pró pria con ces si o ná ria de qual quer es pé cie,
não é con tro la da ou co li ga da de con ces si o-
ná ria de ser vi ço pú bli co ou de uso do bem
pú bli co 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 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 § 1º, des de que o to tal
con tra ta do não ul tra pas se a 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 -
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ser van do-se, no caso da 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 seja dis tri bu í do igual men te en -
tre Au tô no mos e não Au tô no mos.

§ 3º Ca be rá ao Mi nis té rio de Mi nas
Ener gia a ela bo ra ção de Guia de Ha bi li ta ção
por fon te, con sig nan do as in for ma ções com-
ple men ta res às Li cen ças Ambi en ta is de Insta -
la ção, ne ces sá ri as à par ti ci pa ção no Pro in fa.

§ 4º So men te po de rão par ti ci par da
Cha ma da Pú bli ca, pro du to res que com pro vem
um grau de na ci o na li za ção dos equi pa men tos
e ser vi ços de, no mí ni mo, ses sen ta por cen to,
na pri me i ra eta pa e no ven ta por cen to na se -
gun da eta pa, em cada em pre en di men to.

§ 5º As con ces si o ná ri as, per mis si o ná-
ri as e o Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma –
ONS emi ti rão do cu men to con clu si vo re la ti vo
ao pro ces so de aces so aos sis te mas de
trans mis são e dis tri bu i ção, con for me Pro ce-
di men tos de Rede, no pra zo má xi mo de trin -
ta dias após a con tra ta ção do em pre en di-
men to pela Ele tro brás, ca ben do à Ane el di li-
gen ci ar no sen ti do de ga ran tir o li vre aces so
do em pre en di men to con tra ta do pelo cri té rio
de mí ni mo cus to glo bal de in ter li ga ção e re -
for ços rias re des, de ci din do even tu a is di ver-
gên ci as e ob ser van do os pra zos de iní cio de 
fun ci o na men to das cen tra is ge ra do ras es ta-
be le ci dos nes te ar ti go.” (NR)

“Art. 5º ...................................................

..............................................................
§ 5º o fi nan ci a men to con ce di do às en -

ti da des men ci o na das no § 4º de ve rá ser
con si de ra do ex tra li mi tes, para fins das nor-
mas que re gem o con tin gen ci a men to de
cré di to ao se tor pú bli co.” (NR)

“Art. 13. Fica cri a da a Con ta de De sen-
vol vi men to Ener gé ti co – CDE, vi san do o de -
sen vol vi men to ener gé ti co dos Esta dos e a
com pe ti ti vi da de da ener gia pro du zi da a par -
tir de fon tes eó li cas, pe que nas cen tra is hi-
dre lé tri cas, bi o mas sa, gás na tu ral e car vão
mi ne ral na ci o nal, nas áre as aten di das pe los
sis te mas in ter li ga dos, pro mo ver a uni ver sa li-
za ção do ser vi ço de ener gia elé tri ca em
todo o ter ri tó rio na ci o nal e ga ran tir re cur sos
para aten di men to à sub ven ção eco nô mi ca
des ti na da à mo di ci da de da ta ri fa de for ne ci-
men to de ener gia elé tri ca aos con su mi do res
fi na is in te gran tes da Sub clas se Re si den ci al

Ba i xa Ren da, de ven do seus re cur sos se
des ti nar às se guin tes uti li za ções:

I – .........................................................

..............................................................
b) para ga ran tir até cem por cen to do

va lor do com bus tí vel ao seu cor res pon den te
pro du tor, in clu í do o va lor do com bus tí vel se -
cun dá rio ne ces sá rio para as se gu rar a ope-
ra ção da usi na, man ti da a obri ga to ri e da de
de com pra mí ni ma de com bus tí vel es ti pu la-
da nos con tra tos vi gen tes na data de pu bli-
ca ção des ta lei, a par tir de 1º de ja ne i ro de
2004, des ti na do às usi nas ter me lé tri cas a
car vão mi ne ral na ci o nal, des de que es tas
par ti ci pem da oti mi za ção dos sis te mas elé-
tri cos in ter li ga dos, com pen san do-se, os va-
lo res a se rem re ce bi dos a tí tu lo da sis te má-
ti ca de ra te io de ônus e van ta gens para as
usi nas ter me lé tri cas de que tra tam os §§ 1º
e 2º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, po den do a Ane el ajus tar o
per cen tu al do re em bol so ao ge ra dor, se gun-
do cri té ri os que con si de rem sua ren ta bi li da-
de com pe ti ti va e pre ser vem o atu al ní vel de
pro du ção da in dús tria pro du to ra do com bus-
tí vel;

..............................................................
V – para a pro mo ção da uni ver sa li za-

ção do ser vi ço de ener gia elé tri ca em todo o 
ter ri tório na ci o nal e para ga ran tir re cur sos à
sub ven ção eco nô mi ca des ti na da à mo di ci-
da de ta ri fá ria para a sub clas se ba i xa ren da,
as se gu ra do, nos anos de 2003 a 2007, per -
cen tu al de no mí ni mo vin te e cin co por cen -
to da re ce i ta anu al do CDE para uti li za ção
na ins ta la ção de trans por te do gás na tu ral
pre vis to no in ci so I des te ar ti go.

§ 3º As quo tas de que tra ta o § 1º se rão
re a jus ta das anu al men te, a par tir do ano de
2002, na pro por ção do cres ci men to do mer ca-
do de cada agen te e, a par tir do ano 2004,
tam bém atu a li za das mo ne ta ri a men te por ín di-
ce a ser de fi ni do pelo Po der Exe cu ti vo.

..............................................................
§ 8º Os re cur sos pro ve ni en tes do pa-

ga men to pelo uso de bem pú bli co e das
mul tas im pos tas aos agen tes do Se tor se rão
apli ca dos, ex clu si va men te, no de sen vol vi-
men to da uni ver sa li za ção do ser vi ço pú bli co
de ener gia elé tri ca, en quan to re que ri do, na
for ma da re gu la men ta ção da ANEEL.” (NR)
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“Art. 14. .................................................
I – áre as, pro gres si va men te cres cen-

tes, em tor no das re des de dis tri bu i ção, no
in te ri or das qua is o for ne ci men to em ten são
in fe ri or a 2,3kv, ain da que ne ces sá ria à ex-
ten são de rede pri má ria de ten são in fe ri or
ou igual a 69kv, e car ga ins ta la da na uni da-
de con su mi do ra de até 50kw, será sem
ônus de qual quer es pé cie para o so li ci tan te
que pos su ir ca rac te rís ti ca de en qua dra men-
to no Gru po B, ex ce tu a do o sub gru po ilu mi-
na ção pú bli ca, e que ain da não for aten di do
com ener gia elé tri ca pela dis tri bu i do ra lo cal;

II – áre as, pro gres si va men te de cres cen-
tes, no in te ri or das qua is o for ne ci men to em
ten são in fe ri or a 2,3kv, ain da que ne ces sá ria
à ex ten são de rede pri má ria de ten são in fe ri or
ou igual a 69kv, e car ga ins ta la da na uni da de
con su mi do ra de até 50kw, po de rá ser di fe ri do
pela con ces si o ná ria ou per mis si o ná ria para
ho ri zon tes tem po ra is pre es ta be le ci dos pela
ANEEL, quan do o so li ci tan te do ser vi ço, que
pos su ir ca rac te rís ti ca de en qua dra men to no
Gru po B, ex ce tu a do o súb gru po ilu mi na ção
pú bli ca, e que ain da não for aten di do com
ener gia elé tri ca pela dis tri bu i do ra lo cal, será
aten di do sem ônus de qual quer es pé cie.

§ 1º O aten di men to dos pe di dos de
nova li ga ção ou au men to de car ga dos con -
su mi do res que não se en qua dram nos ter-
mos dos in ci sos I e II des te ar ti go, será re a-
li za do à cus ta da con ces si o ná ria ou per mis-
si o ná ria até o li mi te de três ve zes a re ce i ta
anu al es ti ma da do novo con su mo, con for me
re gu la men to es pe ci fi co a ser es ta be le ci do
pela ANEEL, que de ve rá ser sub me ti do a
Au diên cia Pú bli ca.

§ 2º É fa cul ta do ao con su mi dor de
qual quer clas se con tri bu ir para o seu aten di-
men to, com vis tas em com pen sar a di fe ren-
ça ve ri fi ca da en tre o cus to to tal do aten di-
men to e três ve zes a ren da anu al pre vis ta.

§ 3º Na re gu la men ta ção do § 1º, a
ANEEL le va rá em con ta as ca rac te rís ti cas
da car ga aten di da, a ren ta bi li da de do in ves-
ti men to, a ca pa ci da de eco nô mi ca e fi nan ce i-
ra do dis tri bu i dor lo cal e a pre ser va ção da
mo di ci da de ta ri fá ria.

§ 4º Na re gu la men ta ção des te ar ti go, a 
ANEEL le va rá em con ta, den tre ou tros fa to-
res, a taxa de aten di men to da con ces si o ná-

ria ou per mis si o ná ria, con si de ra da no glo bal
e a ca pa ci da de téc ni ca e eco nô mi ca ne ces-
sá ri as ao aten di men to das me tas de uni ver-
sa li za ção.

§ 5º A ANEEL tam bém es ta be le ce rá
pro ce di men tos para que o con su mi dor lo ca-
li za do nas áre as re fe ri das no in ci so II do ca-
put pos sa an te ci par seu aten di men to, fi nan-
ci an do ou exe cu tan do, em par te ou no todo,
as obras ne ces sá ri as, de ven do esse va lor
lhe ser res ti tu í do pela con ces si o ná ria ou
per mis si o ná ria após a ca rên cia de pra zo
igual ao que se ria ne ces sá rio para ob ter sua 
li ga ção sem ônus.

§ 6º Para as áre as aten di das por co o-
pe ra ti vas de ele tri fi ca ção ru ral se rão con si-
de ra das as mes mas me tas es ta be le ci das,
quan do for o caso, para as con ces si o ná ri as
ou per mis si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de
ener gia elé tri ca, onde es te ja lo ca li za da a
res pec ti va co o pe ra ti va de ele tri fi ca ção ru ral,
con for me re gu la men ta ção da ANEEL.

§ 7º o fi nan ci a men to de que tra ta o §
4º do art. 5º des ta Lei, quan do re a li za do por
ór gãos pú bli cos, in clu si ve da ad mi nis tra ção
in di re ta, a ex ce ção dos apor tes a fun do per -
di do, vi sando a uni ver sa li za ção do ser vi ço,
se rão igual men te res ti tu í dos pela con ces si o-
ná ria ou per mis si o ná ria, ou, se for o caso,
co o pe ra ti va de ele tri fi ca ção ru ral, de ven do a 
ANEEL dis ci pli nar o pra zo de ca rên cia
quan do o for ne ci men to for em áre as com
pra zos de de fe ri men tos dis tin tos.

§ 8º O cum pri men to das me tas de uni -
ver sa li za ção será ve ri fi ca do pela ANEEL,
em pe ri o di ci da de no má xi mo igual ao es ta-
be le ci do nos con tra tos de con ces são para
cada re vi são ta ri fá ria, de ven do os des vi os
re per cu tir no re sul ta do da re vi são me di an te
me to do lo gia a ser pu bli ca da.

§ 9º A ANEEL tor na rá pú bli cas, anu al-
men te, as me tas de uni ver sa li za ção do ser -
vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca.

§ 10. Não fi xa das as áre as re fe ri das
nos in ci sos I e II do ca put no pra zo de um
ano con ta do da pu bli ca ção des ta Lei e até
que se jam fi xa das, a obri ga ção de as con-
ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as de ser vi ço
pú bli co de ener gia elé tri ca aten de rem aos
pe di dos de li ga ção sem qual quer es pé cie ou 

29112 Sex ta-fe i ra 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003    297ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



tipo de ônus para o so li ci tan te apli car-se-á a 
toda a área con ce di da ou per mi ti da.

§ 11. A par tir de 31 de ju lho de 2002
e até que en tre em vi gor a sis te má ti ca de
aten di men to por área, as con ces si o ná ri as
e per mis si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de
ener gia elé tri ca aten de rão, obri ga to ri a-
men te e sem qual quer ônus para o con su-
mi dor, ao pe di do de li ga ção cujo for ne ci-
men to pos sa ser re a li za do me di an te a ex -
ten são de rede em ten são se cun dá ria de
dis tri bu i ção, ain da que seja ne ces sá rio re -
a li zar re for ço ou me lho ra men to na rede
pri má ria.

§ 12. No pro ces so de uni ver sa li za ção
dos ser vi ços pú bli cos de ener gia elé tri ca no
meio ru ral, se rão pri o ri za dos os mu ni cí pi os
com ín di ce de aten di men to aos do mi cí li os
in fe ri or a oi ten ta e cin co por cen to, cal cu la-
dos com base nos da dos do Cen so 2000 do 
IBGE, po den do ser sub ven ci o na da par ce la
dos in ves ti men tos com re cur so da Re ser va
Glo bal de Re ver são, ins ti tu í da pela Lei nº
5.655, de 20 de maio de 1971, e da Con ta
de De sen vol vi men to Ener gé ti co – CDE, de
que tra ta o art. 13 des ta Lei, nos ter mos da
re gu la men ta ção.

§ 13. O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá
di re tri zes es pe cí fi cas que cri em as con di-
ções, os cri té ri os e os pro ce di men tos para a 
atri bu i ção da sub ven ção eco nô mi ca às con -
ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as de ser vi ço
pú bli co de ener gia elé tri ca e, se for o caso,
co o pe ra ti vas de ele tri fi ca ção ru ral e para a
fis ca li za ção da sua apli ca ção nos mu ni cí pi-
os be ne fi ci a dos.”(NR)

“Art. 25. Os des con tos es pe ci a is nas
ta ri fas de ener gia elé tri ca apli cá ve is às uni -
da des con su mi do ras clas si fi ca das na Clas -
se Ru ral, in clu si ve Co o pe ra ti vas de Ele tri fi-
ca ção Ru ral, se rão con ce di dos ao con su mo
que se ve ri fi que na ati vi da de de ir ri ga ção
de sen vol vi da em um pe río do diá rio con tí-
nuo de oito ho ras e trin ta mi nu tos de du ra-
ção, fa cul ta do ao con ces si o ná rio ou per-
mis si o ná rio de ser vi ço pú bli co de dis tri bu i-
ção de ener gia elé tri ca o es ta be le ci men to
de es ca las de ho rá rio para iní cio, me di an te
acor do com os con su mi do res, ga ran ti do o
ho rá rio com pre en di do en tre vin te e uma
ho ras e seis ho ras do dia se guin te.” (NR)

Art. 10. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 25 de se tem bro de
2003. – João Pa u lo Cu nha.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL
Nº 127, DE 2003

Dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma
Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às
Con ces si o ná ri as de Ser vi ços Pú bli cos de 
Dis tri bu i ção de Ener gia Elé tri ca e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica ins ti tu í do o Pro gra ma Emer gen ci al e
Excep ci o nal de Apo io às Con ces si o ná ri as de Ser vi-
ços Pú bli cos de Dis tri bu i ção de Ener gia Elé tri ca, des -
ti na do a su prir a in su fi ciên cia de re cur sos de cor ren te
do adi a men to da apli ca ção do me ca nis mo de com-
pen sa ção de que tra ta o art. 1º da Me di da Pro vi só ria
nº 2.227, de 4 de se tem bro de 2001, para os re a jus tes
e re vi sões ta ri fá ri as re a li za dos en tre 8 de abril de
2003 e 7 de abril de 2004, por meio de fi nan ci a men to
a ser con ce di do pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES.

§ 1º Po de rão ser be ne fi ciá ri as do Pro gra ma as
con ces si o ná ri as que ti ve rem o di re i to à com pen sa ção
a que alu de o ca put, aten de rem às exi gên ci as le ga is
para ob ten ção de cré di to con ce di do com re cur sos pú -
bli cos e es ti ve rem adim plen tes com as em pre sas in -
te gran tes do Sis te ma BNDES.

§ 2º O va lor a ser fi nan ci a do será apu ra do e in -
for ma do pela Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca –
ANEEL. ob ser va da a le gis la ção vi gen te.

§ 3º A apli ca ção do dis pos to no ca put fica con -
di ci o na da à re nun cia ex pres sa do be ne fi ciá rio do fi -
nan ci a men to a pre ten so ou ale ga do di re i to, a ação ju -
di ci al. em cur so ou fu tu ra, ou a re vi são ta ri fá ria ex tra-
or di ná ria que pos sam ou ve nham a exis tir re la ti va-
men te ao adi a men to da com pen sa ção re fe ri do nes te
ar ti go.

§ 4º Para a exe cu ção do dis pos to nes te ar ti go, o
BNDES pro ce de rá ao en qua dra men to da ope ra ção de
for ma au to má ti ca e à aná li se ca das tral sim pli fi ca da, e as
be ne fi ciá ri as apre sen ta rão os do cu men tos exi gi dos por
lei e as de ma is com pro va ções de ter mi na das pelo
BNDES, que de ve rão ser efe tu a das me di an te de cla ra-
ções dos ad mi nis tra do res das con ces si o ná ri as.
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§ 5º O pra zo de ca rên cia para a amor ti za ção do
fi nan ci a men to a ser con ce di do às em pre sas será de
até ses sen ta dias, a con tar das re vi sões ou re a jus tes
ta ri fá ri os anu a is que vi e rem a ser re a li za dos en tre 8
de abril de 2004 e 7 de abril de 2005.

§ 6º O pra zo de amor ti za ção dos fi nan ci a men-
tos será de vin te e qua tro me ses e po de rá ser ajus ta-
do à ar re ca da ção de cor ren te do au men to ta ri fá rio
cor res pon den te ao adi a men to da apli ca ção do me ca-
nis mo de com pen sa ção de que tra ta o ca put.

§ 7º Os re cur sos do fi nan ci a men to se rão li be ra-
dos após a apre sen ta ção, pe las con ces si o ná ri as. da
do cu men ta ção per ti nen te, em tem po há bil, e do cum -
pri men to das con di ções de uti li za ção do cré di to es ta-
be le ci das con tra tu al men te pelo BNDES, da se guin te
for ma:

I – cin qüen ta por cen to até ses sen ta
dias, a par tir da data dos res pec ti vos re a jus-
tes ou re vi sões ta ri fá ri os anu a is re a li za dos
en tre 8 de abril de 2003 e 7 de abril de
2004, ob ser va do o dis pos to no § 8º.

II – trin ta por cen to em cen to e oi ten ta
dias, a con tar da data dos res pec ti vos re a-
jus tes ou re vi sões ta ri fá ri os anu a is re a li za-
dos en tre 8 de abril de 2003 e 7 de abril de
2004; e

III – os res tan tes vin te por cen to em
du zen tos e se ten ta dias, a con tar da data
dos res pec ti vos re a jus tes ou re vi sões ta ri fá-
ri os anu a is re a li za dos en tre 8 de abril de
2003 e 7 de abril de 2004.

§ 8º Para as con ces si o ná ri as que já ti ve ram
adi a da a apli ca ção do me ca nis mo de com pen sa ção
a que se re fe re o ca put, o pra zo pre vis to no in ci so I
do § 7º será de ses sen ta dias, a con tar da pu bli ca-
ção des ta Me di da Pro vi só ria.

§ 9º As par ce las re fe ri das no § 7º po de rio ser li -
be ra das pelo BNDES nos quin ze dias úte is an te ri o res
ou pos te ri o res ao ter mo fi nal dos pra zos es ta be le ci-
dos em seus in ci sos.

§ 10. Os re cur sos re la ti vos às par ce las dis cri mi-
na das no § 7º se rão atu a li za dos pela mé dia ajus ta da
dos fi nan ci a men tos diá ri os apu ra dos no Sis te ma
Espe ci al de Li qui da ção e de Cus tó dia –SELIC, des de
a data do re a jus te ou da re vi são ta ri fá ria anu al até a li -
be ra ção da res pec ti va par ce la à be ne fi ciá ria.

§ 11. O sal do de ve dor do fi nan ci a men to de vi do
ao BNDES será atu a li za do pela mé dia ajus ta da dos
fi nan ci a men tos diá ri os apu ra dos no SELIC, acres ci do
de en car gos de até um e meio por cen to ao ano.

§ 12. As ope ra ções fi nan ce i ras con ta rão com
ga ran tia em pri me i ro grau de re ce bí ve is, em per cen-
tu al do fa tu ra men to da be ne fi ciá ria, equi va len te à par -
ce la do au men to ta ri fá rio a ser con ce di do à em pre sa
be ne fi ciá ria en tre 8 de abril de 2004 e 7 de abril de
2005, cor res pon den te ao adi a men to da com pen sa-
ção a que se re fe re o ca put, con for me mon tan te apu -
ra do e in for ma do pela ANEEL.

§ 13. Fica au to ri za da a in ter ve niên cia da
ANEEL, es pe ci al men te para as su mir a obri ga ção de.
na hi pó te se de ex tin ção de con ces são. in clu ir, como
con di ção para ou tor ga de nova con ces são, no pro-
ces so li ci ta tó rio para ex plo ra ção dos ser vi ços pú bli-
cos, a sub-ro ga ção, pelo novo con ces si o ná rio, das
obri ga ções de cor ren tes do fi nan ci a men to de que tra -
ta esta me di da pro vi só ria.

§ 14. Os re cur sos a se rem li be ra dos pelo
BNDES se rão pri o ri ta ri a men te des ti na dos ao adim-
ple men to das obri ga ções in tra-se to ri a is as su mi das
pelo be ne fi ciá rio com os agen tes do se tor elé tri co.

§ 15. As in for ma ções a res pe i to de obri ga ções
in tra-se to ri a is ne ces sá ri as ao cum pri men to do § 14
de ve rão ser pres ta das pela ANEEL ao BNDES.

§ 16. As de ma is con di ções de fi nan ci a men to se -
rão de fi ni das pelo BNDES.

Art. 2º Sem pre ju í zo do aten di men to das fi na li-
da des es pe cí fi cas pre vis tas em lei e a cri té rio do Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da, po de rão ser des ti na das
à amor ti za ção da dí vi da pú bli ca fe de ral as dis po ni bi li-
da des das fon tes de re cur sos exis ten tes no Te sou ro
Na ci o nal no en cer ra men to do exer cí cio de 2002 não
com pro me ti das com os res tos a pa gar, ex ce tu a das
aque las de cor ren tes de vin cu la ção cons ti tu ci o nal.

Art. 3º Fica a União au to ri za da a con ce der fi nan-
ci a men to ao BNDES, com o ob je ti vo de aten der ao
Pro gra ma ins ti tu í do com base no art. 1º des ta Me di da
Pro vi só ria.

§ 1º A des pe sa pre vis ta nes te ar ti go po de rá ser
aten di da com os re cur sos ar re ca da dos na for ma do
art. 2º des ta Me di da Pro vi só ria.

§ 2º O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal es ta be le ce-
rá as con di ções nor ma ti vas que se fi ze rem ne ces sá ri-
as ao cum pri men to do dis pos to no ca put des te ar ti go.

Art. 4º As ve da ções cons tan tes do art. 39 da Lei
nº 4.131, de 3 de se tem bro de 1962, não se apli cam
ao fi nan ci a men to de que tra ta o art. 1º des ta Me di da
Pro vi só ria e às ope ra ções de cré di to que vi e rem a ser
re a li za das pelo BNDES com as con ces si o ná ri as de
ser vi ços pú bli cos de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca e
com as em pre sas sig na tá ri as de con tra tos ini ci a is e
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equi va len tes, as sim re co nhe ci dos em re so lu ção da
ANEEL.

Pa rá gra fo úni co. Fica au to ri za da a con ces são
de fi nan ci a men to de que tra ta o art. 1º des ta me di da
pro vi só ria a en ti da des cujo con tro le aci o ná rio per ten-
ça a pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co in ter no ou a
suas sub si diá ri as ou con tro la das.

Art. 5º As em pre sas pú bli cas e as so ci e da des
de eco no mia mis tas fe de ra is fi cam au to ri za das a
apre sen tar a re nún cia de que tra ta o § 3º do art. 1º
des ta me di da pro vi só ria.

Art. 6º O sal do re la ti vo ao adi a men to da com -
pen sa ção re fe ri do no art. 1º será atu a li za do. des de a
data de seu re co nhe ci men to na ta ri fa até sua efe ti va
com pen sa ção, pela taxa mé dia ajus ta da dos fi nan ci a-
men tos diá ri os de tí tu los pú bli cos fe de ra is, apu ra da
no SELIC acu mu la da no pe río do, acres ci da de até um 
e meio por cen to ao ano.

Art. 7º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 4 de agos to de 2003; 182º da Inde pen-
dên cia e 115º da Re pú bli ca. – Luiz Iná cio Lula da
Sil va.

MEN SA GEM Nº 365 DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 127 , de 4 de agos -
to de 2003, que “Dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma
Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às Con ces si o-
ná ri as de Ser vi ços Pú bli cos de Dis tri bu i ção de Ener -
gia Elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 4 de agos to de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EMI Nº 151/2003 – MF/MME/MDIC

Bra sí lia, 29 de ju lho de 2003.

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

lên cia, pro pos ta de edi ção de me di da pro vi só ria, ob -
je ti van do a cri a ção, no âm bi to do Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, de
pro gra ma de apo io emer gen ci al e ex cep ci o nal às
con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos de dis tri bu i ção
de ener gia elé tri ca, des ti na do a su prir a in su fi ciên cia
de re cur sos de cor ren tes do adi a men to da com pen sa-
ção do sal do da Con ta de Com pen sa ção de Va ri a ção
de Va lo res de Itens da “Par ce la A” – CVA, es ta be le ci-
do no art. 1º da Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 116, de 4
de abril de 2003, dos Mi nis tros de Esta do da Fa zen da

e de Mi nas e Ener gia, para os re a jus tes e re vi sões ta -
ri fá ri as que ocor re rem en tre 8 de abril de 2003 e 7 de
abril de 2004, con for me pre vis to nos con tra tos ce le-
bra dos en tre o Po der Con ce den te e os Con ces si o ná-
ri os Pú bli cos de ener gia elé tri ca.

2. Res sal ta mos-se que a edi ção da men ci o na da
por ta ria in ter mi nis te ri al fun da men tou-se na ma nu ten-
ção da mo di ci da de ta ri fá ria aos con su mi do res de
ener gia elé tri ca, e na im por tân cia de ge ren ci ar o im -
pac to dos pre ços des sa ener gia no Índi ce Ge ral de
Pre ços da Eco no mia, uma vez que fo ram con tem pla-
das mo di fi ca ções na for ma de com pen sa ção de sal do
da CVA nas ta ri fas de for ne ci men to de ener gia elé tri-
ca das con ces si o ná ri as de dis tri bu i ção de ener gia
elé tri ca, de modo a es ta be le cer di fe ri men to do pa ga-
men to do sal do fi nal apu ra do.

3. Des sa for ma, com a im ple men ta ção de tal
me di da, tor nou-se ne ces sá ria urna con tra par ti da
para as em pre sas que vi e rem a pas sar pe los pro ces-
sos de Re vi são ou Re a jus te ta ri fá rio du ran te o pe río-
do de 8 de abril de 2003 e 7 de abril de 2004, na me di-
da em que se tra ta de um di re i to dos men ci o na dos
con ces si o ná ri os, for ma li za do no Acor do Ge ral do Se -
tor, com dis po si ti vos le ga is es ta be le ci dos na Me di da
Pro vi só ria nº 2.227, de 4 de se tem bro de 2001, e na
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Além dis so, na
con jun tu ra atu al, tais em pre sas não apre sen tam con -
di ções fi nan ce i ras para o men ci o na do di fe ri men to,
sen do de fun da men tal im por tân cia que se pro ce da à
atu al pro pos ta de fi nan ci a men to por par te do Go ver-
no Fe de ral, no sen ti do de ate nu ar os even tu a is efe i tos
des sa so lu ção, no ca i xa das em pre sas.

4. Des ta ca mos, ain da, que será ob je to de fi nan ci-
a men to o va lor cor res pon den te ao sal do da CVA cuja
com pen sa ção for adi a da, con for me mon tan te apu ra do
pela Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL,
sen do be ne fi ciá ri as do pro gra ma, para fins de fi nan ci a-
men to, ape nas as con ces si o ná ri as que ti ve rem o di re i-
to à com pen sa ção do men ci o na do sal do, que aten de-
rem às exi gên ci as le ga is para ob ten ção de cré di to con -
ce di do com re cur sos pú bli cos e que es ti ve rem adim -
plen tes com as em pre sas in te gran tes do Sis te ma
BNDES. O in te res sa do deve, ain da, apre sen tar de cla-
ra ção de re nún cia a qual quer di re i to, pre ten são, ple i to
ju di ci al ou ex tra ju di ci al, pe di do de re vi são ta ri fá ria ex -
tra or di ná ria, bem como de sis tên cia de qual quer de-
man da ad mi nis tra ti va ou ju di ci al, fu tu ra ou em cur so,
re la ti vas ao adi a men to da com pen sa ção da CVA.

5. A pre sen te Me di da Pro vi só ria pre vê, tam bém,
a uti li za ção das dis po ni bi li da des das fon tes de re cur-
sos exis ten tes no Te sou ro Na ci o nal no en cer ra men to
do exer cí cio de 2002, não com pro me ti das com os res -
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tos a pa gar, ex ce tu a das aque las de cor ren tes de vin -
cu la ções cons ti tu ci o na is, para a amor ti za ção da dí vi-
da pú bli ca fe de ral bem como para a cons ti tu i ção do
re fe ri do Pro gra ma, que exi gi rá re cur sos da or dem de
R$1.800.000.000,00 (um bi lhão e oi to cen tos mi lhões
de re a is).

6. Tais re cur sos se rão des ti na dos pelo Te sou ro
Na ci o nal ao BNDES, por meio de fi nan ci a men to, em
con di ções com pa tí ve is com as ne ces si da des do Pro-
gra ma. Para a exe cu ção do Pro gra ma, o BNDES de ve-
rá en qua drar os agen tes por meio de aná li se ca das tral
e dos do cu men tos exi gi dos por lei, de modo que as de -
ma is com pro va ções se jam efe tu a das me di an te de cla-
ra ções dos ad mi nis tra do res das con ces si o ná ri as. A li -
be ra ção dos re cur sos deve ser ini ci a da em até 90 dias
a con tar dos res pec ti vos re a jus tes ou re vi sões ta ri fá ri-
os anu a is que ocor re rem en tre 8 de abril de 2003 e 7
de abril de 2004 e não po den do o pa ga men to da úl ti ma
par ce la ul tra pas sar o úl ti mo dia útil que an te ce de rá o
pró xi mo ani ver sá rio da con ces si o ná ria.

7. A con ces si o ná ria, por sua vez, de ve rá amor ti-
zar os fi nan ci a men tos nos vin te e qua tro me ses sub -
se qüen tes às re vi sões ou re a jus tes ta ri fá ri os anu a is
que ocor re rem en tre 8 de abril de 2004 e 7 de abril de
2005. Os fi nan ci a men tos se rão re mu ne ra dos pela
taxa mé dia ajus ta da dos fi nan ci a men tos diá ri os de tí -
tu los pú bli cos fe de ra is, apu ra dos no Sis te ma Espe ci al
de Li qui da ção e de Cus tó dia – SELIC, acu mu la da no
pe río do, acres ci da de até um e meio por cen to ao ano.
Des sa for ma, o flu xo de sa í da no ca i xa da con ces si o-
ná ria para o pa ga men to do fi nan ci a men to co in ci di rá
com o seu flu xo de en tra da do re ce bi men to das ta ri fas,
não oca si o nan do ônus às em pre sas, uma vez que o
sal do da CVA cuja com pen sa ção for adi a da será re mu-
ne ra do, des de a data de seu re co nhe ci men to na ta ri fa
até sua efe ti va com pen sa ção, pela taxa mé dia ajus ta-
da dos fi nan ci a men tos diá ri os de tí tu los pú bli cos fe de-
ra is, apu ra dos no Sis te ma Espe ci al de Li qui da ção e de 
Cus tó dia – SELIC, acu mu la da no pe río do, acres ci da
de até um e meio por cen to ao ano.

8. Os re cur sos a se rem li be ra dos pelo BNDES
se rão pri o ri ta ri a men te des ti na dos ao adim ple men to
das obri ga ções in tra-se to ri a is as su mi das pelo be ne fi-
ciá rio jun to aos agen tes do se tor elé tri co, e as ope ra-
ções fi nan ce i ras con ta rão com ga ran tia de re ce bí ve is,
em grau de pri o ri da de em re la ção a ou tros cre do res,
em per cen tu al equi va len te à par ce la do au men to ta ri-
fá rio a ser con ce di do à em pre sa be ne fi ciá ria en tre 8
de abril de 2004 e 7 de abril de 2005, cor res pon den te
ao adi a men to da com pen sa ção do sal do da CVA,
con for me mon tan te apu ra do pela ANEEL. No caso de 
ex tin ção de con ces são de ser vi ço pú bli co de dis tri bu i-
ção de ener gia elé tri ca será ne ces sa ri a men te re a li za-
da, pelo Po der Con ce den te, a sub-ro ga ção das obri -
ga ções vin cu la das ao adi a men to da CVA e as su mi-

das pe ran te o BNDES, ao con ces si o ná rio ao qual for
ou tor ga da a nova con ces são.

9. No art. 22 da ora pro pos ta de Me di da Pro vi só-
ria, es ta be le ce-se uma ex ce ção às ve da ções cons tan-
tes do art. 39 da Lei nº 4.131, de 3 de se tem bro de
1962, ao fi nan ci a men to e às ope ra ções de cré di to que
vi e rem a ser re a li za das pelo BNDES, as sim re co nhe ci-
dos em re so lu ção da ANEEL. Au to ri za-se tam bém a
con ces são de fi nan ci a men to de que tra ta o art. 1º des -
ta pro pos ta de Me di da Pro vi só ria a en ti da des cujo con -
tro le aci o ná rio per ten ça a pes so as ju rí di cas de di re i to
pú bli co in ter no ou a suas sub si diá ri as ou con tro la das e 
as em pre sas pú bli cas e as so ci e da des de eco no mia
mis ta fe de ra is, ten do em con ta a con jun tu ra atu al das
con di ções fi nan ce i ras das em pre sas.

10. Assim sen do, so li ci ta mos a Vos sa Exce lên-
cia a aná li se da me di da pro pos ta, a fim de cri ar no
âm bi to do BNDES pro gra ma de apo io emer gen ci al e
ex cep ci o nal às con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos
de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca, des ti na do a su prir
a in su fi ciên cia de re cur sos de cor ren tes do adi a men to
da com pen sa ção do sal do da Con ta de Com pen sa-
ção de Va ri a ção de Va lo res de Itens da “Par ce la A” –
CVA. Ca ben do des ta car, ain da, os as pec tos re la ci o-
na dos à ur gên cia e re le vân cia para a to ma da de de ci-
são go ver na men tal, já que os re a jus tes e re vi sões
das ta ri fas de ener gia elé tri ca já ini ci a ram seu pro ces-
so a par tir do dia 8 de abril de 2003.

Res pe i to sa men te, Anto nio Pa loc ci Fi lho, Dil -
ma Vana Rous selff, Luiz Fer nan do Fur lan.

PS-GSE nº 792

Bra sí lia, 25 de se tem bro 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
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 24, de 2003
(Me di da Pro vi só ria nº 127/03, do Po der Exe cu ti vo),
apro va do na Ses são Ple ná ria do dia 23-9-03, que
“Dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma Emer gen ci al e
Excep ci o nal de Apo io às Con ces si o ná ri as de Ser vi-
ços Pú bli cos de Dis tri bu i ção de Ener gia Elé tri ca, al te-
ra as Leis nºs 8.631, de 4 de mar ço de 1993, 9.427, de 
26 de de zem bro de 1996, 10.438, de 26 de abril de
2002, e dá ou tras pro vi dên ci as”, con for me o dis pos to
no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção
dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio.
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NOTA TÉC NI CA Nº 30/2003 

Bra sí lia, 8 de agos to de 2003

Sub sí di os acer ca da ade qua ção or-
ça men tá ria e fi nan ce i ra da Me di da Pro vi-
só ria nº 127, 4 de agos to de 2003.

I – Intro du ção

A pre sen te Nota Téc ni ca aten de a de ter mi na-
ção do art. 19 da Re so lu ção nº 1, de 2002, do Con -
gres so Na ci o nal, o qual es ta be le ce: “o ór gão de con -
sul to ria e as ses so ra men to or ça men tá rio da Casa a
que per ten cer o re la tor de me di da pro vi só ria en ca mi-
nha rá aos re la to res e à co mis são, no pra zo de 5 (dias) 
de sua pu bli ca ção, nota téc ni ca com sub sí di os acer ca
da ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria de me di da
pro vi só ria”.

Com base no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te ao Con gres so Na ci o nal, por in ter mé dio da Men -
sa gem nº 98, de 2003-CN (Men sa gem nº 365, na ori -
gem), a Me di da Pro vi só ria nº 127, de 4 de agos to de
2003, que “Dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma
Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às Con ces si o-
ná ri as de Ser vi ços Pú bli cos de Dis tri bu i ção de Ener -
gia ELé tri ca e dá ou tras Pro vi den ci as”.

II – Sín te se e Aspec tos Re le van tes

A MP 127/2003, além de cri ar o Pro gra ma
Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às Con ces si o-
ná ri as de Ser vi ços Pú bli cos de Dis tri bu i ção de Ener -
gia Elé tri ca, in clui, em seu art. 2º, au to ri za ção para se
des ti nar as dis po ni bi li da des das fon tes de re cur so
exis ten tes no Te sou ro Na ci o nal no en cer ra men to do
exer cí cio de 2002 para a amor ti za ção da dí vi da pú bli-
ca fe de ral.

III – Com pa ti bi li da de e Ade qua ção
Orça men tá ria e Fi nan ce i ra

O art. 5º da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, que
“Dis põe so bre a apre ci a ção, pelo Con gres so Na ci o-
nal, das Me di das Pro vi só ri as a que se re fe re o art. 62
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
re fe re-se da se guin te for ma ao exa me de ade qua ção
or ça men tá ria e fi nan ce i ra: “O exa me de com pa ti bi li-
da de e ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra das Me -
di das Pro vi só ri as abran ge a aná li se da re per cus são
so bre a re ce i ta ou a des pe sa pú bli ca da União e da
im pli ca ção quan to ao aten di men to das nor mas or ça-
men tá ri as e fi nan ce i ras vi gen tes, em es pe ci al a con -
for mi da de com a Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de

maio de 2000, a lei do pla no plu ri a nu al, a lei de di re tri-
zes or ça men tá ri as e a lei or ça men tá ria da União”.

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com ple-
men tar nº 101/2000), no seu art. 16, § 1º, es ta be le ceu
os se guin tes con ce i tos so bre ade qua ção e com pa ti bi-
li da de fi nan ce i ra e or ça men tá ria:

“§ 1º Para fins des ta Lei Com ple men-
tar, con si de ra-se:

I – ade qua da com a lei or ça men tá ria
anu al a des pe sa ob je to de do ta ção es pe cí fi-
ca e su fi ci en te, ou que es te ja abran gi da por
cré di to ge né ri co, de for ma que, so ma das to -
das as des pe sas da mes ma es pé cie, re a li-
za das e a re a li zar, pre vis tas no pro gra ma de 
tra ba lho, não se jam ul tra pas sa dos os li mi tes
es ta be le ci dos para o exer cí cio;

II – com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al
e a lei de di re tri zes or ça men tá ri as, a des pe-
sa que se con for me com as di re tri zes, ob je-
ti vos, pri o ri da des, e me tas, pre vis tos nes ses
ins tru men tos e não in frin ja qual quer de suas 
dis po si ções.

Com re la ção ao Pro gra ma de Apo io às Con-
ces si o ná ri as de Ser vi ços Pú bli cos sa li en ta-se que
os cus tos ine ren tes à sua im ple men ta ção não im-
pac ta rão di re ta men te o or ça men to pú bli co já que se
tra ta de fi nan ci a men to a ser con ce di do pelo BNDES
me di an te apre sen ta ção de ga ran ti as do pró prio sis-
te ma de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca (§ 12 do art. 
1º da MP em aná li se), sen do im pro vá vel tal ope ra-
ção vir a pro vo car in sub sis tên ci as ati vas na em pre sa
pú bli ca BNDES.

Qu an to ao que pre ce i tua o art. 2º da MP nº
127/2003, deve-se res sal tar que a des vin cu la ção de
re cur sos pre vis ta en con tra res pal do em ter mos de
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra que, nos ter-
mos do art. 5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN,
con sis te na re per cus são so bre a re ce i ta ou a des pe-
sa pú bli ca da União e da im pli ca ção quan to ao aten -
di men to das nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce i ras vi -
gen tes, em es pe ci al a con for mi da de com a Lei Com -
ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do pla -
no plu ri a nu al, a lei de di re tri zes or ça men tá ri as e a lei
or ça men tá ria da União, pe las ra zões que se ex põe
aba i xo.

O Go ver no Cen tral vem ge ran do ex pres si vos
su pe rá vits pri má ri os des de 1998. A ló gi ca de ge ra ção
des sa pou pan ça está na bus ca da es ta bi li za ção da
re la ção di vi da/PIB, com a uti li za ção dos re cur sos
para o pa ga men to do ser vi ço da dí vi da. Ocor re, po-
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rém, que boa par te do su pe rá vit al can ça do não é uti li-
za da, fi can do de po si ta do na con ta úni ca do Te sou ro.
Isso ocor re em fun ção da Lei Com ple men tar nº 101,
de 4 de maio de 2000 – LRF que, em seu art. 8º, pa rá-
gra fo úni co, de ter mi na que “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”.

O es co po do art. 2º da MP 127/2003 é es ta be le-
cer uma nova vin cu la ção le gal para es ses re cur sos,
per mi tin do sua uti li za ção no pa ga men to da dí vi da pú -
bli ca.

Qu an to à aná li se da ade qua ção or ça men tá ria e
fi nan ce i ra, cum pre pri me i ra men te ques ti o nar se o dis -
po si ti vo em aná li se não con fli ta com a re gra do art. 8º,
pa rá gra fo úni co, da LRF.O en ten di men to que se pode 
ter é de que a ci ta da nor ma é di re ci o na da ao ges tor
de re cur sos pú bli cos e não ao le gis la dor. Des sa ma -
ne i ra a MP, que tem for ça de lei, pode es ta be le cer
nova vin cu la ção, não ha ven do afron ta ao dis pos to na
LFR, uma vez que esta pre ga jus ta men te o res pe i to
às vin cu la ções le ga is.

Do pon to de vis ta fi nan ce i ro, a me di da con tri bui
para a efi ciên cia alo ca ti va, fa ci li tan do a ad mi nis tra ção
das dis po ni bi li da des do Te sou ro, com im pac tos po si ti-
vos so bre re du ção da dí vi da bru ta.

Res sal ta mos, por fim, em con clu são, que a Me -
di da Pro vi só ria nº 127/2002 não con tém de ter mi na-
ção que con tra rie o dis pos to na le gis la ção em vi gor,
em es pe ci al no Pla no Plu ri a nu al, na Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as e na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Esses são os sub sí di os.
Fran cis co Lú cio Pe re i ra Fi lho, Con sul tor de

Orça men to e Fis ca li za ção Fi nan ce i ra – Eu gê nio
Greg gi a nin, Di re tor da Con sul to ria de Orça men to e
Fis ca li za ção Fi nan ce i ra.

PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA
 EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA,
PROFERIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Para emi tir
pa re cer.) – Sr. Pre si den te. Srªs e Srs. De pu ta dos, a
Me di da Pro vi só ria nº 127, de 2003, ex pe di da pelo
Exmº Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art.
62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, en ca mi nha da ao Con-
gres so Na ci o nal por in ter mé dio da Men sa gem nº
365/2003, de 4 de agos to de 2003, cria o Pro gra ma
Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às Con ces si o-

ná ri as de Ser vi ço Pú bli co de Dis tri bu i ção de Ener gia
Elé tri ca.

O re fe ri do pro gra ma des ti na-se a su prir a in su fi-
ciên cia de re ce i ta das dis tri bu i do ras de ener gia elé tri-
ca de cor ren te do adi a men to da com pen sa ção do sal -
do da Con ta de Com pen sa ção de Va ri a ção de Va lo-
res de Itens da “Par ce la A”, que é com pos ta pe los
cus tos não ad mi nis trá ve is pela con ces si o ná ria na for -
ma ção da ta ri fa fi nal de ener gia elé tri ca.

A pro pos ta en vi a da pelo Po der Exe cu ti vo cria li -
nha de cré di to para as con ces si o ná ri as jun to ao
BNDES, com a se guin te con fi gu ra ção:

Pra zo: 24 me ses;

Ca rên cia: até 60 dias;

Encar gos: 1,5% ao ano, mais va ri a ção da SELIC;

Li be ra ção: 50% em ses sen ta dias; 30% em 180 dias 
e 20% em 240 dias;

Ga ran ti as: de re ce bí ve is das dis tri bu i do ras;

Fon te de Re cur sos: re cur sos do Te sou ro Na ci o nal,
dis po ni bi li da des de 2002 não com pro me ti das com
res tos a pa gar;

Va lor do Pro gra ma: es ti ma do em 1 bi lhão e 800 mi -
lhões de re a is.

Além dos pon tos su pra ci ta dos, cabe res sal tar
que os va lo res de cada ope ra ção se rão apu ra dos e
in for ma dos pela Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri-
ca – ANEEL. Os be ne fi ciá ri os de ve rão es tar adim-
plen tes com o Sis te ma BNDES e re nun ci ar ex pres-
sa men te ao di re i to à re vi são ta ri fá ria, in clu si ve na
es fe ra ju di ci al.

A MP nº 127 au to ri za a União a con ce der fi nan-
ci a men to ao BNDES. A me di da pos si bi li ta que as em -
pre sas que te nham con tro le aci o ná rio de pes soa ju rí-
di ca de di re i to pú bli co (es ta ta is), atu al men te pro i bi das
de to mar em prés ti mos, pos sam ter aces so à li nha de
cré di to cri a da jun to ao BNDES. Au to ri za, ain da, que
as em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia
mis ta fe de ra is apre sen tem re nún cia à pro po si tu ra ju -
di ci al, re qui si to para ob ten ção do em prés ti mo.

O art. 2º da pre sen te me di da dá com pe tên cia ao 
Mi nis tro da Fa zen da para des ti nar à amor ti za ção da
dí vi da pú bli ca fe de ral os re cur sos exis ten tes no Te-
sou ro Na ci o nal no en cer ra men to do exer cí cio de
2002 não com pro me ti dos com os res tos a pa gar, ex -
ce tu a dos aque les de cor ren tes de vin cu la ção cons ti-
tu ci o nal.

De cor ri do o pra zo re gi men tal, fo ram apre sen ta-
das seis emen das:

Emen da nº 1, do De pu ta do Osó rio Adri a no:

Se tem bro de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 26 29125SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL310     



Dê-se ao § 1º do art. 1º da Me di da Pro vi só ria nº
127/2003 a se guin te re da ção:

Art. 1º ....................................................
§ 1º Po de rão ser be ne fi ciá ri as do Pro-

gra ma as con ces si o ná ri as que ti ve rem o di -
re i to à com pen sa ção a que alu de o ca put,
aten de rem às exi gên ci as le ga is para ob ten-
ção de cré di to con ce di do com re cur sos pú-
bli cos, es pe ci al men te as pre vis tas na Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de
2000, e es ti ve rem adim plen tes com as em -
pre sas in te gran tes do Sis te ma BNDES.

Emen da nº 2, do De pu ta do Edu ar do Cu nha: ... 
Emen da nº 3, do De pu ta do Osó rio Adri a no: ... 
Emen da nº 4, do De pu ta do Osó rio Adri a no: ... 
Emen da nº 5, do De pu ta do Edu ar do Cu nha: ... 
Emen da nº 6, do De pu ta do Luiz Car los Ha uly: ...
É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Con so an te o dis pos to no art. 62, §§ 5º, 8º e 9º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e nos arts. 5º e 6º da Re so lu-
ção nº 1, de 2002, do Con gres so Na ci o nal, cabe ao
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos de li be rar so bre o
mé ri to e so bre o aten di men to dos pres su pos tos cons -
ti tu ci o na is e le ga is.

Admis si bi li da de.
O ju í zo de ad mis si bi li da de ver sa so bre os re qui-

si tos de re le vân cia e ur gên cia.
Re le van tes são as ma té ri as que re per cu tem so -

bre o in te res se e a pre o cu pa ção da gran de ma i o ria do 
povo bra si le i ro. A pro pos ta visa ga ran tir que as con -
ces si o ná ri as de ser vi ço de dis tri bu i ção de ener gia
elé tri ca te nham flu xo de re cur sos ne ces sá rio a fa zer
fren te a suas de man das de flu xo de ca i xa de cur to
pra zo, ga ran ti do-lhes a sa ú de fi nan ce i ra ne ces sá ria
à con ti nu i da de dos seus pro gra mas e evi tan do trans -
tor nos fu tu ros no cum pri men to de suas obri ga ções
de bom aten di men to aos con su mi do res de ener gia
elé tri ca.

Con si de ran do es ta rem pre sen tes os re fe ri dos
re qui si tos, pro nun ci a mo-nos pela ad mis si bi li da de da
ma té ria, com aten di men to aos pres su pos tos de ur-
gên cia e re le vân cia.

Cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va.

O aten di men to dos pres su pos tos de ad mis si bi li-
da de da me di da pro vi só ria em apre ci a ção im pli ca a
ava li a ção pre li mi nar fa vo rá vel à cons ti tu ci o na li da de
do ato com o re co nhe ci men to dos pres su pos tos de

ur gên cia e re le vân cia, im pe ra ti vos ins cri tos no art. 62
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Qu an to ao con te ú do nor ma ti vo, não vis lum bra-
mos ví ci os de ini ci a ti va ou de com pe tên cia nem obs -
tá cu lo al gum de or dem cons ti tu ci o nal ou de lei de hi e-
rar quia com ple men tar ca paz de obs tar a va li da de ju rí-
di ca da nor ma.

Em re la ção à téc ni ca le gis la ti va, a me di da pro vi-
só ria res pe i ta as nor mas da Lei Com ple men tar nº 95,
de 1998.

Pe los mo ti vos ex pos tos, so mos pela cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va da Me -
di da Pro vi só ria nº 127, de 2003.

Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria.
O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça-

men tá ria das me di das pro vi só ri as está pa u ta do no
dis pos to no art. 5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de
2002-CN:

“Abran ge a aná li se da re per cus são so -
bre a re ce i ta ou a des pe sa pú bli ca da União 
e da im pli ca ção quan to ao aten di men to das
nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce i ras vi gen-
tes, em es pe ci al a con for mi da de com a Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de
2000, a Lei do Pla no Plu ri a nu al, a Lei de Di -
re tri zes Orça men tá ri as e a Lei Orça men tá ria
da União”.

Espe ci fi ca men te, os as sun tos tra ta dos pela me -
di da pro vi só ria aten dem aos pre ce i tos dos arts. 26 e
27 da LC nº 101, es tão pre vis tos na alí nea e do in ci so
IV do art. 83 da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as de
2003 e têm sua fon te de re cur sos es pe ci fi ca da no § 1º 
do art. 3º da pre sen te me di da pro vi só ria.

Apre ci a ção do Mé ri to.
Com o in tu i to de se pre ser var a mo di ci da de ta ri-

fá ria, foi edi ta da a Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 116, de
4 de abril de 2003, dos Mi nis té ri os da Fa zen da e de
Mi nas e Ener gia di fe rin do os per cen tu a is de re vi são
ou re a jus te a que as con ces si o ná ri as de dis tri bu i ção
de ener gia elé tri ca te ri am di re i to em fun ção dos con -
tra tos por elas as si na dos com o Po der Con ce den te.

Des sa for ma, tor nou-se im pe ri o sa a cri a ção de
con tra par ti da às em pre sas que pas sa rem pelo pro-
ces so de re a jus te ou re vi são ta ri fá ria no pe río do de 8
de abril de 2003 a 7 de abril de 2004.

Assim, a Me di da Pro vi só ria nº 127 bus ca re pa-
rar a per da de re ce i ta so fri da pe las em pre sas dis tri bu-
i do ras de ener gia elé tri ca em fun ção da edi ção da
Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 116 MF/MME. É im por tan-
te res sal tar que, di fe ren te men te da po lí ti ca ado ta da
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pelo Po der Exe cu ti vo para o se tor de te le co mu ni ca-
ções, no caso do se tor elé tri co a al te ra ção do cri té rio
de re a jus te ou re vi são ta ri fá ria veio pre ce di do de ne -
go ci a ção com o se tor e de edi ção da pre sen te me di-
da, que tem por ob je ti vo re por, atra vés de ope ra ção
de cré di to, o ca i xa das em pre sas.

Com re la ção às emen das apre sen ta das, de i xo
de aco lhê-las em fun ção:

Emen da nº 1 (De pu ta do Osó rio Adri a no): as exi -
gên ci as le ga is para ob ten ção do cré di to con ti do no §
1º do art. 1º já in clu em a Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal;

Emen da nº 2 (De pu ta do Osó rio Adri a no) e
Emen da nº 3 (De pu ta do Edu ar do Cu nha): su pri mem
o art. 2º De i xo de aco lhê-las em fun ção dos ar gu men-
tos da Nota Téc ni ca nº 30/2003, da Con sul to ria de
Orça men to e Fis ca li za ção Fi nan ce i ra da Casa, cuja
có pia está ane xa ao re la tó rio;

Emen da nº 4 (De pu ta do Osó rio Adri a no): fica
pre ju di ca da em fun ção do não-aco lhi men to da Emen -
da nº 2;

Emen da nº 5 (De pu ta do Edu ar do Cu nha): de i xa
de ser aco lhi da por tra tar de ma té ria es tra nha à me di-
da pro vi só ria;

Emen da nº 6 (De pu ta do Luiz Car los Ha uly):
idem.

Ampli a ção do ob je to.
O es tra té gi co Pro gra ma de Incen ti vo às Fon tes

Alter na ti vas de Ener gia Elé tri ca – PROINFA, cri a do
pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, apre sen ta
gar ga los que hão de ser re mo vi dos para sua exe cu-
ção com o cum pri men to dos pra zos nela es ta be le ci-
dos e im pos sí ve is de se rem atin gi dos sem a sua re ti-
ra da.

Des se modo é que in cluo na pre sen te me di da
pro vi só ria pro pos ta de al te ra ções àque la lei, vi san do
ao seu aper fe i ço a men to e, as sim, con tri bu ir para o
es ta be le ci men to da mo di ci da de ta ri fá ria e a vi a bi li za-
ção do PROINFA, al te ran do os se guin tes pon tos:

1. o piso mí ni mo dos va lo res eco nô mi cos pas sa a
ser por fon te;
2. a sub clas se re si den ci al de ba i xa ren da fica isen ta
do cus te io do pro gra ma;
3. pas sa a exis tir uma cota má xi ma de car ga por
Esta do para cada fon te;
4. am plia-se o ní vel de na ci o na li za ção dos pro je tos;
5. são cri a das pe na li da des às con ces si o ná ri as que
não re pas sa rem os cré di tos ao pro gra ma.

Os dois pri me i ros dis po si ti vos in clu í dos vi sam
ini bir a ina dim plên cia das con ces si o ná ri as com o

Pro in fa, ve da do o re a jus te ta ri fá rio às ina dim plen tes
e cri an do pe na li da de de mul ta e juro de mora para o 
atra so de pa ga men to das con tri bu i ções do pro gra-
ma. Pa ra le la men te à pe na li da de, o pro je to isen ta do
cus te io do pro gra ma os con su mi do res re si den ci a is
de ba i xa ren da com con su mo men sal igual ou in fe ri-
or a 80 Kwh/mês.

Bus can do am pli ar a com pe ti ti vi da de das fon tes
al ter na ti vas de ener gia e con tri bu ir para a mo di ci da de
ta ri fá ria, am plia-se, para ex plo ra ções cuja po tên cia
ins ta la da seja in fe ri or ou igual a 30 mil qui lo watts, a
re du ção das ta ri fas de trans mis são e dis tri bu i ção.

Uma das ma i o res di fi cul da des que a im plan ta-
ção do pro gra ma en fren tou foi o sub di men si o na men-
to do pre ço de com pra da ener gia eó li ca e o pre ço su -
per di men si o na do para a com pra das ener gi as de bi o-
mas sa e PCH. A ques tão fica equa ci o na da com a di -
fe ren ci a ção dos pi sos de com pra da ener gia ge ra da
pe las di fe ren tes fon tes; sen do fi xa dos 50%, 70% e
90% da ta ri fa mé dia de for ne ci men to ao con su mi dor
fi nal dos úl ti mos 12 me ses para a pro du ção, a par tir
da bi o mas sa, de pe que nas cen tra is hi dre lé tri cas e
eó li cas.

Ou tro apri mo ra men to foi a cri a ção de li mi ta ção de
con cen tra ção das car gas por Esta do, sen do que a car -
ga má xi ma fica es ti pu la da em 15% para PCHs e 20%
para as ener gi as das fon tes eó li cas e de bi o mas sa.

Esse dis po si ti vo evi ta que o es for ço de toda a
so ci e da de se re ver ta para ape nas al gu mas re giões
do País, pre ser van do o prin cí pio fe de ra ti vo.

O pra zo de con tra ta ção da ener gia é am pli a do
para 20 anos, as de fi ni ções de Pro du tor Inde pen den-
te (PI) e Pro du tor Inde pen den te Au tô no mo (PIA) são
me lhor es cla re ci das e o grau de na ci o na li za ção é in -
cre men ta do para, no mí ni mo, 90% na se gun da eta pa
do Pro in fa, como for ma de pro te ger a in dús tria na ci o-
nal e fo men tar o cres ci men to do em pre go no País.

Na bus ca de re gras cla ras para a es co lha dos
pro je tos mais efi ci en tes, fica o Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia in cum bi do de cri ar Guia de Ha bi li ta ção por
fon te, que, as so ci a do às Li cen ças Ambi en ta is de
Insta la ção, fa rão par te do pro ces so de cha ma da pú -
bli ca.

O úl ti mo pro ble ma en fren ta do pelo pre sen te
pro je to, no âm bi to do Pro in fa, foi o dis ci pli na men to da
ga ran tia de li vre aces so do em pre en di men to ao sis te-
ma de dis tri bu i ção ou trans mis são, que é con di ção
fun da men tal para a vi a bi li da de do em pre en di men to.

O com pro me ti men to da RGR, até o fim de 2003, 
com o pa ga men to dos sub sí di os às ta ri fas de ba i xa
ren da, ado ta do como so lu ção pro vi só ria para essa
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ques tão, em pe nhou a prin ci pal fon te de fi nan ci a men-
to do Pro gra ma Luz no Cam po, o que não re sol veu de
for ma de fi ni ti va o pro ble ma.

Por isso en ten de mos por bem apro ve i tar a opor-
tu ni da de da tra mi ta ção des sa ma té ria para pro por al -
te ra ções às leis per ti nen tes de modo a as se gu rar os
re cur sos ne ces sá ri os ao fun ci o na men to dos pro gra-
mas de uni ver sa li za ção do ser vi ço de ener gia elé tri-
ca, pos si bi li tan do, in clu si ve, a an te ci pa ção de suas
me tas e a sub ven ção eco nô mi ca des ti na da à mo di ci-
da de da ta ri fa de for ne ci men to de ener gia elé tri ca aos 
con su mi do res fi na is in te gran tes da sub clas se Re si-
den ci al Ba i xa Ren da – em úl ti ma ins tân cia, os ma i o-
res be ne fi ciá ri os des sa uni ver sa li za ção.

Não po de mos de i xar de sa li en tar que, ape sar
de to dos os es for ços fe i tos para a uni ver sa li za ção do
ser vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca, res tam ain da no
País qua se 3 mi lhões de do mi cí li os sem ener gia,
numa es ti ma ti va de que mais de 13 mi lhões de bra si-
le i ros não dis põem ain da do ser vi ço, sen do que 90%
de les se en con tram na zona ru ral.

As mo di fi ca ções in tro du zi das aper fe i ço am a im -
plan ta ção dos pro gra mas de uni ver sa li za ção, ga ran-
tin do o aces so às co o pe ra ti vas de ele tri fi ca ção ru ral,
bem como do pró prio con su mi dor, eli mi nan do a ma ni-
pu la ção exer ci da pelo Esta do e con ces si o ná ri as
ocor ri da no Pro gra ma Luz no Cam po. As re gu la men-
ta ções a se rem fe i tas pela ANEEL e pelo Po der Exe -
cu ti vo com ple men ta rão as dis po si ções da lei, vi san do
ao al can ce de tais ob je ti vos.

O pro je to ga ran te que os con su mi do res da área
ru ral aten di dos em ten são in fe ri or a 2,3kv e car ga ins -
ta la da de até 50 qui lo watts se rão aten di dos sem ne -
nhum ônus e pos si bi li ta a cri a ção de fon te adi ci o nal
de fi nan ci a men to a fun do per di do para a ele tri fi ca ção
de Mu ni cí pi os cujo aten di men to dos do mi cí li os seja
in te ri or a 85%, com base no Cen so de 2000 do IBGE.

Os per mis si o ná ri os e con ces si o ná ri os po de rão,
de co mum acor do com seus usuá ri os e após ho mo lo-
ga ção da ANEEL, al te rar o ho rá rio de iní cio da ati vi da-
de de ir ri ga ção dos con su mi do res da clas se ru ral que
se uti li zam de ta ri fas com des con tos es pe ci a is para ir -
ri ga ção, como for ma de oti mi zar o uso da car ga.

Além des ses dis po si ti vos, en fren ta mos um fa tor
fun da men tal para o sa ne a men to fi nan ce i ro dos agen -
tes do se tor em sis te mas iso la dos, em es pe ci al a Ele -
tro nor te. As em pre sas que ope ram fora do sis te ma in -
ter li ga do re ce bem as co tas de CCC para co brir suas
des pe sas com a que i ma do com bus tí vel sem a re fe ri-
da car ga tri bu tá ria, o que gera uma pro fun da des ca pi-
ta li za ção das com pa nhi as. O dis po si ti vo pro pos to re -
sol ve de for ma de fi ni ti va essa pen dên cia.

Con clu são.
Pelo ex pos to, con clui-se que a Me di da Pro vi só-

ria nº 127, de 2003, aten de às dis po si ções cons ti tu ci-
o na is e le ga is apli cá ve is ao mé ri to da ma té ria, não
apre sen tan do ví ci os que im pe çam a sua apro va ção.

Voto pela apro va ção do tex to da Me di da Pro vi-
só ria nº 127, de 2003, com as mo di fi ca ções pro pos-
tas, na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são em ane -
xo e pela re je i ção das emen das apre sen ta das, pe los
mo ti vos su pra-re la ta dos.

Sala das Ses sões, 23 de se tem bro de 2003.
É o pa re cer, Sr. Pre si den te.

Pa re cer es cri to en ca mi nha do à mesa 
(Se hou ver)

Em vo ta ção o pro je to de lei de con ver são ofe -
re ci do pelo re la tor da Co mis são Mis ta, com as al te-
ra ções fe i tas em Ple ná rio.

Aque les que fo rem pela apro va ção per ma ne-
çam como se acham, 

(Se apro va do) – Está pre ju di ca da, na Câ ma ra
dos De pu ta dos a apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria nº
127, de 2003 e as emen das a ela apre sen ta das, res -
sal va dos os des ta ques.

Em vo ta ção a Re da ção Fi nal.
Aque les que fo rem pela apro va ção per ma ne-

çam como se acham.
A ma té ria vai ao Se na do Fe de ral, in clu in do o

pro ces sa do.

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR E
EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA

PROVISÓRIA Nº 127, DE 4 DE AGOSTO DE 2003

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 127,
DE 4 DE AGOSTO DE 2003

Dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma
Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às
Con ces si o ná ri as de Ser vi ços Pú bli cos de 
Dis tri bu i ção de Ener gia Elé tri ca e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do João Alme i da

I – Re la tó rio

A Me di da Pro vi só ria nº 127, de 2003, ex pe di da
pelo Exmº Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos da 
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, en ca mi nha da ao
Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio da Men sa gem nº
365/2003, de 4 de agos to de 2003, cria o Pro gra ma
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Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às Con ces si o-
ná ri as de Ser vi ço Pú bli co de Dis tri bu i ção de Ener gia
Elé tri ca.

O re fe ri do pro gra ma des ti na-se a su prir a in su fi-
ciên cia de re ce i ta das dis tri bu i do ras de ener gia elé tri-
ca de cor ren te do adi a men to da com pen sa ção do sal -
do da Con ta de Com pen sa ção de Va ri a ção de Va lo-
res de Itens da “Par ce la A”, que é com pos ta pe los
cus tos não ad mi nis trá ve is pela con ces si o ná ria na for -
ma ção da ta ri fa fi nal de ener gia elé tri ca.

A pro pos ta en vi a da pelo Po der Exe cu ti vo cria li -
nha de cré di to para as con ces si o ná ri as jun to ao
BNDES, com a se guin te con fi gu ra ção:

• Pra zo: 24 me ses;
• Ca rên cia: até 60 dias;
• Encar gos: 1,5% ao ano mais va ri a ção da Se lic;
• Li be ra ção: 50% em ses sen ta dias; 30% em cen to e 
oi ten ta dias e 20% em du zen tos e qua ren ta dias;
• Ga ran ti as: de re ce bí ve is das dis tri bu i do ras;
• Fon te de Re cur sos: re cur sos do Te sou ro Na ci o nal,
dis po ni bi li da des de 2002 não com pro me ti das com
res tos a pa gar;
• Va lor do Pro gra ma; es ti ma do em
R$1.800.000.000,00 (um bi lhão e oi to cen tos mi-
lhões de re a is).

Além dos pon tos su pra ci ta dos, cabe res sal tar
que os va lo res de cada ope ra ção se rão apu ra dos e
in for ma dos pela. Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé-
tri ca – ANEEL. Os be ne fi ciá ri os de ve rão es tar adim -
plen tes com o Sis te ma BNDES e re nun ci ar ex pres-
sa men te o di re i to à re vi são ta ri fá ria, in clu si ve na es -
fe ra ju di ci al.

A MP 127 au to ri za a União a con ce der fi nan ci a-
men to ao BNDES. A me di da pos si bi li ta que as em pre-
sas que te nham con tro le aci o ná rio de pes soa ju rí di ca
de di re i to pú bli co (es ta ta is), atu al men te pro i bi das de
to ma rem em prés ti mos, pos sam ter aces so a li nha de
cré di to cri a do jun to ao BNDES. Au to ri za, ain da, que
as em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia
mis ta fe de ra is apre sen tem re nún cia à pro po si tu ra ju -
di ci al, re qui si to para ob ten ção do em prés ti mo.

O art. 2º da pre sen te me di da dá com pe tên cia ao 
Mi nis tro da Fa zen da para des ti nar à amor ti za ção da
dí vi da pú bli ca fe de ral os re cur sos exis ten tes no Te-
sou ro Na ci o nal no en cer ra men to do exer cí cio de
2002 não com pro me ti dos com os res tos a pa gar, ex -
ce tu a dos aque les de cor ren tes de vin cu la ção cons ti-
tu ci o nal.

De cor ri do o pra zo re gi men tal, fo ram apre sen ta-
das seis emen das:

Emen da 1 – De pu ta do Osó rio Adri a no:
Dê-se ao § 1º do art. 1º da MP nº 127/2003 a se -

guin te re da ção:

“Art. 1º ...................................................
§ Po de rão ser be ne fi ciá ri as do Pro gra-

ma as con ces si o ná ri as que ti ve rem o di re i to
à com pen sa ção a que alu de o ca put, aten-
de rem às exi gên ci as le ga is para ob ten ção
de cré di to con ce di do com re cur sos pú bli cos,
es pe ci al men te as pre vis tas na Lei Com ple-
men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, e es ti-
ve rem adim plen tes com as em pre sas in te-
gran tes do Sis te ma BNDES.

Emen da 2 – De pu ta do Edu ar do Cu nha
Su pri ma-se o Art. 2º na Me di da Pro vi só ria nº

127, de 4 de agos to de 2003.

Emen da 3 – De pu ta do Osó rio Adri a no
Su pri ma-se o art. 2º da Me di da Pro vi só ria nº

127 de 2003, re mu ne ran do-se, como cou ber, os de-
ma is.

Emen da 4 – De pu ta do Osó rio Adri a no
Dê-se ao § 1º do § 3º, a se guin te re da ção:

“Art. 3º ...................................................
§ 1º A des pe sa pre vis ta nes te ar ti go

po de rá ser aten di da com as dis po ni bi li da des
das fon tes de re cur sos exis ten tes no Te sou-
ro Na ci o nal no en cer ra men to do exer cí cio
de 2002 não com pro me ti das com os res tos
a pa gar nem de cor ren tes de vin cu la ção
cons ti tu ci o nal.”

Emen da 5 – De pu ta do Edu ar do Cu nha
Adi te-se o § 2º ao art. 4º da Me di da Pro vi só ria nº 

127, de 4 de agos to de 2003:

Art. 4º ...................................................
§ 2º Fica au to ri za da a con ces são de fi -

nan ci a men to de que tra ta o art. 1º des ta Me -
di da Pro vi só ria a Esta dos e Mu ni cí pi os que
ti ve ram per da de ar re ca da ção du ran te o pe -
río do de ra ci o na men to de ener gia.

Emen da 6 – De pu ta do Luiz Car los Ha uly
Acres cen te-se o se guin te ar ti go à MP nº 127, de 

4 de agos to de 2003:

Art. Fi cam re du zi dos a zero, até 31 de
de zem bro de 2003, as alí quo tas do  im pos to
in ci den te so bre pro du tos clas si fi ca dos nos
có di gos da Ta be la de Inci dên cia do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos – TIPI – re -
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la ci o na dos à ins ta la ção de uni da de ge ra do-
ra de ener gia elé tri ca, com pro je to au to ri za-
do pela Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri-
ca – ANEEL e an te ri or men te be ne fi ci a dos

pelo de cre to 3.827, de 31 de maio de 2001.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Con so an te o dis pos to no art. 62, §§ 5º, 8º e 9º
da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos arts. 5º e 6º da Re so lu-
ção nº 1, de 2002 do Con gres so Na ci o nal, cabe ao
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos de li be rar so bre o
mé ri to e so bre o aten di men to dos pres su pos tos cons -
ti tu ci o na is e le ga is.

Admis si bi li da de
O ju í zo de ad mis si bi li da de ver sa so bre os re qui-

si tos de re le vân cia e ur gên cia.
Re le van tes são as ma té ri as que re per cu tem so -

bre o in te res se e a pre o cu pa ção da gran de ma i o ria do 
povo bra si le i ro. A pro pos ta visa ga ran tir que as con -
ces si o ná ri as de ser vi ço de dis tri bu i ção de ener gia
elé tri ca te nha flu xo de re cur sos ne ces sá ri os a fa zer
fren te à suas de man das de flu xo de ca i xa de cur to
pra zo, ga ran tin do-lhes a sa ú de fi nan ce i ra ne ces sá ria
à con ti nu i da de dos seus pro gra mas e evi tan do trans -
tor nos fu tu ros no cum pri men to de suas obri ga ções
de bom aten di men to aos con su mi do res de ener gia
elé tri ca.

Con si de ran do es tar pre sen tes os re fe ri dos re -
qui si tos, pro nun ci a mo-nos pela ad mis si bi li da de da
ma té ria, com o aten di men to aos pres su pos tos de ur -
gên cia e re le vân cia.

Cons ti tu ci o na li da de, Ju ri di ci da de e Téc ni ca Le-
gis la ti va

O aten di men to dos pres su pos tos de ad mis si bi li-
da de da Me di da Pro vi só ria em apre ci a ção im pli ca a
ava li a ção pre li mi nar fa vo rá vel à cons ti tu ci o na li da de
do ato com o re co nhe ci men to dos pres su pos tos de
ur gên cia e re le vân cia , im pe ra ti vos ins cri tos no art. 62
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Qu an to ao con te ú do nor ma ti vo, não vis lum bra-
mos ví ci os de ini ci a ti va ou de com pe tên cia, nem obs -
tá cu lo al gum de or dem cons ti tu ci o nal ou de lei de hi e-
rar quia com ple men tar ca paz de obs tar a va li da de ju rí-
di ca da nor ma.

Em re la ção à téc ni ca le gis la ti va, a Me di da Pro vi-
só ria res pe i ta as nor mas da Lei Com ple men tar nº 95,
de 1998.

Pe los mo ti vos ex pos tos, so mos pela cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e boa téc ni ca Le gis la ti va da
Me di da Pro vi só ria nº 127, de 2003.

Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria
O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça-

men tá ria das Me di das Pro vi só ri as, esta pa u ta do no
dis pos to no art. 5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002 –
CN, “abran ge a aná li se da re per cus são so bre a re ce i-
ta ou a des pe sa pú bli ca da União e da im pli ca ção
quan to ao aten di men to das nor mas or ça men tá ri as e
fi nan ce i ras vi gen tes, em es pe ci al a con for mi da de
com a Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de
2000, a lei do pla no plu ri a nu al, a lei de di re tri zes or ça-
men tá ri as e a lei or ça men tá ria da União”.

Espe ci fi ca men te, os as sun tos tra ta dos pela Me -
di da Pro vi só ria aten dem os pre ce i tos dos arts. 26 e 27 
da LC nº 101, es tão pre vis tos na alí nea e do in ci so IV
do art. 83 da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as de 2003
e tem sua fon te de re cur sos es pe ci fi ca dos no § 1º do
art. 3º da pre sen te MP.

Apre ci a ção do Mé ri to
Com in tu i to de se pre ser var a mo di ci da de ta ri fá-

ria foi edi ta da a Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 116, de 4
de abril de 2003, dos Mi nis té ri os da Fa zen da e de Mi -
nas e Ener gia di fe rin do os per cen tu a is de re vi são ou
re a jus te que as con ces si o ná ri as de dis tri bu i ção de
ener gia elé tri ca te ri am di re i to em fun ção dos con tra-
tos por elas as si na dos com o Po der Con ce den te.

Des sa for ma tor nou-se im pe ri o sa a cri a ção de
con tra par ti da às em pre sas que pas sa rem pelo pro-
ces so de re a jus te ou re vi são ta ri fá ria no pe río do de 8
de abril de 2003 a 7 abril de 2004.

Assim a Me di da Pro vi só ria nº 127, bus ca re pa-
rar a per da de re ce i ta so fri da pe las em pre sas dis tri bu-
i do ras de ener gia elé tri ca em fun ção da edi ção da
Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 116 MF/MME. É im por tan-
te res sal tar que, di fe ren te men te da po lí ti ca uti li za da
pelo Po der Exe cu ti vo para o Se tor de Te le co mu ni ca-
ções, no caso do Se tor Elé tri co a al te ra ção do cri té rio
de re a jus te ou re vi são ta ri fa ria veio pre ce di do de ne -
go ci a ção com o se tor e de edi ção da pre sen te me di da
que tem como ob je ti vo re por, por meio de ope ra ção
de cre di to, o ca i xa das em pre sas.

Com re la ção às emen das apre sen ta das, de i xo
de aco lhê-los em fun ção:

Emen da 1 (De pu ta do Osó rio Adri a no): As exi-
gên ci as le ga is para ob ten ção do cré di to con ti do no §
1º do art. 1º já in clu em a Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal;
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Emen da 2 (De pu ta do Osó rio Adri a no) e Emen -
da 3 (De pu ta do Edu ar do Cu nha): Su pri me o art. 2º.
De i xo de aco lhê-las em fun ção dos ar gu men tos da
Nota Téc ni ca nº 30/2003, da con sul to ria de Orça men-
to e Fis ca li za ção Fi nan ce i ra da Casa (có pia ane xa);

Emen da 4 (De pu ta do Osó rio Adri a no): Fica pre -
ju di ca da em fun ção do não aco lhi men to da Emen da
2;

Emen da 5 (De pu ta do Edu ar do Cu nha) e Emen -
da 6 (De pu ta do Luiz Car los Ha uly): Por se rem es tra-
nhas à ma té ria da Me di da Pro vi só ria.

Ampli a ção do ob je to
O es tra té gi co Pro gra ma de Incen ti vo às Fon tes

al ter na ti vas de Ener gia Elé tri ca (PROINFA) cri a do
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002, apre sen ta
gar ga los que hão de ser re mo vi dos para sua exe cu-
ção com o cum pri men to dos pra zos nela es ta be le ci-
dos e im pos sí ve is de se rem atin gi dos sem a sua re ti-
ra da.

Des se modo, é que in cluo à pre sen te MP pro -
pos ta de al te ra ções àque la lei vi san do seu aper fe i ço-
a men to e as sim con tri bu ir para o es ta be le ci men to da
mo di ci da de ta ri fá ria e a vi a bi li za ção do Pro in fa al te-
ran do os se guin tes pon tos:

1. o piso mí ni mo dos va lo res eco nô mi cos pas sa a
ser por fon te;
2. a sub clas se Re si den ci al de Ba i xa Ren da fica
isen ta do cus te io do pro gra ma;
3. pas sa a exis tir uma cota má xi ma de car ga por es -
ta do, para cada fon te;
4. am plia-se o ní vel de na ci o na li za ção dos pro je tos;
5. são cri a das pe na li da des às con ces si o ná ri as que
não re pas sa rem os cré di tos ao pro gra ma.

Os dois pri me i ros dis po si ti vos in clu í dos vi são
ini bir a ina dim plên cia das con ces si o ná ri as com o
Pro in fa, ve dan do o re a jus te ta ri fá rio às ina dim plen-
tes e cri an do pe na li da de de mul ta e juro de mora
para o atra so de pa ga men to das con tri bu i ções do
pro gra ma. Pa ra le la men te a pe na li da des, o pro je to
isen ta do cus te io do pro gra ma os con su mi do res re-
si den ci a is de ba i xa ren da com con su mo men sal
igual ou in fe ri or a 80 (oi ten ta) kwh/mês.

Bus can do am pli ar a com pe ti ti vi da de das fon tes
al ter na ti vas de ener gia e con tri bu ir para a mo di ci da de
ta ri fá ria am plia-se para ex plo ra ções cuja po tên cia
ins ta la da seja in fe ri or ou igual a 30.000 KW a re du ção
das ta ri fas de trans mis são e dis tri bu i ção.

Uma das ma i o res di fi cul da des que a im plan ta-
ção do pro gra ma en fren tou foi o sub di men si o na men-
to do pre ço de com pra das ener gi as eó li ca e o pre ço

su per di men si o na do para a com pra das ener gi as de
bi o mas sa e PCH. A ques tão fica equa ci o na da com a
di fe ren ci a ção dos pi sos de com pra da ener gia ge ra da
pe las di fe ren tes fon tes. Sen do fi xa do 50% (cin qüen ta
por cen to), 70% (se ten ta por cen to) e 90% (no ven ta
por cen to) da ta ri fa mé dia de for ne ci men to ao con su-
mi dor fi nal dos úl ti mos 12 me ses, para a pro du ção a
par tir de bi o mas sa, pe que nas cen tra is hi dro e lé tri cas
e eó li ca.

Ou tro apri mo ra men to foi a cri a ção de li mi ta ção
de con cen tra ção das car gas por es ta do, sen do que a
car ga má xi ma fica es ti pu la do em 15% (quin ze por
cen to) para PCHs e 20% (vin te por cen to) para as
ener gi as das fon tes eó li ca e bi o mas sa. Este dis po si ti-
vo evi ta que um es for ço de toda a so ci e da de se re ver-
ta para ape nas al gu mas re giões do país, pre ser van do
o prin cí pio fe de ra ti vo.

O pra zo de con tra ta ção – da ener gia é am pli a do
para 20 (vin te) anos, as de fi ni ções de Pro du tor Inde -
pen den te – PI e Pro du tor in de pen den te Au tô no mo –
PIA são me lhor es cla re ci das e o grau de na ci o na li za-
ção é in cre men ta do para no mí ni mo 90% na se gun da
eta pa do Pro in fa, como for ma de pro te ger a in dus tria
na ci o nal e fo men tar o cres ci men to do em pre go no
país.

Na bus ca de re gras cla ras para a es co lha dos
pro je tos mais efi ci en tes, fica o Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia in cum bi do de cri ar Guia de Ha bi li ta ção por
fon te, que as so ci a do às Li cen ças Ambi en ta is de
Insta la ção fa rão par te do pro ces so de cha ma da pú bli-
ca.

O úl ti mo pro ble ma en fren ta do pelo pre sen te
pro je to, no âm bi to do Pro in fa, foi o dis ci pli na men to da
ga ran tia de li vre aces so do em pre en di men to ao sis te-
ma de dis tri bu i ção ou trans mis são, aces so esse que é 
con di ção fun da men tal para a vi a bi li da de do em pre en-
di men to.

O com pro me ti men to da RGR até o fim de 2003
com o pa ga men to dos sub sí di os às ta ri fas de ba i xa
ren da, ado ta das como so lu ção pro vi só ria para essa
ques tão, em pe nhou a prin ci pal fon te de fi nan ci a men-
to do “Pro gra ma Luz no Cam po” o qual não re sol veu
de for ma de fi ni ti va o pro ble ma.

Por isso, en ten de mos apro ve i tar a opor tu ni da de
da tra mi ta ção des sa ma té ria, para pro por al te ra ções
às leis per ti nen tes, de modo a as se gu rar os re cur sos
ne ces sá ri os ao fun ci o na men to dos pro gra mas de uni -
ver sa li za ção do ser vi ço de ener gia elé tri ca, pos si bi li-
tan do in clu si ve a an te ci pa ção de suas me tas, e, a
sub ven ção eco nô mi ca des ti na da à mo di ci da de da ta -
ri fa de for ne ci men to de ener gia elé tri ca aos con su mi-
do res fi na is in te gran tes da sub clas se Re si den ci al Ba -
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i xa Ren da, em úl ti ma ins tân cia ma i o res be ne fi ciá ri os
des sa uni ver sa li za ção.

Não po de mos de i xar de sa li en tar que, ape sar
de to dos es for ços fe i tos para a uni ver sa li za ção do
ser vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca, res tam ain da no
país qua se 3 mi lhões de do mi cí li os sem ener gia,
numa es ti ma ti va de que mais de 13 mi lhões de bra si-
le i ros não dis põem ain da do ser vi ço, sen do que 90%
des ses se en con tram na zona ru ral.

As mo di fi ca ções in tro du zi das aper fe i ço am para
a im plan ta ção dos pro gra mas de uni ver sa li za ção, ga -
ran tin do o aces so às co o pe ra ti vas de ele tri fi ca ção ru -
ral bem como do pró prio con su mi dor, eli mi nan do a
ma ni pu la ção exer ci da pelo es ta do e con ces si o ná ri as
ocor ri do no Pro gra ma Luz no Cam po. As re gu la men-
ta ções a se rem fe i tas pela Ane el e o Po der Exe cu ti vo,
com ple men ta rão as dis po si ções da lei vi san do o al -
can ce de tais ob je ti vos.

O pro je to ga ran te que os con su mi do res da área
ru ral aten di dos em ten são in fe ri or a 2,3kw e car ga ins -
ta la da de até 50 kW se rão aten di dos, sem ne nhum
ônus, e cria a pos si bi li da de da cri a ção de fon te adi ci o-
nal de fi nan ci a men to, a fun do per di do, para a ele tri fi-
ca ção de mu ni cí pi os cu jos aten di men to dos do mi cí li-
os seja in fe ri or a 85% (oi ten ta e cin co por cen to) com
base no cen so de 2000 do IBGE.

Os per mis si o ná ri os e con ces si o ná ri os po de rão,
de co mum acor do com seus usuá ri os e após ho mo lo-
ga ção da Ane el, al te rar o ho rá rio de iní cio da ati vi da-
de de ir ri ga ção dos con su mi do res da Clas se Ru ral
que se uti li zam de ta ri fas com des con tos es pe ci a is
para ir ri ga ção como for ma de oti mi zar o uso da car ga.

Além des ses dis po si ti vos en fren ta mos um fa tor
fun da men tal para o sa ne a men to fi nan ce i ro dos agen -
tes do se tor em sis te mas iso la dos, em es pe ci al a Ele -
tro nor te. As em pre sas que ope ra ção fora do sis te ma
in ter li ga do re ce bem as co tas de CCC, para co bri rem
suas des pe sas com a que i ma do com bus tí vel, sem a
re fe ri da car ga tri bu tá ria, o que gera uma pro fun da
des ca pi ta li za ção das com pa nhi as, o dis po si ti vo pro-
pos to re sol ve de for ma de fi ni ti va essa pen dên cia.

Con clu são

Pelo ex pos to, con clui-se que a Me di da Pro vi só-
ria nº 127, de 2002, aten dem às dis po si ções cons ti tu-
ci o na is e le ga is apli cá ve is ao mé ri to da ma té ria, não
apre sen tan do ví ci os que im pe çam a sua apro va ção.

Voto pela apro va ção do tex to da Me di da Pro vi-
só ria nº 127, de 2003, com as mo di fi ca ções pro pos-
tas, na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são ane xo.

Re je i tan do-se as emen das apre sen ta das pe los mo ti-
vos su pra-re la ta dos.

Sala das Ses sões, 23 de se tem bro de 2003. –
De pu ta do João Alme i da, Re la tor.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 24, DE 2003

(Me di da Pro vi só ria nº 127, de 4 de agos to de 2003)

Dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma
Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às
Con ces si o ná ri as de Ser vi ços Pú bli cos de
Dis tri bu i ção de Ener gia Elé tri ca e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Pro gra ma Emer gen ci al e

Excep ci o nal de Apo io às Con ces si o ná ri as de Ser vi-
ços Pú bli cos de Dis tri bu i ção de Ener gia Elé tri ca, des -
ti na do a su prir a in su fi ciên cia de re cur sos de cor ren te
do adi a men to da apli ca ção do me ca nis mo de com-
pen sa ção de que tra ta o art. 1º da Me di da Pro vi só ria
nº 2.227, de 4 de se tem bro de 2001, para os re a jus tes
e re vi sões ta ri fá ri as re a li za dos en tre 8 de abril de
2003 e 7 de abril de 2004, por meio de fi nan ci a men to
a ser con ce di do pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES.

§ 1º Po de rão ser be ne fi ciá ri as do Pro gra ma as
con ces si o ná ri as que ti ve rem o di re i to à com pen sa ção
a que alu de o ca put, aten de rem às exi gên ci as le ga is
para ob ten ção de cré di to con ce di do com re cur sos pú -
bli cos e es ti ve rem adim plen tes com as em pre sas in -
te gran tes do Sis te ma BNDES.

§ 2º O va lor a ser fi nan ci a do será apu ra do e in -
for ma do pela Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca –
ANEEL, ob ser va da a le gis la ção vi gen te.

§ 3º A apli ca ção do dis pos to no ca put fica con -
di ci o na da à re nún cia ex pres sa do be ne fi ciá rio do fi -
nan cia men to a pre ten so ou ale ga do di re i to, a ação
ju di ci al, em cur so ou fu tu ra, ou a re vi são ta ri fá ria ex -
tra or di ná ria que pos sam ou ve nham a exis tir re la ti va-
men te ao adi a men to da com pen sa ção re fe ri do nes te
ar ti go.

§ 4º Para a exe cu ção do dis pos to nes te ar ti go, o
BNDES pro ce de rá ao en qua dra men to da ope ra ção
de for ma au to má ti ca e à aná li se ca das tral sim pli fi ca-
da, e as be ne fi ciá ri as apre sen ta rão os do cu men tos
exi gi dos por lei e as de ma is com pro va ções de ter mi-
na das pelo BNDES, que de ve rão ser efe tu a das me di-
an te de cla ra ções dos ad mi nis tra do res das con ces si-
o ná ri as.
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§ 5º O pra zo de ca rên cia para a amor ti za ção do
fi nan ci a men to a ser con ce di do às em pre sas será de
até ses sen ta dias, a con tar das re vi sões ou re a jus tes
ta ri fá ri os anu a is que vi e rem a ser re a li za dos en tre 8
de abril de 2004 e 7 de abril de 2005.

§ 6º O pra zo de amor ti za ção dos fi nan ci a men-
tos será de vin te e qua tro me ses e po de rá ser ajus ta-
do à ar re ca da ção de cor ren te do au men to ta ri fá rio
cor res pon den te ao adi a men to da apli ca ção do me ca-
nis mo de com pen sa ção de que tra ta o ca put.

§ 7º Os re cur sos do fi nan ci a men to se rão li be ra-
dos após a apre sen ta ção, pe las con ces si o ná ri as, da
do cu men ta ção per ti nen te, em tem po há bil, e do cum -
pri men to das con di ções de uti li za ção do cré di to es ta-
be le ci das con tra tu al men te pelo BNDES, da se guin te
for ma:

I – cin qüen ta por cen to até ses sen ta dias, a par -
tir da data dos res pec ti vos re a jus tes ou re vi sões ta ri-
fá ri os anu a is re a li za dos en tre 8 de abril de 2003 e 7
de abril de 2004, ob ser va do o dis pos to no § 8º;

II – trin ta por cen to em cen to e oi ten ta dias, a
con tar da data dos res pec ti vos re a jus tes ou re vi sões
ta ri fá ri os anu a is re a li za dos en tre 8 de abril de 2003 e
7 de abril de 2004; e

III – os res tan tes vin te por cen to em du zen tos e
se ten ta dias, a con tar da data dos res pec ti vos re a jus-
tes ou re vi sões ta ri fá ri os anu a is re a li za dos en tre 8 de
abril de 2003 e 7 de abril de 2004.

§ 8º Para as con ces si o ná ri as que já ti ve ram adi a do
a apli ca ção do me ca nis mo de com pen sa ção a que se re -
fe re o ca put, o pra zo pre vis to no in ci so I do § 7º será de
ses sen ta dias, a con tar da pu bli ca ção des ta lei.

§ 9º As par ce las re fe ri das no § 7º po de rão ser li -
be ra das pelo BNDES nos quin ze dias úte is an te ri o res
ou pos te ri o res ao ter mo fi nal dos pra zos es ta be le ci-
dos em seus in ci sos.

§ 10. Os re cur sos re la ti vos às par ce las dis cri mi-
na das no § 7º se rão atu a li za dos pela mé dia ajus ta da
dos fi nan ci a men tos diá ri os apu ra dos no Sis te ma
Espe ci al de Li qui da ção e de Cus tó dia – SELIC, des de
a data do re a jus te ou da re vi são ta ri fá ria anu al até a li -
be ra ção da res pec ti va par ce la à be ne fi ciá ria.

§ 11. O sal do de ve dor do fi nan ci a men to de vi do
ao BNDES será atu a li za do pela mé dia ajus ta da dos
fi nan ci a men tos diá ri os apu ra dos no SELIC, acres ci do
de en car gos de até um e meio por cen to ao ano.

§ 12. As ope ra ções fi nan ce i ras con ta rão com
ga ran tia em pri me i ro grau de re ce bí ve is, em per cen-
tu al do fa tu ra men to da be ne fi ciá ria, equi va len te à par -
ce la do au men to ta ri fá rio a ser con ce di do à em pre sa
be ne fi ciá ria en tre 8 de abril de 2004 e 7 de abril de

2005, cor res pon den te ao adi a men to da com pen sa-
ção a que se re fe re o ca put, con for me mon tan te apu -
ra do e in for ma do pela ANEEL.

§ 13. Fica au to ri za da a in ter ve niên cia da
ANEEL, es pe ci al men te para as su mir a obri ga ção de,
na hi pó te se de ex tin ção de con ces são, in clu ir, como
con di ção para ou tor ga de nova con ces são, no pro-
ces so li ci ta tó rio para ex plo ra ção dos ser vi ços pú bli-
cos, a sub-ro ga ção, pelo novo con ces si o ná rio, das
obri ga ções de cor ren tes do fi nan ci a men to de que tra -
ta esta lei.

§ 14. Os re cur sos a se rem li be ra dos pelo
BNDES se rão pri o ri ta ri a men te des ti na dos ao adim-
ple men to das obri ga ções” in tra-se to ri a is as su mi das
pelo be ne fi ciá rio com os agen tes do se tor elé tri co.

§ 15. As in for ma ções a res pe i to de obri ga ções
in tra-se to ri a is ne ces sá ri as ao cum pri men to do § 14
de ve rão ser pres ta das pela Ane el ao BNDES.

§ 16. As de ma is con di ções de fi nan ci a men to se -
rão de fi ni das pelo BNDES.

Art. 2º Sem pre ju í zo do aten di men to das fi na li-
da des es pe cí fi cas pre vis tas em lei e a cri té rio do Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da, po de rão ser des ti na das
à amor ti za ção da dí vi da pú bli ca fe de ral as dis po ni bi li-
da des das fon tes de re cur sos exis ten tes no Te sou ro
Na ci o nal no en cer ra men to do exer cí cio de 2002 não
com pro me ti das com os res tos a pa gar, ex ce tu a das
aque las de cor ren tes de vin cu la ção cons ti tu ci o nal.

Art. 3º Fica a União au to ri za da a con ce der fi nan-
ci a men to ao BNDES, com o ob je ti vo de aten der ao
Pro gra ma ins ti tu í do com base no art. 1º des ta Lei.

§ 1º A des pe sa pre vis ta nes te ar ti go po de rá ser
aten di da com os re cur sos ar re ca da dos na for ma do
art. 2º des ta Lei.

§ 2º O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal es ta be le-
ce rá as con di ções nor ma ti vas que se fi ze rem ne ces-
sá ri as ao cum pri men to do dis pos to no ca put des te
ar ti go.

Art. 4º As ve da ções cons tan tes do art. 39 da Lei
nº 4.131, de 3 de se tem bro de 1962, não se apli cam
ao fi nan ci a men to de que tra ta o art. 1º des ta Lei e às
ope ra ções de cré di to que vi e rem a ser re a li za das pelo 
BNDES com as con ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos
de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca e com as em pre sas
sig na tá ri as de con tra tos ini ci a is e equi va len tes, as sim
re co nhe ci dos em re so lu ção da Ane el.

Pa rá gra fo úni co. Fica au to ri za da a con ces são
de fi nan ci a men to de que tra ta o art. 1º des ta Me di da
Pro vi só ria a en ti da des cujo con tro le aci o ná rio per ten-
ça a pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co in ter no ou a
suas sub si diá ri as ou con tro la das.
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Art. 5º As em pre sas pú bli cas e as so ci e da des
de eco no mia mis tas fe de ra is fi cam au to ri za das a
apre sen tar a re nún cia de que tra ta o § 3º do art. 1º
des ta Lei.

Art. 6º O sal do re la ti vo ao adi a men to da com -
pen sa ção re fe ri do no art. 1º será atu a li za do, des de a
data de seu re co nhe ci men to na ta ri fa até sua efe ti va
com pen sa ção, pela taxa mé dia ajus ta da dos fi nan ci a-
men tos diá ri os de tí tu los pú bli cos fe de ra is, apu ra da
no Se lic acu mu la da no pe río do, acres ci da de até um e
meio por cen to ao ano.

Art. 7º Os ar ti gos 8º e 10 da Lei nº 8.631, de 4 de 
mar ço de 1993, pas sam a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 8º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. O cus to a que se re fe-

re este ar ti go deve in cor po rar to dos os en -
car gos e tri bu tos in ci den tes, de ven do o pa-
ga men to do ra te io ser re a li za do pelo sis te-
ma de quo tas men sa is, ba se a das em pre vi-
são anu al e ajus ta das aos va lo res re a is no
pró prio exer cí cio de exe cu ção.

Art. 10. O ina dim ple men to no re co lhi men to
das par ce las das quo tas anu a is de RGR, Pro in fa,
CDE e CCC, da com pen sa ção fi nan ce i ra pela uti li-
za ção de re cur sos hí dri cos pe las con ces si o ná ri as,
acar re ta rá a im pos si bi li da de de re vi são e re a jus ta-
men to de seus ní ve is de ta ri fas, in de pen den te men-
te do que dis pu ser o con tra to res pec ti vo e de re ce-
bi men to de re cur sos pro ve ni en tes da CCC, CDE e
RGR.”(NR)

Art. 8º Os ar ti gos 17 e 26 da Lei nº 9.427, de 26
de de zem bro de 1996, com a re da ção dada pela Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, pas sam a vi go rar
com as se guin tes re da ções:

“Art. 17 . ................................................
§ 2º Sem pre ju í zo do dis pos to nos

con tra tos em vi gor, o atra so do pa ga men to
de fa tu ras de com pra de ener gia elé tri ca e
das con tas men sa is de seu for ne ci men to
aos con su mi do res, do uso da rede bá si ca e
das ins ta la ções de co ne xão, bem como do
re co lhi men to men sal dos en car gos re la ti vos
às quo tas da Re ser va Glo bal de Re ver são – 
RGR, à com pen sa ção fi nan ce i ra pela uti li za-
ção de re cur sos hí dri cos, ao uso de bem pú -
bli co, ao ra te io da Con ta de Con su mo de
Com bus tí ve is – CCC, à Con ta de De sen vol-
vi men to Ener gé ti co – CDE, ao Pro gra ma de
Incen ti vo às Fon tes Alter na ti vas de Ener gia

Elé tri ca – PROINFA e Taxa de Fis ca li za ção
dos Ser vi ços de Ener gia Elé tri ca, im pli ca rá
a in ci dên cia de ju ros de mora de 1% (um
por cen to) ao mês e mul ta de até 5% (cin co
por cen to), a ser fi xa da pela Ane el, res pe i ta-
do o li mi te má xi mo ad mi ti do pela le gis la ção
em vi gor.” (NR)

“Art. 26 . ................................................
§ 1º O apro ve i ta men to re fe ri do no in ci-

so I, os em pre en di men tos hi dro e lé tri cos
com po tên cia igual ou in fe ri or a 1.000 kW e
aque les com base em fon tes so lar, eó li ca,
bi o mas sa e co-ge ra ção qua li fi ca da, con for-
me re gu la men ta ção da Ane el, cuja po tên cia
ins ta la da seja me nor ou igual a 30.000kW, a 
Ane el es ti pu la rá per cen tu al de re du ção não
in fe ri or a 50% (cin qüen ta por cen to) a ser
apli ca do às ta ri fas de uso dos sis te mas elé -
tri cos de trans mis são e de dis tri bu i ção, in ci-
din do na pro du ção e no con su mo da ener-
gia co mer ci a li za da pe los apro ve i ta men tos.
(NR)

..............................................................
§ 5º O apro ve i ta men to re fe ri do no in ci-

so I, os em pre en di men tos com po tên cia
igual ou in fe ri or a 1.000kW e aque les com
base em fon tes so lar, eó li ca, bi o mas sa, cuja 
po tên cia ins ta la da seja me nor ou igual a
30.000kW, po de rão co mer ci a li zar ener gia
elé tri ca com con su mi dor ou con jun to de
con su mi do res re u ni dos por co mu nhão de in -
te res ses de fato ou de di re i to, cuja car ga
seja ma i or ou igual a 500kW in de pen den te-
men te dos pra zos de ca rên cia cons tan te do
art. 15 da Lei nº 9.074, de 1995, ob ser va da
a re gu la men ta ção da Ane el, po den do o for -
ne ci men to ser com ple men ta do por em pre-
en di men tos de ge ra ção as so ci a dos às fon-
tes aqui re fe ri das, vi san do a ga ran tia de
suas dis po ni bi li da des ener gé ti cas mas li mi-
ta do a 49% da ener gia mé dia que pro du zi-
rem, sem pre ju í zo do pre vis to no § 1º e § 2º.
(NR)

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

Art. 9º. Os ar ti gos 3º, 13, 14 e 25 da Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 3º ..................................................
I – na pri me i ra eta pa do pro gra ma:
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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 até 29 de abril de 2004, para 
a im plan ta ção de 3.300MW (três mil e tre-
zen tos me ga watts) 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 vin te anos, a par -
tir da data de en tra da em ope ra ção de fi ni da
no con tra to, ob ser va dos os va lo res e pi sos
de fi ni dos na alí nea b;

b) a 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 a 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
pi sos 50% (cin qüen ta por cen to), 70% (se-
ten ta por cen to) e 90% (no ven 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 dos úl ti mos 12 me ses, para 
a pro du ção con ce bi da a par tir de bi o mas sa,
pe que nas cen tra is hi dre lé tri cas e ener gia
eó li ca, res pec ti va men te;

c) o va lor pago pela ener gia elé tri ca
ad qui ri da na for ma des te in ci so I, os cus tos
ad mi nis tra ti vos, fi nan ce i ros e en car gos tri bu-
tá ri os in cor ri dos pela Ele tro brás na con tra ta-
ção, se rão ra te a dos, após pré via ex clu são
da Sub clas se Re si den ci al Ba i xa Ren da cujo 
con su mo seja igual ou in fe ri or a
8OkWh/mês, 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 ve ri fi ca do;

d) a con tra ta ção das ins ta la ções de
que tra ta este in ci so I, for-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 da que las ha bi li ta das,
pri me i ra men te as que ti ve rem as Li cen ças
Ambi en ta is de Insta la ção – LI – mais an ti-
gas, pre va le cen do, em cada ins ta la ção, a
data de emis são da pri me i ra LI, caso te nha
ocor ri do pror ro ga ção ou nova emis são, li mi-
tan do-se a con tra ta ção por es ta do a 20%
(vin te por cen to) das fon tes eó li ca e bi o mas-
sa e 15% (quin ze por cen to) da PCH;

e) con clu í do o pro ces so de fi ni do na
alí nea d sem a con tra ta ção do to tal pre vis to
por fon te e exis tin do ain da em pre en di men-
tos com Li cen ça Ambi en tal de Insta la ção –
LI – vá li das, o sal do re ma nes cen te por fon te
será dis tri bu í do en tre os es ta dos de lo ca li-
za ção des ses em pre en di men tos, na pro por-
ção da ofer ta em kW (qui lo watt), re a pli can-
do-se o cri té rio de an ti gui da de da LI até a
con tra ta ção do to tal pre vis to por fon te;

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 e ser vi ços seja de,
no mí ni mo, 75% (se ten ta e cin co por cen to)
em va lor;

g) fica a Ele tro brás au to ri za da, no
caso da não con tra ta ção a que se re fe re as
alí ne as d e e, pela in su fi ciên cia de pro je tos
ha bi li ta dos, a ce le brar con tra tos por fon te
até 30 de ou tu bro de 2004, da di fe ren ça en -
tre os 1.100 MW (um mil e cem me ga watts)
e a ca pa ci da de con tra ta da por fon te, se guin-
do os mes mos cri té ri os ado ta dos nas alí ne-
as d e e;

h) no caso das me tas es ti pu la das para 
cada uma das fon tes não te rem sido atin gi-
das con for me es ta be le ce a alí nea g ca be rá
à Ele tro brás con tra tar ime di a ta men te as
quo tas re ma nes cen tes de po tên cia en tre os
pro je tos ha bi li ta dos nas de ma is fon tes, se-
guin do o cri té rio de an ti gui da de da Li cen ça
Ambi en tal de Insta la ção; (NR)

II – na se gun da eta pa do pro gra ma:

..............................................................
b) os con tra tos se rão ce le bra dos pela

Ele tro brás, com pra zo de du ra ção de 20
(vin te) 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 do 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; (NR)

.............................................................
d) o pro du tor de ener gia al ter na ti va

fará jus a um cré di to com ple men tar, cal cu la-
do pela di fe ren ça en tre o va lor eco nô mi co
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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, e o va lor re ce bi do da Ele tro-
brás, para pro du ção con ce bi da a par tir de
bi o mas sa, pe que na cen tral hi dre lé tri ca e eó -
li ca; (NR) 

..............................................................
i) o va lor pago pela ener gia elé tri ca ad -

qui ri da na for ma des te in ci so II, os cus tos
ad mi nis tra ti vos, fi nan ce i ros e os en car gos
tri bu tá ri os in cor ri dos pela Ele tro brás na con -
tra ta ção, se rão ra te a dos, após pré via ex clu-
são da Sub clas se Re si den ci al Ba i xa Ren da
cujo con su mo seja igual ou in fe ri or a
8OkWh/mês, 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 in ter li ga do Na ci o nal,  pro por ci o nal-
men te ao con su mo ver fi ca do; (NR).

§ 1º Pro du tor in de pen den te é Au tô no-
mo quan do sua so ci e da de, não sen do ela
pró pria con ces si o ná ria de qual quer es pé cie,
não é con tro la da ou co li ga da de con ces si o-
ná ria de ser vi ço pú bli co ou de uso do bem
pú bli co 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
à 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 § 1º, 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 da 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 seja dis tri bu í do igual men te en tre Au-
tô no mos e não Au tô no mos. (NR)

§ 3º Ca be rá ao Mi nis té rio de Mi nas
Ener gia a ela bo ra ção de Guia de Ha bi li ta ção
por fon te, con sig nan do as in for ma ções com-
ple men ta res às Li cen ças Ambi en ta is de Insta -
la ção, ne ces sá ri as à par ti ci pa ção no Pro in fa.

§ 4º So men te po de rão par ti ci par da
Cha ma da Pú bli ca, pro du to res que com pro-
vem um grau de na ci o na li za ção dos equi pa-
men tos e ser vi ços de, no mí ni mo, 60% (ses -
sen ta por cen to), na pri me i ra eta pa e 90%
(no ven ta por cen to) na se gun da eta pa, em
cada em pre en di men to.

§ 5º As con ces si o ná ri as, per mis si o ná-
ri as e o Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma –
ONS, emi ti rão do cu men to con clu si vo re la ti-
vo ao pro ces so de aces so aos sis te mas de
trans mis são e dis tri bu i ção, con for me Pro ce-
di men tos de Rede, no pra zo má xi mo de 30
(trin ta) dias após a con tra ta ção do em pre en-
di men to pela Ele tro brás, ca ben do à Ane el
di li gen ci ar no sen ti do de ga ran tir o li vre
aces so do em pre en di men to con tra ta do pelo
cri té rio de mí ni mo cus to glo bal de in ter li ga-
ção e re for ços nas re des, de ci din do even tu-
a is di ver gên ci as e ob ser van do os pra zos de
iní cio de fun ci o na men to das cen tra is ge ra-
do ras es ta be le ci dos nes te ar ti go.

Art. 13. Fica cri a da a Con ta de De sen-
vol vi men to Ener gé ti co – CDE, vi san do o de -
sen vol vi men to ener gé ti co dos es ta dos e a
com pe ti ti vi da de da ener gia pro du zi da a par -
tir de fon tes eó li ca, pe que nas cen tra is hi dre-
lé tri cas, bi o mas sa, gás na tu ral e car vão mi -
ne ral na ci o nal, nas áre as aten di das pe los
sis te mas in ter li ga dos, pro mo ver a uni ver sa li-
za ção do ser vi ço de ener gia elé tri ca em
todo o ter ri tó rio na ci o nal e ga ran tir re cur sos
para aten di men to à sub ven ção eco nô mi ca
des ti na da à mo di ci da de da ta ri fa de for ne ci-
men to de ener gia elé tri ca aos con su mi do res
fi na is in te gran tes da Sub clas se Re si den ci al
Ba i xa Ren da, de ven do seus re cur sos se
des ti nar às se guin tes uti li za ções: (NR)

I – .........................................................
b) para ga ran tir até 100% (cem por

cen to) do va lor do com bus tí vel ao seu cor-
res pon den te pro du tor, in clu í do o va lor do
com bus tí vel se cun dá rio ne ces sá rio para as-
se gu rar a ope ra ção da usi na, man ti da a obri -
ga to ri e da de de com pra mí ni ma de com bus tí-
vel es ti pu la da nos con tra tos vi gen tes na data 
de pu bli ca ção des ta lei, a par tir de lº de ja ne-
i ro de 2004, des ti na do às usi nas ter me lé tri-
cas a car vão mi ne ral na ci o nal, des de que es -
tas par ti ci pem da oti mi za ção dos sis te mas
elé tri cos in ter li ga dos, com pen san do-se, os
va lo res a se rem re ce bi dos a tí tu lo da sis te-
má ti ca de ra te io de ônus e van ta gens para
as usi nas ter me lé tri cas de que tra tam os §§
1º e 2º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998 po den do a Ane el ajus tar o per -
cen tu al do re em bol so ao ge ra dor, se gun do
cri té ri os que con si de rem sua ren ta bi li da de
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com pe ti ti va e pre ser vem o atu al ní vel de pro -
du ção da in dús tria pro du to ra do com bus tí vel;

..............................................................
V – para a pro mo ção da uni ver sa li za-

ção do ser vi ço de ener gia elé tri ca em todo o 
ter ri tó rio na ci o nal e para ga ran tir re cur sos à
sub ven ção eco nô mi ca des ti na da à mo di ci-
da de ta ri fá ria para as sub clas se ba i xa ren-
da, as se gu ra da nos anos de 2003 a 2007,
per cen tu al de 25% da re ce i ta anu al da CDE
para uti li za ção na ins ta la ção de trans por te
do gás na tu ral pre vis to no in ci so I.

§ 3º As quo tas de que tra ta o § 1º se rão
re a jus ta das anu al men te, a par tir do ano de
2002, na pro por ção do cres ci men to do mer ca-
do de cada agen te e, a par tir do ano 2004,
tam bém atu a li za das mo ne ta ri a men te por ín di-
ce a ser de fi ni do pelo Po der Exe cu ti vo.

..............................................................
§ 8º Os re cur sos pro ve ni en tes do pa-

ga men to pelo uso de bem pú bli co e das
mul tas im pos tas aos agen tes do Se tor se rão
apli ca dos, ex clu si va men te, no de sen vol vi-
men to da uni ver sa li za ção do ser vi ço pú bli co
de ener gia elé tri ca, en quan to re que ri do, na
for ma da re gu la men ta ção da Ane el.

Art. 14. ..................................................
I – áre as, pro gres si va men te cres cen-

tes, em tor no das re des de dis tri bu i ção, no
in te ri or das qua is o for ne ci men to em ten são
in fe ri or a 2,3kV, ain da que ne ces sá ria a ex -
ten são de rede pri má ria de ten são in fe ri or
ou igual a 69kV, e car ga ins ta la da na uni da-
de con su mi do ra de até 50kW será sem
ônus de qual quer es pé cie para o so li ci tan te
que pos su ir ca rac te rís ti ca de en qua dra men-
to no Gru po B, ex ce tu a do o sub gru po ilu mi-
na ção pú bli ca, e que ain da não for aten di do
com ener gia elé tri ca pela dis tri bu i do ra lo cal.

II – áre as, pro gres si va men te de cres-
cen tes, no in te ri or das qua is o for ne ci men to
em ten são in fe ri or a 2,3kV ain da que ne ces-
sá ria a ex ten são de rede pri má ria de ten são
in fe ri or ou igual a 69kV, e car ga ins ta la da na 
uni da de con su mi do ra de até 50kW po de rá
ser di fe ri do pela con ces si o ná ria ou per mis-
si o ná ria para ho ri zon tes tem po ra is pre es ta-
be le ci dos pela Ane el, quan do o so li ci tan te
do ser vi ço, que pos su ir ca rac te rís ti ca de en -
qua dra men to no Gru po B, ex ce tu a do o sub -
gru po ilu mi na ção pú bli ca, e que ain da não
for aten di do com ener gia elé tri ca pela dis tri-
bu i do ra lo cal, será aten di do sem ônus de
qual quer es pé cie.

§ 1º O aten di men to dos pe di dos de
nova li ga ção ou au men to de car ga dos con -

su mi do res que não se en qua dram nos ter-
mos dos in ci sos I e II des te ar ti go, será re a-
li za do à cus ta da con ces si o ná ria ou per mis-
si o ná ria até o li mi te de três ve zes a re ce i ta
anu al es ti ma da do novo con su mo, con for me
re gu la men to es pe cí fi co a ser es ta be le ci do
pela Ane el, que de ve rá ser sub me ti do a Au -
diên cia Pú bli ca.

§ 2º É fa cul ta do ao con su mi dor de
qual quer clas se con tri bu ir para o seu aten di-
men to, com vis tas a com pen sar a di fe ren ça
ver fi ca da en tre o cus to to tal do aten di men to
e três ve zes a ren da anu al pre vis ta.

§ 3º Na re gu la men ta ção do pa rá gra fo
pri me i ro, a Ane el le va rá em con ta as ca rac-
te rís ti cas da car ga aten di da, a ren ta bi li da de
do in ves ti men to, a ca pa ci da de eco nô mi ca e
fi nan ce i ra do dis tri bu i dor lo cal e a pre ser va-
ção da mo di ci da de ta ri fá ria.

§ 4º Na re gu la men ta ção des te ar ti go, a 
Ane el le va rá em con ta, den tre ou tros fa to-
res, a taxa de aten di men to da con ces si o ná-
ria ou per mis si o ná ria, con si de ra da no glo bal
e a ca pa ci da de téc ni ca e eco nô mi ca ne ces-
sá ri as ao aten di men to das me tas de uni ver-
sa li za ção.

§ 5º A Ane el tam bém es ta be le ce rá
pro ce di men tos para que o con su mi dor lo ca-
li za do nas áre as re fe ri das no in ci so II do ca-
put pos sa an te ci par seu aten di men to, fi nan-
ci an do ou exe cu tan do, em par te ou no todo,
as obras ne ces sá ri as, de ven do esse va lor
lhe ser res ti tu í do pela con ces si o ná ria ou
per mis si o ná ria após a ca rên cia de pra zo
igual ao que se ria ne ces sá rio para ob ter sua 
li ga ção sem ônus.

§ 6º Para as áre as aten di das por co o-
pe ra ti vas de ele tri fi ca ção ru ral se rão con si-
de ra das as mes mas me tas es ta be le ci das,
quan do for o caso, para as con ces si o ná ri as
ou per mis si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de
ener gia elé tri ca, onde es te ja lo ca li za da a
res pec ti va co o pe ra ti va de ele tri fi ca ção ru ral,
con for me re gu la men ta ção da Ane el.

§ 7º O fi nan ci a men to de que tra ta o §
4º, quan do re a li za do por ór gãos pú bli cos, in -
clu si ve da ad mi nis tra ção in di re ta, a ex ce ção
dos apor tes a fun do per di do, vi san do a uni -
ver sa li za ção do ser vi ço, se rão igual men te
res ti tu í dos pela con ces si o ná ria ou per mis si-
o ná ria, ou se for o caso, co o pe ra ti va de ele -
tri fi ca ção ru ral, de ven do a Ane el dis ci pli nar
o pra zo de ca rên cia quan do o for ne ci men to
for em áre as com pra zos de di fe ri men to dis -
tin tos.
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§ 8º O cum pri men to das me tas de uni -
ver sa li za ção será ver fi ca do pela Ane el, em
pe ri o di ci da de no má xi mo igual ao es ta be le-
ci do nos con tra tos de con ces são para cada
re vi são ta ri fá ria, de ven do os des vi os re per-
cu tir no re sul ta do da re vi são me di an te me to-
do lo gia a ser pu bli ca da.

§ 9º A Ane el tor na rá pú bli cas, anu al-
men te, as me tas de uni ver sa li za ção do ser -
vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca.

§ 10. Não fi xa das as áre as re fe ri das
nos in ci sos I e II do ca put no pra zo de 1
(um) ano con ta do da pu bli ca ção des ta Lei e
até que se jam fi xa das, a obri ga ção de as
con ces si o ná ri os e per mis si o ná ri as de ser vi-
ço pú bli co de ener gia elé tri ca aten de rem aos 
pe di dos de li ga ção sem qual quer es pé cie ou
tipo de ônus para o so li ci tan te apli car-se-á a
toda a área con ce di do ou per mi ti da.

§ 11. A par tir de 31 de ju lho de 2002 e
até que en tre em vi gor a sis te má ti ca de
aten di men to por área, as con ces si o ná ri as e
per mis si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de ener -
gia elé tri ca aten de rão, obri ga to ri a men te e
sem qual quer ônus para o con su mi dor, ao
pe di do de li ga ção cujo for ne ci men to pos sa
ser re a li za do me di an te a ex ten são de rede
em ten são se cun dá rio de dis tri bu i ção, ain da
que seja ne ces sá rio re a li zar re for ço ou me -
lho ra men to na rede pri má ria.

§ 12. No pro ces so de uni ver sa li za ção
dos ser vi ços pú bli cos de ener gia elé tri ca no
meio ru ral, se rão pri o ri za dos os mu ni cí pi os
com ín di ce de aten di men to aos do mi cí li os
in fe ri or a 85% (oi ten ta e cin co por cen to),
cal cu la dos com base nos da dos do Cen so
2000 do IBGE, po den do ser sub ven ci o na da
par ce la dos in ves ti men tos com re cur so da
Re ser vo Glo bal de Re ver são, ins ti tu í da pela
Lei 5.655, de 20 de maio de 1971 e da Con -
ta de De sen vol vi men to Ener gé ti co – CDE,
de que tra ta o art. 13, des ta lei, nos ter mos
da re gu la men ta ção.

§ 13. O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá
di re tri zes es pe ci fi cas que cri em as con di-
ções, os cri té ri os e os pro ce di men tos para a 
atri bu i ção da sub ven ção eco nô mi ca às con -
ces si o ná ri os e per mis si o na ri as de ser vi ço
pu bli co de ener gia elé tri ca e, se for o caso,
co o pe ra ti vas de ele tri fi ca ção ru ral e para a
fis ca li za ção da sua apli ca ção nos mu ni cí pi-
os be ne fi ci a dos.

..............................................................
“Art. 25. Os des con tos es pe ci a is nas

ta ri fas de ener gia elé tri ca apli cá ve is às uni -
da des con su mi do ras clas si fi ca das na Clas-

se Ru ral, in clu si ve Co o pe ra ti vas de Ele tri fi-
ca ção Ru ral, se rão con ce di dos ao con su mo
que se ve ri fi que na ati vi da de de ir ri ga ção
de sen vol vi da em um pe río do diá rio con tí nuo
de 8h 30 (oito ho ras e trin ta mi nu tos) de du -
ra ção, fa cul ta do ao con ces si o ná rio ou per-
mis si o ná rio de ser vi ço pú bli co de dis tri bu i-
ção de ener gia elé tri ca o es ta be le ci men to
de es ca las de ho rá rio para iní cio, me di an te
acor do com os con su mi do res, ga ran ti do o
ho rá rio com pre en di do en tre 21 ho ras e 6
ho ras do dia se guin te.”

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO
PROJETO DE CONVERSÃO DA MP 127

Inclu ir um pa rá gra fo se gun do no Arti go 4º do
Pro je to de Con ver são, re mu ne ran do o pa rá gra fo úni -
co do mes mo ar ti go:

“Arti go 4° ...............................................
Pa rá gra fo Pri me i ro: Fica au to ri za da a

con ces são..
Pa rá gra fo Se gun do: O fi nan ci a men to

con ce di do às’ en ti da des men ci o na das no
pa rá gra fo an te ri or de ve rá ser con si de ra do
ex tra-li mi tes, para fins das nor mas que re-
gem o con tín gen ci a men to de cré di to ao se -
tor pú bli co.

Alte rar o Arti go 9º do Pro je to de Con ver são, de
for ma a in clu ir um Pa rá gra fo 5º no Arti go 5º da Lei nº
10.438, de 26 – 4 – 2002, com a se guin te re da ção:

Art 5º Não se apli cam as ve da ções..................
§ 1º O Ban co Na ci o nal..........................
§ 2º Caso ins ti tu í do..............................
§ 3º Fica au to ri za da a ins ti tu i ção..........
§ 4º Fica au to ri za da a con ces são de fi -

nan ci a men tos...........................................
§ 5º O fi nan ci a men to con ce di do às en -

ti da des men ci o na das no pa rá gra fo an te ri or
de ve rá ser con si de ra do ex tra-li mi tes, para
fins das nor mas que re gem o con tin gen ci a-
men to de cré di to ao se tor pú bli co.

Jus ti fi ca ção

A Me di da Pro vi só ria 127 es ta be le ce, no Pa rá-
gra fo Úni co de seu art. 4º, a pos si bi li da de de fi nan ci a-
men to às em pre sas es ta ta is.

Entre tan to, o BNDES co lo ca em dú vi da a pos si-
bi li da de de a CEMIG ser con tem pla da com esse fi -
nan ci a men to, ale gan do o fato de a Re so lu ção
BACEN 3119, que es ta be le ce as con di ções  para o fi -
nan ci a men to re fe ren te às an te ci pa ção da CVA, não
ter pre vis to a ex cep ci o na li da de às re gras de con tin-
gen ci a men to de cre di to ao se tor pú bli co.

Fal ta por tan to à re da ção da Me di da Pro vi só ria,
re fe rên cia cla ra à pos si bi li da de das ope ra ções se rem

29138 Sex ta-fe i ra 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003    323ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



cur sa das ex tra-li mi tes para fins de con tin gen ci a men-
to de cré di to ao se tor pú bli co.

Da mes ma for ma, a fal ta de re fe rên cia ex plí ci ta
á ex cep ci o na li da de às re gras de con tin gen ci a men to

de cré di to ao se tor pú bli co, na Lei 10.438, em seu
Arti go 5º, po de ria im pe dir o BNDF.S de con ce der à
CEMIG fi nan ci a men to para a re com po si ção das per -
das com o ra ci o na men to.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.227,
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001.

Esta be le ce ex ce ção ao al can ce do art. 2º da Lei
nº 10.192, de 14 de fe ve re i ro de 2001.
....................................................................................

LEI Nº 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962

Re gu la men to

Dis ci pli na a apli ca ção do ca pi tal es -
tran ge i ro e as re mes sas de va lo res para
o ex te ri or e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 39. As en ti da des, es ta be le ci men tos de cré -

di to, a que se re fe re o ar ti go 37, só po de rão con ce der
em prés ti mos, cré di tos ou fi nan ci a men tos para no vas
in ver sões a se rem re a li za das no ati vo fixo de em pre-
sa cuja ma i o ria de ca pi tal, com di re i to a voto, per ten-
ça a pes so as não re si den tes no País, quan do elas es -
ti ve rem apli ca das em se to res de ati vi da des e re giões
eco nô mi cas de alto in te res se na ci o nal, de fi ni dos e
enu me ra dos em de cre to do Po der Exe cu ti vo, me di an-
te au diên cia do Con se lho Na ci o nal de Eco no mia.

Pa rá gra fo úni co – Tam bém a apli ca ção de re cur-
sos pro ve ni en tes de fun dos pú bli cos de in ves ti men-
tos, cri a dos por lei, obe de ce rá à re gra es ta be le ci da
nes te ar ti go.
....................................................................................

LEI Nº 5.655, DE 20 DE MAIO DE 1971

Dis põe sô bre a re mu ne ra ção le gal
do in ves ti men to dos con ces si o ná ri os de
ser vi ços pú bli cos de ener gia elé tri ca, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 8.631, DE 4 DE MARÇO DE 1993

Dis põe so bre a fi xa ção dos ní ve is
das ta ri fas para o ser vi ço pú bli co de
ener gia elé tri ca, ex tin gue o re gi me de re -
mu ne ra ção ga ran ti da e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

....................................................................................
Art. 8º Fica es ten di do a to dos os con ces si o ná ri-

os dis tri bu i do res o ra te io do cus to de con su mo de

com bus tí ve is para ge ra ção de ener gia elé tri ca nos
sis te mas iso la dos
....................................................................................

Art. 10. O ina dim pi e men to do re co lhi men to das
par ce las das quo tas anu a is de RGR e CCC, e da
com pen sa ção fi nan ce i ra pela uti li za ção de re cur sos
hí dri cos pe los con ces si o ná ri os acar re ta rá a im pos si-
bi li da de de re vi são e re a jus ta men to de seus ni ve is de
ta ri fas, in de pen den te men te do que dis pu ser o con tra-
to res pec ti vo.
....................................................................................

LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995.

Esta be le ce nor mas para ou tor ga e
pror ro ga ções das con ces sões e per mis-
sões de ser vi ços pú bli cos e dá ou tras
pro vi dên ci as.

REPUBLICAÇÃO ATUALIZADA DA LEI Nº 9.074,
DE 7 DE JULHO DE 1995, DETERMINADA PELO

ART. 22 DA LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998

....................................................................................
Art. 15. Res pe i ta dos os con tra tos de for ne ci-

men to vi gen tes, a pror ro ga ção das atu a is e as no vas
con ces sões se rão fe i tas sem ex clu si vi da de de for ne-
ci men to de ener gia elé tri ca a con su mi do res com car -
ga igual ou ma i or que 10.000 kW, aten di dos em ten -
são igual ou su pe ri or a 69 kV, que po dem op tar por
con tra tar seu for ne ci men to, no todo ou em par te, com
pro du tor in de pen den te de ener gia elé tri ca. § 1º De-
cor ri dos três anos da pu bli ca ção des ta Lei, os con su-
mi do res re fe ri dos nes te ar ti go po de rão es ten der sua
op ção de com pra a qual quer con ces si o ná rio, per mis-
si o ná rio ou au to ri za do de ener gia elé tri ca do sis te ma
in ter li ga do. (Re da ção dada nela Lei n° 9.648. de 27–
5-98)

§ 2º De cor ri dos cin co anos da pu bli ca ção des ta
Lei, os con su mi do res com car ga igual ou su pe ri or a
3.000 kW, aten di dos em ten são igual ou su pe ri or a 69
kV, po de rão op tar pela com pra de ener gia elé tri ca a
qual quer con ces si o ná rio, per mis si o ná rio ou au to ri za-
do de ener gia elé tri ca do mes mo sis te ma in ter li ga do.

§ 3° Após oito anos da pu bli ca ção des ta Lei, o
po der con ce den te po de rá di mi nu ir os li mi tes de car ga
e ten são es ta be le ci dos nes te e no art. 16.

§ 4º Os con su mi do res que não ti ve rem cláu su-
las de tem po de ter mi na do em seus con tra tos de for -
ne ci men to só po de rão op tar por ou tro for ne ce dor
após o pra zo de trin ta e seis me ses, con ta do a par tir
da data de ma ni fes ta ção for mal ao con ces si o ná rio.
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§ 5º o exer cí cio da op ção pelo con su mi dor não
po de rá re sul tar em au men to ta ri fá rio para os con su-
mi do res re ma nes cen tes da con ces si o ná ria de ser vi-
ços pú bli cos de ener gia elé tri ca que haja per di do mer -
ca do. (Re da ção dada pela Lei nº 9.648. de 27-5-98)

§ 6º Ë as se gu ra do aos for ne ce do res e res pec ti-
vos con su mi do res li vre aces so aos sis te mas de dis tri-
bu i ção e trans mis são de con ces si o ná rio e per mis si o-
ná rio de ser vi ço pú bli co, me di an te res sar ci men to do
cus to de trans por te en vol vi do, cal cu la do com base
em cri té ri os fi xa dos pelo po der con ce den te.

§ 7º Os con ces si o ná ri os po de rão ne go ci ar com
os con su mi do res re fe ri dos nes te ar ti go no vas con di-
ções de for ne ci men to de ener gia elé tri ca, ob ser va dos
os cri té ri os a se rem es ta be le ci dos pela ANEEL. (Re -
da cão dada pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)
....................................................................................

LEI Nº 9.427. DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996.

Insti tui a Agên cia Na ci o nal de Ener-
gia Elé tri ca – ANEEL, dis ci pli na o re gi me
das con ces sões de ser vi ços pú bli cos de
ener gia elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

REPUBLICAÇÃO ATUALIZADA DA LEI Nº 9.427, DE
26 DE DEZEMBRO DE 1996, DETERMINADA PELO
ART. 22 DA LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998

....................................................................................
Art. 17. A sus pen são, por fal ta de pa ga men to, do 

for ne ci men to de ener gia elé tri ca a con su mi dor que
pres te ser vi ço pú bli co ou es sen ci al à po pu la ção e
cuja ati vi da de so fra pre ju í zo será co mu ni ca da com
an te ce dên cia de quin ze dias ao Po der Pú bli co lo cal
ou ao Po der Exe cu ti vo Esta du al.

§ 1º O Po der Pú bli co que re ce ber a co mu ni ca-
ção ado ta rá as pro vi dên ci as ad mi nis tra ti vas para pre -
ser var a po pu la ção dos efe i tos da sus pen são do for -
ne ci men to de ener gia elé tri ca, in clu si ve dan do pu bli-
ci da de à con tin gên cia, sem pre ju í zo das ações de
res pon sa bi li za ção pela fal ta de pa ga men to que mo ti-
vou a me di da. (Re da ção dada pela Lei nº 10.438, de
26 – 4 – 2002)

§ 2º Sem pre ju í zo do dis pos to nos con tra tos em
vi gor, o atra so do pa ga men to de fa tu ras de com pra de 
ener gia elé tri ca e das con tas men sa is de seu for ne ci-
men to aos con su mi do res, do uso da rede bá si ca e
das ins ta la ções de co ne xão, bem como do re co lhi-
men to men sal dos en car gos re la ti vos às quo tas da
Re ser va Glo bal de Re ver são – RGR, à com pen sa ção
fi nan ce i ra pela uti li za ção de re cur sos hí dri cos, ao uso
de bem pú bli co, ao ra te io da Con ta de Con su mo de
Com bus tí ve is – CCC, à Con ta de De sen vol vi men to

Ener gé ti co – CDE e à Taxa de Fis ca li za ção dos Ser vi-
ços de Ener gia Elé tri ca, im pli ca rá a in ci dên cia de ju -
ros de mora de 1% (um por cen to) ao mês e mul ta de
até 5% (cin co por cen to), a ser fi xa da pela Ane el, res -
pe i ta do o li mi te má xi mo ad mi ti do pela le gis la ção em
vi gor. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.438. de 26 – 4
– 2002)

Art. 26. De pen de de au to ri za ção da ANEEL:
I – o apro ve i ta men to de po ten ci al hi dráu li co de

po tên cia su pe ri or a 1.000 kW e igual ou in fe ri or a
30.000 kW, des ti na do a pro du ção in de pen den te ou
au to pro du ção, man ti das as ca rac te rís ti cas de pe que-
na cen tral hi dre lé tri ca; (Re da ção dada pela Lei nº
9.648, de 27 – 5 – 98)

II – a com pra e ven da de ener gia elé tri ca, por
agen te co mer ci a li za dor; (Re da cão dada pela Lei nº
9.648, de 27 –5 – 98)

III – a im por ta ção e ex por ta ção de ener gia elé tri-
ca, bem como a im plan ta ção dos res pec ti vos sis te-
mas de trans mis são as so ci a dos; (Inci so acres cen ta-
do nela Lei nº 9.648. de 27 – 5 – 98)

IV – a co mer ci a li za ção, even tu al e tem po rá ria,
pe los au to pro du to res, de seus ex ce den tes de ener gia
elé tri ca. (Inci so acres cen ta do nela Lei nº 9.648. de 27
– 5-98)

§ 1° A Ane el es ti pu la rá per cen tu al de re du ção
não in fe ri or a 50% (cin qüen ta por cen to), a ser apli ca-
do às ta ri fas de uso dos sis te mas elé tri cos de trans -
mis são e dis tri bu i ção, in ci din do da pro du ção ao con -
su mo da ener gia co mer ci a li za da pe los apro ve i ta men-
tos de que tra ta o in ci so 1 des te ar ti go e para os em -
pre en di men tos a par tir de fon tes eó li ca e bi o mas sa,
as sim como os de co ge ra ção qua li fi ca da, con for me
re gu la men ta ção da Ane el, den tro dos li mi tes de po-
tên ci as es ta be le ci das no re fe ri do in ci so 1. (Re da ção
dada pela Lei nº 10.438. de 26 – 4 – 2002)

§ 2º Ao apro ve i ta men to re fe ri do nes te ar ti go que 
fun ci o nar in ter li ga do e ou in te gra do ao sis te ma elé tri-
co, é as se gu ra da a par ti ci pa ção nas van ta gens téc ni-
cas e eco nô mi cas da ope ra ção in ter li ga da, es pe ci al-
men te em sis te má ti ca ou me ca nis mo de re a lo ca ção
de ener gia en tre usi nas, des ti na do a mi ti ga ção dos
ris cos hi dro ló gi cos, de ven do tam bém se sub me ter ao
ra te io do ônus, quan do ocor rer. (Re da ção dada nela
Lei nº 10.438, de 26 – 4 – 2002)

§ 3° A co mer ci a li za ção da ener gia elé tri ca re sul-
tan te da ati vi da de re fe ri da nos in ci sos II, III e IV,
far-se-á nos ter mos dos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº
9.074, de 1995. (Pa rá gra fo acres cen ta do nela Lei nº
9.648, de 27 – 5 – 98)

§ 4º Ë es ten di do às usi nas hi dre lé tri cas re fe ri-
das no in ci so 1 que ini ci a rem a ope ra ção após a pu bli-
ca ção des ta Lei, a isen ção de que tra ta o in ci so 1 do
art. 42 da Lei nº 7.990. de 28 de de zem bro de 1989.
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(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 9.648, de 27 – 5 – 
98)

§ 5º O apro ve i ta men to re fe ri do no in ci so 1 e
aque les a par tir de fon tes eó li ca, bi o mas sa ou so lar
po de rão co mer ci a li zar ener gia elé tri ca com con su mi-
dor ou con jun to de con su mi do res re u ni dos por co mu-
nhão de in te res ses de fato ou di re i to, cuja car ga seja
ma i or ou igual a 500 kW, in de pen den te men te dos pra -
zos de ca rên cia cons tan tes do art. 15 da Lei nº 9.074,
de 7 de ju lho de 1995, ob ser va da a re gu la men ta ção
da Ane el. (Re da ção dada pela Lei nº 10.438. de 26 – 4 
– 2002)

§ 6º Qu an do dos acrés ci mos de ca pa ci da de de
ge ra ção de que tra ta o in ci so V des te ar ti go, a po tên-
cia fi nal da cen tral hi dre lé tri ca re sul tar su pe ri or a
30.000 kW, o au to ri za do não fará mais jus ao en qua-
dra men to de pe que na cen tral hi dre lé tri ca. (Pa rá gra fo
in clu í do nela Lei nº 10.438, de 26 – 4 – 2002)

§ 7° As au to ri za ções e con ces sões que ve nham
a ter acrés ci mo de ca pa ci da de na for ma do in ci so V
des te ar ti go po de rão ser pror ro ga das por pra zo su fi ci-
en te à amor ti za ção dos in ves ti men tos, li mi ta do a 20
(vin te) anos. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.438, de 
26 – 4 – 2002)

§ 8º Fica re du zi do para 50 kW o li mi te mí ni mo de 
car ga es ta be le ci do no § 5º des te ar ti go quan do o con -
su mi dor ou con jun to de con su mi do res se si tu ar no
âm bi to dos sis te mas elé tri cos iso la dos. (Pa rá gra fo in -
clu í do pela Lei nº 10.438. de 26 – 4 – 2002)

V – os acrés ci mos de ca pa ci da de de ge ra ção,
ob je ti van do o apro ve i ta men to óti mo do po ten ci al hi-
dráu li co. (Inci so in clu í do ceIa Lei nº 10.438. de 26 – 4
– 2002)
....................................................................................

LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998.

Alte ra dis po si ti vos das Leis nº
3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993, nº 8.987, de 13 de 
fe ve re i ro de 1995, nº 9.074, de 7 de ju lho
de 1995, nº 9.427, de 26 de de zem bro de
1996, e au to ri za o Po der Exe cu ti vo a pro -
mo ver a re es tru tu ra ção da Cen tra is Elé-
tri cas Bra si le i ras – ELETROBRÁS e de
suas sub si diá ri as e dá ou tras pro vi dên ci-
as.

Tex to atu a li za do em 25-4-02
Últi ma Lei 10.433, de 24-4-02
Obs.:Vide ADIN nº 2005 – 6
....................................................................................

Art. 11. As usi nas ter me lé tri cas, si tu a das nas re -
giões abran gi das pe los sis te mas elé tri cos in ter li ga-
dos, que ini ci a rem sua ope ra ção a par tir de 6 de fe ve-
re i ro de 1998, não fa rão jus aos be ne fí ci os da sis te-
má ti ca de ra te io de ônus e van ta gens de cor ren tes do
con su mo de com bus tí ve is fós se is para a ge ra ção de
ener gia elé tri ca, pre vis ta no in ci so III do art. 13 da Lei
nº 5.899, de 5 de ju lho de 1973.

§ 1º É man ti da tem po ra ri a men te a apli ca ção da
sis te má ti ca de ra te io de ônus e van ta gens, re fe ri da
nes te ar ti go, para as usi nas ter me lé tri cas si tu a das
nas re giões abran gi das pe los sis te mas elé tri cos in ter-
li ga dos, em ope ra ção em 6 de fe ve re i ro de 1998, na
for ma a ser re gu la men ta da pela Ane el, ob ser van-
do-se os se guin tes pra zos e de ma is con di ções de
tran si ção: (Re da ção dada Dela Lei nº 10.438, de
26-4-2002)

a)  no pe río do de 1998 a 2002, a sis te má ti ca de
ra te io de ônus e van ta gens re fe ri da nes te ar ti go, será
apli ca da in te gral men te para as usi nas ter me lé tri cas
ob je to des te pa rá gra fo:

b)  no pe río do con tí nuo de três anos sub se-
qüen te ao tér mi no do pra zo re fe ri do na alí nea an te ri-
or, o re em bol so do cus to do con su mo dos com bus tí-
ve is uti li za dos pe las usi nas de que tra ta este pa rá gra-
fo, será re du zi do até sua ex tin ção, con for me per cen-
tu a is fi xa dos pela ANEEL;

c)  a ma nu ten ção tem po rá ria do ra te io de ônus e 
van ta gens pre vis ta nes te pa rá gra fo, no caso de usi -
nas ter me lé tri cas a car vão mi ne ral, apli ca-se ex clu si-
va men te àque las que uti li zem ape nas pro du to de ori -
gem na ci o nal.

§ 2º Excep ci o nal men te, o Po der Exe cu ti vo po -
de rá apli car a sis te má ti ca pre vis ta no pa rá gra fo an te-
ri or, sob os mes mos cri té ri os de pra zo e re du ção ali fi -
xa dos, a vi go rar a par tir da en tra da em ope ra ção de
usi nas ter me lé tri cas si tu a das nas re giões abran gi das
pe los sis te mas elé tri cos in ter li ga dos, des de que as
res pec ti vas con ces sões ou au to ri za ções es te jam em
vi gor na data de pu bli ca ção des ta Lei ou, se ex tin tas,
ve nham a ser ob je to de nova ou tor ga.
....................................................................................

LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

Men sa gem de veto

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 Incen ti vo às Fon tes Alter na-
ti vas de Ener gia Elé tri ca (Pro in fa), a Con -
ta de De sen vol vi men to Ener gé ti co (CDE), 
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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.

....................................................................................
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 – Pro in fa, 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. – Ele tro brás 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 3.300 MW 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)  a 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;

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 -
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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 § 1º,
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).

....................................................................................
Art. 5º Não se apli cam as ve da ções cons tan tes

do art. 39 da Lei nº 4.131, de 3 de se tem bro de 1962,
às en ti da des ofi ci a is de cré di to pú bli co da União na
con ces são de fi nan ci a men tos des ti na dos, con for me
as re gras a se rem fi xa das pela GCE, a su prir a in su fi-
ciên cia de re cur sos, ob je to da re com po si ção ta ri fá ria

ex tra or di ná ria de que tra ta o art. 4º des ta Lei, das con -
ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos de dis tri bu i ção de
ener gia elé tri ca e das em pre sas sig na tá ri as de con -
tra tos ini ci a is e equi va len tes, as sim re co nhe ci dos em
re so lu ção da Ane el.

§ 1º O Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al – BNDES, por so li ci ta ção da
GCE, ins ti tu i rá pro gra ma, com ca rá ter emer gen ci al e
ex cep ci o nal, de apo io a con ces si o ná ri as de ser vi ços
pú bli cos de dis tri bu i ção, ge ra ção e pro du to res in de-
pen den tes de ener gia elé tri ca, sig na tá ri os dos con tra-
tos ini ci a is e equi va len tes, as sim re co nhe ci dos em re -
so lu ção da Ane el.

§ 2º Caso ins ti tu í do, o Pro gra ma a que se re fe re
o § 1º ob ser va rá as di re tri zes fi xa das pela GCE, sen -
do as de ma is con di ções es ta be le ci das pelo BNDES.

§ 3º Fica au to ri za da a ins ti tu i ção de pro gra ma
de fi nan ci a men to des ti na do a su prir in su fi ciên cia de
re cur sos a ser re cu pe ra da por meio do dis pos to no
art. 6º, de acor do com di re tri zes fi xa das em ato da
GCE.

§ 4º Fica au to ri za da a con ces são de fi nan ci a-
men tos in clu í dos nos pro gra mas de que tra ta este ar-
ti go ou de aces so a ope ra ções de efe i to fi nan ce i ro
equi va len te a en ti da des cujo con tro le aci o ná rio per -
ten ça a pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co in ter no ou
a suas sub si diá ri as ou con tro la das.

....................................................................................
Art. 13. Fica cri a da a Con ta de De sen vol vi men to

Ener gé ti co – CDE, vi san do o de sen vol vi men to ener -
gé ti co dos Esta dos e a com pe ti ti vi da de da ener gia
pro du zi da a par tir de fon tes eó li ca, pe que nas cen tra is
hi dre lé tri cas, bi o mas sa, gás na tu ral e car vão mi ne ral
na ci o nal, nas áre as aten di das pe los sis te mas in ter li-
ga dos e pro mo ver a uni ver sa li za ção do ser vi ço de
ener gia elé tri ca em todo o ter ri tó rio na ci o nal, de ven do
seus re cur sos, ob ser va das as vin cu la ções e li mi tes a
se guir pres cri tos, se des ti na rem às se guin tes uti li za-
ções: (Re gu la men to)

I – para a co ber tu ra do cus to de com bus tí vel de
em pre en di men tos ter me lé tri cos que uti li zem ape nas
car vão mi ne ral na ci o nal, em ope ra ção até 6 de fe ve-
re i ro de 1998, e de usi nas en qua dra das no § 2º do art. 
11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, si tu a dos
nas re giões abran gi das pe los sis te mas elé tri cos in ter-
li ga dos e do cus to das ins ta la ções de trans por te de
gás na tu ral a se rem im plan ta dos para os Esta dos
onde, até o fi nal de 2002, não exis ta o for ne ci men to
de gás na tu ral ca na li za do, ob ser va das as se guin tes
li mi ta ções:
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a)  no pa ga men to do cus to das ins ta la ções de
trans por te de gás na tu ral, de vem ser de du zi dos os
va lo res que fo rem pa gos a ti tu lo de apli ca ção do § 7º
des te ar ti go;

b) para ga ran tir 75% (se ten ta e cin co por cen to)
do va lor do com bus tí vel ao seu cor res pon den te pro -
du tor, man ti da a obri ga to ri e da de de com pra mí ni ma
de com bus tí vel es ti pu la da nos con tra tos vi gen tes na
data de pu bli ca ção des ta Lei, a par tir de i~ de ja ne i ro
de 2004, des ti na do às usi nas ter me lé tri cas a car vão
mi ne ral na ci o nal, des de que es tas par ti ci pem da oti -
mi za ção dos sis te mas elé tri cos in ter li ga dos, com pen-
san do-se, os va lo res a se rem re ce bi dos a ti tu lo da sis -
te má ti ca de ra te io de ônus e van ta gens para as usi -
nas ter me lé tri cas de que tra tam os §§ 1º e 2º do art.
11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, po den do a
Ane el ajus tar o per cen tu al do re em bol so ao ge ra dor,
se gun do cri té ri os que con si de rem sua ren ta bi li da de
com pe ti ti va e pre ser vem o atu al ní vel de pro du ção da
in dús tria pro du to ra do com bus tí vel;

II – para pa ga men to ao agen te pro du tor de
ener gia elé tri ca a par tir de fon tes eó li ca, tér mi cas a
gás na tu ral, bi o mas sa e pe que nas cen tra is hi dre lé tri-
cas, cu jos em pre en di men tos en trem em ope ra ção a
par tir da pu bli ca ção des ta Lei, da 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 e o va lor eco nô mi co cor res pon den te
a ener gia com pe ti ti va, quan do a com pra e ven da se fi -
zer com con su mi dor fi nal;

III – para pa ga men to do cré di to de que tra ta a
alí nea d do in ci so II do art. 3º;

IV – até 15% (quin ze por cen to) do mon tan te
pre vis to no § 2º, para pa ga men to da di fe ren ça en tre o
va lor eco nô mi co cor res pon den te à ge ra ção ter me lé-
tri ca a car vão mi ne ral na ci o nal que uti li ze tec no lo gia
lim pa, de ins ta la ções que en tra rem em ope ra ção a
par tir de 2003, e o va lor eco nô mi co cor res pon den te a
ener gia com pe ti ti va.

§ 1º Os re cur sos da CDE se rão pro ve ni en tes
dos pa ga men tos anu a is re a li za dos a tí tu lo de uso de
bem pú bli co, das mul tas apli ca das pela Ane el a con -
ces si o ná ri os, per mis si o ná ri os e au to ri za dos e, a par -
tir do ano de 2003, das quo tas anu a is pa gas por to dos
os agen tes que co mer ci a li zem ener gia com o con su-
mi dor fi nal.

§ 2º As quo tas a que se re fe re o § 1º te rão va lor
idên ti co àque las es ti pu la das para o ano de 2001 me -
di an te apli ca ção do me ca nis mo es ta be le ci do no § 1º
do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, de -
du zi das em 2003, 2004 e 2005, dos va lo res a se rem
re co lhi dos a tí tu lo da sis te má ti ca de ra te io de ônus e

van ta gens para as usi nas ter me lé tri cas, si tu a das nas
re giões aten di das pe los sis te mas elé tri cos in ter li ga-
dos.

§ 3º As quo tas de que tra ta o § 1º se rão re a jus ta-
das anu al men te, a par tir do ano de 2002, na pro por-
ção do cres ci men to do mer ca do de cada agen te, até
o li mi te que não ca u se in cre men to ta ri fá rio para o
con su mi dor.

§ 4º A ne nhu ma das fon tes eó li ca, bi o mas sa,
pe que nas cen tra is hi dre lé tri cas, gás na tu ral e car vão
mi ne ral na ci o nal, po de rão ser des ti na dos anu al men te
re cur sos cujo va lor to tal ul tra pas se a 30% (trin ta por
cen to) do re co lhi men to anu al da CDE, con di ci o nan-
do-se o en qua dra men to de pro je tos e con tra tos à pré -
via ve ri fi ca ção, jun to à Ele tro brás, de dis po ni bi li da de
de re cur sos.

§ 5º Os em pre en di men tos a gás na tu ral re fe ri-
dos no in ci so I do ca put e a par tir de fon tes eó li ca, pe -
que nas cen tra is hi dre lé tri cas e bi o mas sa que ini ci a-
rem a ope ra ção co mer ci al até o fi nal de 2006, po de-
rão so li ci tar que os re cur sos do CDE se jam an te ci pa-
dos para os 5 (cin co) pri me i ros anos de fun ci o na men-
to, ob ser van do-se que o aten di men to do ple i to fi ca rá
con di ci o na do à exis tên cia de sal dos po si ti vos em
cada exer cí cio da CDE e à não cu mu la ti vi da de com
os pro gra mas Pro in fa e PPT.

§ 6º A CDE terá a du ra ção de 25 (vin te e cin co)
anos, será re gu la men ta da pelo Po der Exe cu ti vo e
mo vi men ta da pela Ele tro brás.

§ 7º Para fins de de fi ni ção das ta ri fas de uso dos 
sis te mas de trans mis são e dis tri bu i ção de ener gia
elé tri ca, con si de rar-se-á in te gran te da rede bá si ca de
que tra ta o art. 17 da Lei nº 9.074, de 7 de ju lho de
1995, as ins ta la ções de trans por te de gás na tu ral ne -
ces sá ri as ao su pri men to de cen tra is ter me lé tri cas
nos Esta dos onde, até o fi nal de 2002, não exis ta for -
ne ci men to de gás na tu ral ca na li za do, até o li mi te do
in ves ti men to em su bes ta ções e li nhas de trans mis são
equi va len tes que se ria ne ces sá rio cons tru ir para
trans por tar, do cam po de pro du ção de gás ou da fron -
te i ra in ter na ci o nal até a lo ca li za ção da cen tral, a mes -
ma ener gia que ela é ca paz de pro du zir no cen tro de
car ga, na for ma da re gu la men ta ção da Ane el.

§ 8º Os re cur sos pro ve ni en tes do pa ga men to
pelo uso de bem pú bli co e das mul tas im pos tas aos
agen tes do Se tor se rão apli ca dos, pri o ri ta ri a men te,
no de sen vol vi men to da uni ver sa li za ção do ser vi ço
pú bli co de ener gia elé tri ca, na for ma da re gu la men ta-
ção da Ane el.

Art. 14. No es ta be le ci men to das me tas de uni -
ver sa li za ção do uso da ener gia elé tri ca, a Ane el fi xa-
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rá, para cada con ces si o ná ria e per mis si o ná ria de ser-
vi ço pú bli co de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca:

I – áre as, pro gres si va men te cres cen tes, em tor -
no das re des de dis tri bu i ção, no in te ri or das qua is a li -
ga ção ou au men to de car ga de con su mi do res de ve rá
ser aten di da sem ônus de qual quer es pé cie para o
so li ci tan te;

II – áre as, pro gres si va men te de cres cen tes, no
in te ri or das qua is a li ga ção de no vos con su mi do res
po de rá ser di fe ri da pela con ces si o ná ria ou per mis si o-
ná ria para ho ri zon tes tem po ra is pré-es ta be le ci dos
pela Ane el, quan do os so li ci tan tes do ser vi ço se rão
en tão aten di dos sem ônus de qual quer es pé cie.

§ 1º Na re gu la men ta ção des te ar ti go, a Ane el le -
va rá em con ta, den tre ou tros fa to res, a taxa de aten di-
men to da con ces si o ná ria ou per mis si o ná ria, con si de-
ra da no glo bal e de sa gre ga da por Mu ni cí pio, a ca pa-
ci da de téc ni ca e eco nô mi ca ne ces sá ri as ao aten di-
men to das me tas de uni ver sa li za ção, bem como, no
au men to de car ga de que tra ta o in ci so I do ca put, o
pra zo mí ni mo de con tra to de for ne ci men to a ser ce le-
bra do en tre con su mi dor e con ces si o ná ria.

§ 2º A Ane el tam bém es ta be le ce rá pro ce di men-
tos para que o con su mi dor lo ca li za do nas áre as re fe-
ri das no in ci so II do ca put pos sa an te ci par seu aten di-
men to, fi nan ci an do, em par te ou no todo, as obras ne -
ces sá ri as, de ven do esse va lor lhe ser res ti tu í do pela
con ces si o ná ria ou per mis si o ná ria após a ca rên cia de
pra zo igual ao que se ria ne ces sá rio para ob ter sua li -
ga ção sem ônus.

§ 3º O fi nan ci a men to de que tra ta o § 2º, quan do
re a li za do por ór gãos pú bli cos, in clu si ve da ad mi nis-
tra ção in di re ta, para a ex pan são de re des vi san do a
uni ver sa li za ção do ser vi ço, se rão igual men te res ti tu í-
dos pela con ces si o ná ria ou per mis si o ná ria, de ven do
a Ane el dis ci pli nar o pra zo de ca rên cia quan do a ex -
pan são da rede in clu ir áre as com pra zos de di fe ri-
men to dis tin tos.

§ 4º O cum pri men to das me tas de uni ver sa li za-
ção será ve ri fi ca do pela Ane el, em pe ri o di ci da de no
má xi mo igual ao es ta be le ci do nos con tra tos de con -
ces são para cada re vi são ta ri fá ria, de ven do os des vi-
os re per cu tir no re sul ta do da re vi são me di an te me to-
do lo gia a ser pu bli ca da.

§ 5º A Ane el tor na rá pú bli cas, anu al men te, as
me tas de uni ver sa li za ção do ser vi ço pú bli co de ener -
gia elé tri ca.

§ 6º Não fi xa das as áre as re fe ri das nos in ci sos I
e II do ca put no pra zo de 1 (um) ano con ta do da pu bli-
ca ção des ta Lei e até que se jam fi xa das, a obri ga ção
de as con ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as de ser vi ço

pú bli co de ener gia elé tri ca aten de rem aos pe di dos de 
li ga ção sem qual quer es pé cie ou tipo de ônus para o
so li ci tan te apli car-se-á a toda a área con ce di da ou
per mi ti da.

§ 7º A par tir de 31 de ju lho de 2002 e até que en -
tre em vi gor a sis te má ti ca de aten di men to por área,
as con ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as de ser vi ço pú -
bli co de ener gia elé tri ca aten de rão, obri ga to ri a men te
e sem qual quer ônus para o con su mi dor, ao pe di do
de li ga ção cujo for ne ci men to pos sa ser re a li za do me -
di an te a ex ten são de rede em ten são se cun dá ria de
dis tri bu i ção, ain da que seja ne ces sá rio re a li zar re for-
ço ou me lho ra men to na rede pri má ria.

....................................................................................
Art. 25. Os des con tos es pe ci a is nas ta ri fas de

ener gia elé tri ca apli cá ve is às uni da des con su mi do ras
en qua dra das na Clas se Ru ral, in clu si ve Co o pe ra ti vas
de Ele tri fi ca ção Ru ral, se rão con ce di dos ao con su mo
que se ve ri fi que na ati vi da de de ir ri ga ção de sen vol vi-
da no ho rá rio com pre en di do en tre 21h30 e 6 ho ras do 
dia se guin te.

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

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Com 
re fe rên cia à Me di da Pro vi só ria nº 127, de 2003, nos
ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 24, que
aca ba de ser lida, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná-
rio que o pra zo de 45 dias para apre ci a ção da ma té-
ria pelo Con gres so Na ci o nal já se en con tra es go ta-
do. Uma vez re ce bi da for mal men te pelo Se na do Fe -
de ral, nes ta data, a pro po si ção pas sa a so bres tar
ime di a ta men te as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas
des ta casa até que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên-
cia in clui a ma té ria na pa u ta da Ordem do Dia da pró -
xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria.

A Pre si dên cia de sig na o Se na dor Cé sar Bor ges
Re la tor Re vi sor da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Ro-
me ro Jucá, Ger son Ca ma ta, Val mir Ama ral, Edu ar do
Aze re do, Le o nel Pa van, Alva ro Dias, Au gus to Bo te-
lho, a Se na do ra Lú cia Vâ nia e o Sr. Se na dor Arthur
Vir gí lio en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli-
ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil é um país gi gan te ter -
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ri to ri al men te e de tém uma das ma i o res po pu la ções
do mun do. Na mes ma pro por ção, tem seus gra vís si-
mos pro ble mas de in fra-es tru tu ra para o aten di men to
dos que aqui vi vem. E um dos mais com ple xos des -
ses pro ble mas é o dé fi cit ha bi ta ci o nal crô ni co, prin ci-
pal men te para o aten di men to das ca ma das mais ca -
ren tes da po pu la ção bra si le i ra.

O Bra sil já cri ou e des mon tou di ver sos pro gra-
mas de cons tru ção ha bi ta ci o nal sem que se quer ti -
ves se se apro xi ma do de algo pa re ci do com a so lu ção
da pro fun da ca rên cia por mo ra di as que te mos tido ao
lon go de nos so pro ces so de or ga ni za ção so ci al. O
Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção é o exem plo des se
im pas se que te mos vi vi do e que, ao in vés de se en ca-
mi nhar para so lu ção, tem se per pe tu a do em con di-
ções cada vez mais di fí ce is de se rem re sol vi das.

O Bra sil do iní cio do sé cu lo XX era um país es -
sen ci al men te ru ral, com po pu la ção es pa lha da pe los
cam pos e ba i xa con cen tra ção ur ba na. Mas já na que la
épo ca a ques tão ha bi ta ci o nal se im pu nha, me nos
pelo nú me ro de mo ra di as a cons tru ir, mais pela qua li-
da de a ser-lhes dada.

Com a rá pi da ur ba ni za ção que o nos so País so -
freu, prin ci pal men te após a Se gun da Gu er ra Mun di al,
a ques tão ha bi ta ci o nal se tor nou crí ti ca para o de sen-
vol vi men to so ci al, pois ela se con cen trou nas gran des
aglo me ra ções ur ba nas, mes clan do pro ble mas pu ra-
men te ha bi ta ci o na is com pro ble mas so ci o e co nô mi-
cos gra ves de mar gi na li da de so ci al.

Hoje, Sr. Pre si den te, con ti nu a mos a pre ci sar de
cer ca de seis mi lhões de mo ra di as, ape sar de tudo
que se cons tru iu até ago ra. O mais ina cre di tá vel é
que esse dé fi cit não é ho mo gê neo nem sig ni fi ca um
fal ta real de edi fi ca ções ha bi ta ci o na is. Se com pu tar-
mos as uni da des dis po ní ve is, mas não uti li za das em
to dos os cen tros ur ba nos bra si le i ros, te ría mos mais
ofer ta do que de man da. Infe liz men te, con tu do, es sas
uni da des se con cen tram nas fa i xas de po der aqui si ti-
vo mais ele va do, que têm como so lu ci o nar suas de-
man das com me nos di fi cul da des do que as clas ses
C, D e E, in te i ra men te de pen den tes de po lí ti cas pú bli-
cas para o se tor de ha bi ta ção.

Mes mo as clas ses mé dia, mé dia alta e rica têm
en con tra do nos ele va dís si mos ju ros pra ti ca dos pelo
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal um óbi ce im por tan te para 
a aqui si ção de mo ra di as. Ne ces si tan do, fre qüen te-
men te, fi nan ci ar 50 a 70% do va lor do imó vel, em pra -
zos su pe ri o res a 10 anos, o cres ci men to da dí vi da pe -
los ju ros pra ti ca dos faz com que os com pra do res fu -
jam do sis te ma, e os ban cos não que i ram em pres tar
por ca u sa da ina dim plên cia que se ve ri fi ca ao lon go
do tem po.

Srªs e Srs. Se na do res, não se pode pen sar em
so lu ção da ques tão ha bi ta ci o nal bra si le i ra sem uma
dis cus são do que se pre ten de como pro je to de de-
sen vol vi men to so ci al, in clu in do nele o pla ne ja men to
ur ba no. Re giões me tro po li ta nas como as de São Pa u-
lo, Rio de Ja ne i ro e Belo Ho ri zon te, den tre ou tras, são 
em ble má ti cas da com ple xi da de da ques tão e do es -
for ço de ação in te gra da que terá que ser fe i to, en tre
se tor pri va do e pú bli co e en tre as es fe ras de go ver no
mu ni ci pal, es ta du al e fe de ral.

Pro pos tas têm sido fe i tas mu i tas, Sr. Pre si den te.
So lu ções, até ago ra não sur giu uma que fos se efi caz.
Esta mos, pois, di an te de uma gra ve ques tão so ci al,
que com pro me te a ci da da nia bra si le i ra. Como po de-
mos ima gi nar um bra si le i ro ou uma bra si le i ra que seja 
ci da dão ou ci da dã e que não pos sa dar como re fe rên-
cia seu pró prio en de re ço por não ter um teto; ou, se o
tem, é um bar ra co per di do numa fa ve la, sem qual quer
pos si bi li da de de en de re ça men to.

Sei que es ta mos em si tu a ção mu i to me nos di fí-
cil do que a Índia, onde fa mí li as in te i ras, há ge ra ções,
não sa bem o que é ter um teto para se abri gar. Mu i tos
in di a nos nas cem e mor rem na rua sem nun ca te rem
mo ra do numa casa. Pa re ce sur re al, mas é fato e
acon te ce nes te mo men to no dis tan te sub con ti nen te
in di a no.

Srªs e Srs. Se na do res, o go ver no Lula cri ou o
Mi nis té rio das Ci da des e den tro dele há di ver sos pro -
gra mas que pre ten dem di re ci o nar re cur sos e fo men-
tar pro gra mas para a cons tru ção, re for ma, re cu pe ra-
ção e res ga te de mo ra di as ou mes mo ba ir ros, como,
por exem plo, as in con tá ve is e gi gan tes cas fa ve las do
Rio, de São Pa u lo ou mes mo de ci da des do Nor te ou
Nor des te, como Re ci fe ou Ma na us.

Tais ini ci a ti vas es bar ram, como sem pre es bar-
ra ram, num obs tá cu lo de di fí cil trans po si ção: a fal ta
de pro je to de de sen vol vi men to e a per ma nen te cri se
so ci al bra si le i ra, que não per mi tem o res ga te de lar -
gas ca ma das da po pu la ção dos ní ve is de po bre za a
que his to ri ca men te es tão con fi na das.

Por isso, Sr. Pre si den te, se é ne ces sá rio cons -
tru ir mo ra di as em rit mo ace le ra do e em quan ti da de
ex pres si va, mu i to mais im por tan te é do tar o Bra sil de
um pro je to de de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co que
nos tire des sa es pé cie de lim bo em que te mos vi vi do.
Não so mos mais um país ter ce i ro-mun dis ta na acep -
ção da pa la vra, mas não con se gui mos al can çar ín di-
ces de de sen vol vi men to hu ma no com pa tí ve is com
um país de Pri me i ro Mun do. Vi ve mos um di le ma his -
tó ri co que pre ci sa ser re sol vi do.

Pro gra mas de car ta de cré di to para a clas se
mé dia, sub sí di os para ha bi ta ções de in te res se so ci al
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ou de ar ren da men to re si den ci al são pro pos tas que
cer ta men te da rão seus fru tos se o Mi nis té rio das Ci -
da des cum prir seus ob je ti vos. De fa mí li as de clas se
mé dia até as de ba i xa ren da, mu i tas po de rão al can-
çar o pa ta mar de dig ni da de dos que têm casa e en de-
re ço para for ne cer.

Pro gra mas con ve ni a dos com o BID, como o Ha -
bi tar Bra sil, ou os que uti li zam o FGTS e mo bi li zam
es ta dos, mu ni cí pi os e a União, como o Pró-Mo ra dia e
o Mo rar Me lhor, são ações me ri tó ri as e que po de rão
pro vo car al te ra ções sig ni fi ca ti vas na es tru tu ra ur ba na
e ru ral, prin ci pal men te nas re giões mais ca ren tes.

Sr. Pre si den te, te nho cons ciên cia e com pre en-
são de que não sou o pri me i ro a abor dar a ques tão
ha bi ta ci o nal des ta tri bu na e me nos ain da na es fe ra do 
po der pú bli co. Cre io, con tu do, ser meu de ver de par la-
men tar cla mar por um pro je to de de sen vol vi men to
que en ca mi nhe so lu ção para esse gra vís si mo pro ble-
ma so ci al. Nos sa po pu la ção au men ta con ti nu a da-
men te e o dé fi cit ha bi ta ci o nal não tem sido en fren ta do
como deve ser. Por isso meu pro nun ci a men to.

Não adi an ta ima gi nar bri lhan te fu tu ro para o
Bra sil se os bra si le i ros não es ti ve rem lá para re a li-
zá-lo. E o pri me i ro pas so é dar ao nos so povo con di-
ções de se tor na rem ci da dãos que pos sam em pre en-
der e não ape nas so bre vi ver. A mo ra dia é, nes se sen -
ti do, um pré-re qui si to para for jar ci da dãos.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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, a Inves te Bra sil, uma agên cia de pro mo-
ção de in ves ti men tos, sem fins lu cra ti vos, cri a da em
2002 pelo Go ver no Fe de ral e pelo se tor pri va do, vem
tra ba lhan do, há mais de um ano, com or ga ni za ções
pú bli cas e pri va das, e tam bém com os Go ver nos da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e da Re pú bli ca Co o-
pe ra ti va da Gu i a na, com o ob je ti vo de as se gu rar apo -
io a um pro je to seu da ma i or re le vân cia: o Pro je to de
Inte gra ção Ro ra i ma-Gu i a na.

Tra ta-se, com efe i to, de ini ci a ti va da ma i or im -
por tân cia não ape nas para o Esta do de Ro ra i ma, mas 
para o País, co a du nan do-se com os pro pó si tos sem -
pre re i te ra dos pelo Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va de pro mo ver a in te gra ção re gi o nal do Bra sil com os 
de ma is pa í ses da Amé ri ca do Sul.

O ob je ti vo do Pro je to de Inte gra ção Ro ra i-
ma-Gu i a na é in se rir o nor te do Bra sil e a Gu i a na no
ce ná rio eco nô mi co in ter na ci o nal, vi a bi li zan do o aces -
so da pro du ção lo cal aos mer ca dos do mun do in te i ro,
por meio da in te gra ção re gi o nal en tre os dois pa í ses.

Como con se qüên ci as des sa in ser ção no ce ná rio in-
ter na ci o nal, te re mos a pro mo ção de ex pres si vo de-
sen vol vi men to so ci o e co nô mi co na re gião e, evi den te-
men te, a me lho ria da qua li da de de vida da po pu la ção
lo cal.

O que se pre vê é a re a li za ção de in ves ti men tos
em in fra-es tru tu ra as so ci a dos à ins ta la ção de uni da-
des pro du ti vas, num úni co pro je to in te gra do, fa zen do
uso de re cur sos e ma té ri as-pri mas lo ca is. A in fra-es-
tru tu ra a ser im plan ta da será de uso pú bli co, mas sua
im plan ta ção será to tal men te cus te a da pela ini ci a ti va
pri va da, não de pen den do o pro je to, por tan to, de ver -
bas pú bli cas, as qua is, como se sabe, acham-se par -
ti cu lar men te es cas sas nos dias que cor rem.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o cer ne
do Pro je to de Inte gra ção Ro ra i ma–Gu i a na é a cons -
tru ção de uma ro do via e de um por to ma rí ti mo. A es -
tra da, com ex ten são apro xi ma da de 425 qui lô me tros,
li ga rá a ci da de bra si le i ra de Bon fim, jun to à fron te i ra
do país vi zi nho, à ca pi tal gui a nen se, Ge or ge town. Ela
terá ca pa ci da de para trá fe go de car ga pe sa da, pis ta
úni ca com duas fa i xas de ro la men to e acos ta men tos
pa vi men ta dos. O tem po ne ces sá rio para sua cons tru-
ção está es ti ma do em dois anos e meio. O por to será
cons tru í do nas ime di a ções de Ge or ge town, terá ca la-
do de no mí ni mo 18 me tros, ca pa ci da de para na vi os
clas se Pa na max e será equi pa do com dois ber ços,
guin das tes, por ta i ners, área de mo vi men ta ção de
car ga e es te i ra trans por ta do ra para gra néis. Esti-
ma-se o pe río do de sua cons tru ção em três anos e
meio.

O cus to des sas duas obras não é pe que no, si tu-
an do-se em apro xi ma da men te 450 mi lhões de dó la-
res. Mas, como já foi men ci o na do, o pro je to pre vê a
sua cons tru ção em re gi me de con ces são à ini ci a ti va
pri va da.

É evi den te que um in ves ti men to em in fra-es tru-
tu ra des sa mag ni tu de só se jus ti fi ca em face da exis -
tên cia de óti mas pers pec ti vas para o de sen vol vi men-
to de no vas e di nâ mi cas ati vi da des pro du ti vas na re -
gião. As pri me i ras pes qui sas com po ten ci a is in ves ti-
do res re a li za das pela agên cia que con ce beu o Pro je-
to de Inte gra ção Ro ra i ma–Gu i a na in di ca ram, pelo
me nos, três im por tan tes seg men tos eco nô mi cos com 
gran de po ten ci al de de sen vol vi men to na re gião. São
eles o de pa pel e ce lu lo se, o do agro ne gó cio e o do
alu mí nio.

De fato, a re gião re ú ne con di ções fa vo rá ve is a
es sas ati vi da des. Dis po mos de solo fér til, de con di-
ções cli má ti cas fa vo rá ve is, de pas ta gens ri cas si tu a-
das em ter re no re la ti va men te pla no e de con si de rá ve-
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is re ser vas de ba u xi ta. São, no to tal, dois mi lhões de
hec ta res dis po ní ve is para plan ta ções e pe cuá ria.
Com a ver ti ca li za ção das ati vi da des eco nô mi cas já
men ci o na das, te ría mos o re flo res ta men to pla ne ja do
para ali men tar as fá bri cas de ce lu lo se, a pro du ção de
óleo, ra ção e de ri va dos a par tir do cul ti vo da soja, a fa -
bri ca ção de café so lú vel com o pro du to da co lhe i ta
das plan ta ções de café, o fun ci o na men to de fri go rí fi-
cos e cur tu mes fi nos be ne fi ci an do a pro du ção dos
em pre en di men tos pe cuá ri os, o re fi no de alu mi na e a
fa bri ca ção de alu mí nio me tá li co a par tir da mi ne ra ção
da ba u xi ta.

É im por tan te res sal tar, no Pro je to de Inte gra ção
Ro ra i ma–Gu i a na, que ele foi con ce bi do ten do em
men te a sin cro ni za ção en tre a cons tru ção da in fra-es-
tru tu ra e a im plan ta ção das uni da des pro du ti vas. No
cam po da in fra-es tru tu ra, es tão pre vis tos, além da
cons tru ção da es tra da e do por to já re fe ri dos, in ves ti-
men tos em ener gia e em co mu ni ca ções.

Ten do em vis ta a de man da po ten ci al pre vis ta de 
ener gia na área de Boa Vis ta para o pe río do
2006-2008, da or dem de 600 me ga watts, o pro je to
pre vê o in cre men to na ca pa ci da de de trans mis são da
Usi na de Guri, na Ve ne zu e la, dos atu a is 200 me ga-
watts para 600 me ga watts; a cons tru ção de uma hi -
dro e lé tri ca na Gu i a na com ca pa ci da de ini ci al de 600
me ga watts, a en trar em ope ra ção em 2008; a cons tru-
ção de li nhas de trans mis são de 600 me ga watts para
Boa Vis ta e Ge or ge town; e, ain da, a ex ten são das li -
nhas de trans mis são até Ma na us.

No que se re fe re à in fra-es tru tu ra de co mu ni ca-
ções, pro je ta-se a ins ta la ção sub ter râ nea, ao lon go
da ro do via que li ga rá Boa Vis ta a Ge or ge town, de
cabo de fi bra óti ca de 12 fi bras. A ex ten são da rede de 
fi bra óti ca será de apro xi ma da men te 550 qui lô me tros
en tre Ge or ge town e Boa Vis ta e de cer ca de 785 qui -
lô me tros en tre Boa Vis ta e Ma na us, per mi tin do a co -
mu ni ca ção em alta ve lo ci da de em meio fí si co con tí-
nuo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos co -
nhe ce mos a pro ble má ti ca dos con fins nor tis tas do
Bra sil. Essa área ge o gra fi ca men te iso la da, de di fí cil
aces so e po pu la ção ra re fe i ta, con ti nua, ain da hoje,
mar ca da pela pro fun da de si gual da de so ci al, pelo ba i-
xo ní vel edu ca ci o nal de seu povo, pela de bi li da de de
sua es tru tu ra pro du ti va e, de uma for ma ge ral, por ba -
i xos ní ve is de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.

O Pro je to de Inte gra ção Ro ra i ma-Gu i a na vem
tra zer uma res pos ta in te li gen te a essa si tu a ção, pelo

me nos no que diz res pe i to à sua área de abran gên cia.
Ele está ri go ro sa men te de acor do com os prin cí pi os
es ta be le ci dos na IRSA – Ini ci a ti va de Inte gra ção de
Infra-Estru tu ra Re gi o nal Sul-Ame ri ca na, ob je to de
acor do en tre to dos os pa í ses da Amé ri ca do Sul. Tem
seu foco vol ta do para o de sen vol vi men to de re giões
iso la das e ca ren tes. Seu nú cleo auto-sus ten tá vel terá
o efe i to de ir ra di ar de sen vol vi men to para toda a re-
gião, en qua dran do-se, des sa for ma, no con ce i to de
back bo ne, como que uma es pi nha dor sal para de sen-
vol vi men to adi ci o nal e pos te ri or.

Leva o pro je to se ri a men te em con si de ra ção os
as pec tos so ci a is e am bi en ta is en vol vi dos nas obras e
em pre en di men tos pre vis tos. Re pre sen ta, por fim,
uma so lu ção in te gra da, de lon go pra zo, para o gar ga-
lo lo gís ti co que su fo ca as pos si bi li da des de de sen vol-
vi men to da re gião.

O Pro je to de Inte gra ção Ro ra i ma-Gu i a na virá
tra zer enor mes be ne fí ci os so ci a is e eco nô mi cos para
a re gião e, por ex ten são, para o País. A de man da por
ma i or ní vel de es co la ri da de por par te das uni da des
pro du ti vas, ao efe tu a rem as con tra ta ções de seus tra -
ba lha do res, ele va rá os pa drões edu ca ci o na is da re-
gião. A ge ra ção de gran de nú me ro de em pre gos di re-
tos e in di re tos per mi ti rá a ocu pa ção sus ten tá vel de
áre as hoje ina bi ta das ou su bu ti li za das. A im plan ta ção
do pro je to con tri bu i rá, tam bém, para dis se mi nar o
con ce i to de de sen vol vi men to am bi en tal e so ci al men-
te res pon sá vel.

Em fun ção de seu ca rá ter aber to e de seu es tí-
mu lo à par ti ci pa ção de em pre en de do res lo ca is, o
Pro je to de Inte gra ção Ro ra i ma–Gu i a na evi ta rá a for -
ma ção de en cla ves. Cri a rá uma co ne xão de toda
aque la re gião com os flu xos in ter na ci o na is de co mér-
cio. Abri rá opor tu ni da des para a trans fe rên cia de tec -
no lo gia. Re pre sen ta rá, con si de ra do todo o seu es co-
po, in ves ti men tos su pe ri o res a 10 bi lhões de dó la res
na re gião.

Como se pode ver, Srªs e Srs. Se na do res, o Pro -
je to de Inte gra ção Ro ra i ma-Gu i a na con fi gu ra ini ci a ti-
va da mais alta re le vân cia para o Esta do de Ro ra i ma,
para o Bra sil e para o país vi zi nho.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ 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. GERSON CAMATA (Sem Par ti do – ES.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, foi du ran te o sé cu lo XX que a
co mu ni ca ção so ci al ga nhou as ca rac te rís ti cas que
hoje a con for mam, im pon do-se como ins tân cia es-
sen ci al na in ter me di a ção das re la ções en tre o Esta do
e a so ci e da de e, em uma vi são mais am pla, da vida
mes ma das na ções.

A ace le ra ção do de sen vol vi men to ci en tí fi co e
tec no ló gi co, ex pe ri men ta da du ran te todo o sé cu lo
pas sa do, trou xe de ci si vas al te ra ções para o uni ver so
da co mu ni ca ção – e aqui po de mos ci tar a mo der ni za-
ção dos jor na is, con cor ren do com o ad ven to do rá dio,
da te le vi são e do sa té li te e, nos úl ti mos anos, com a
Inter net. Por meio de seus vá ri os ve í cu los, a co mu ni-
ca ção so ci al pas sou a atu ar, em mu i tas oca siões,
como o mais im por tan te por ta-voz das von ta des e ex -
pec ta ti vas dos di ver sos seg men tos so ci a is.

A co mu ni ca ção con quis tou tam bém a po si ção
de um dos mais de ci si vos ve to res da trans for ma ção
da so ci e da de, con so li dan do um pa pel na vida con-
tem po râ nea de tal re le vân cia que hoje se ria im pen sá-
vel um mun do sem ve í cu los de co mu ni ca ção so ci al
atu an do de for ma in de pen den te. E isso, não so men te
pelo as pec to da in for ma ção, mas tam bém da for ma-
ção e do es ta be le ci men to de ten dên ci as com por ta-
men ta is e de opor tu ni da de de ne gó ci os.

Na re a li da de, as mí di as de têm no mun do mo-
der no uma fun ção de ex tre ma im por tân cia para o pró -
prio fun ci o na men to e apri mo ra men to da de mo cra cia.

Faço essa rá pi da in tro du ção, Sr. Pre si den te,
para pres tar uma tam bém bre ve, mas en tu si as ma da
ho me na gem ao jor nal A Ga ze ta, de Vi tó ria, que, para
or gu lho de todo o povo ca pi xa ba, está co me mo ran do
seus 75 anos.

São sete dé ca das e meia de lu tas e con quis tas,
no acom pa nha men to pari pas su do de sen vol vi men to
do Espí ri to San to, so bres sa in do-se a for mi dá vel ca-
pa ci da de de re tra tar de for ma fiel, crí ti ca e in de pen-
den te o co ti di a no de nos so Esta do, nos seus bons e
maus mo men tos; evi den ci an do nos sas múl ti plas re a-
li da des para que os lí de res e a so ci e da de ca pi xa bas,
dos gran des cen tros às pe que nas co mu ni da des, to-
mem, jun tos, as ati tu des re que ri das em fa vor do
bem-es tar co le ti vo.

Hoje, ten do como ân co ra o jor nal A Ga ze ta , o
Espí ri to San to con ta com o ad mi rá vel com ple xo de
co mu ni ca ção de no mi na do Rede Ga ze ta – e re gis tro
isso com mu i ta sa tis fa ção para todo o Bra sil –, in te-
gra da ain da por emis so ras de rá dio e te le vi são e um
di nâ mi co por tal na Inter net, este úl ti mo ofe re cen do a
au diên ci as am plas, em nos so País e, vir tu al men te,
em todo o mun do, in for ma ção, la zer e en tre te ni men to.

Qu an do se fala no jor nal A Ga ze ta é im pos sí vel
de i xar de men ci o nar o nome de Car los Fer nan do

Mon te i ro Lin den berg Fi lho, ca ri nho sa men te cha ma-
do, na re da ção e fora dela, de Ca riê. Há qua se qua -
ren ta anos à fren te do jor nal, Ca riê foi tes te mu nha
das inú me ras trans for ma ções por que pas sou a so ci-
e da de ca pi xa ba; mas foi, so bre tu do, o in te li gen te ar tí-
fi ce do com pro mis so de cons tan te mo der ni za ção,
edi to ri al e grá fi ca, da nos sa A Ga ze ta, um jor nal que,
nas úl ti mas dé ca das, fir mou-se como ve í cu lo plu ral,
sem com pro me ti men to po lí ti co-par ti dá rio e que, por
isso, tem, na atu a li da de, re fle ti das em suas pá gi nas
as opi niões dos dis tin tos seg men tos so ci a is do Espí ri-
to San to. É exa ta men te essa tô ni ca de atu a ção e a
sin to nia com a so ci e da de que ga ran tem a cre di bi li da-
de, a ad mi ra ção e o res pe i to que to dos nós ca pi xa bas
te mos para com o nos so prin ci pal ve í cu lo jor na lís ti co
im pres so.

Na tu ral men te, um gran de jor nal não se faz e
man tém sem uma gran de equi pe per fe i ta men te afi na-
da. E é isso o que ve mos den tro de A Ga ze ta: um gru -
po de pro fis si o na is de alta com pe tên cia e ido ne i da de,
uni dos pelo ide al de pro du zir o me lhor jor na lis mo diá -
rio den tro do ter ri tó rio ca pi xa ba e, se gu ra men te, um
dos mais con fiá ve is do País.

Assim, Srªs e Srs. Se na do res, jun tan do ta len tos,
o jor nal A Ga ze ta, sob a ma du ra e sá bia ins pi ra ção
de Ma ria Anto ni et ta Qu e i roz Lin den berg, com o bra ço
exe cu ti vo de Ca riê, do di re tor-ge ral Car los Fer nan do
Mon te i ro Lin den berg Neto e do edi tor-che fe Sér gio
Egi to, A Ga ze ta es cre ve a his tó ria do Espí ri to San to,
na pri vi le gi a da con di ção de ob ser va dor, su je i to e
agen te das trans for ma ções pro mo vi das pelo povo ca -
pi xa ba.

Por tudo isso, ao con gra tu lar-me com os di ri gen-
tes e fun ci o ná ri os, jor na lis tas e cor po téc ni co do jor -
nal A Ga ze ta, sei que pres to uma ho me na gem à pró -
pria so ci e da de ca pi xa ba, que pri me i ro pro pi ci ou as
con di ções para que um gru po jor na lís ti co des sa en-
ver ga du ra fos se ca paz de sur gir e flo res cer em nos sa
ge ne ro sa ter ra.

Ain da como for ma de re gis trar a pas sa gem des -
ta data sig ni fi ca ti va, en ca mi nhei, à Mesa Di re to ra, re -
que ri men to para que seja apre sen ta do for mal men te
voto de con gra tu la ções do Se na do Fe de ral à di re to ria
do jor nal A Ga ze ta.

Mu i to obri ga do.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, “O Bra sil ne ces si ta unir es for ços na
em pre i ta da de tor nar a ciên cia re le van te para sua po -
pu la ção. Pre ci sa in te grar o sis te ma na ci o nal de pes -
qui sa e de sen vol ver se to res es tra té gi cos para o cres -
ci men to e a so be ra nia na ci o na is, como o ae ro es pa ci-
al, o far ma cêu ti co, a bi o tec no lo gia, a in for má ti ca e a
ele trô ni ca, en tre tan tos ou tros cu jas de fi ciên ci as, ou
mera ine xis tên cia, cons ti tu em ver da de i ras ca mi-
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sas-de-for ça a im pe dir o pro gres so na ci o nal. O Bra sil
pre ci sa pro por ci o nar ciên cia e tec no lo gia para to dos
os bra si le i ros”.

Essa im por tan te con clu são e re su mo do ar ti go
de au to ria de Gu i lher me de Agui ar Pa tri o ta, Di plo ma-
ta e Asses sor de Assun tos Inter na ci o na is do Mi nis té-
rio da Ciên cia e Tec no lo gia, nos en ca mi nha para a
dis cus são de um dos mais re le van tes te mas da atu a li-
da de, no Bra sil e no mun do.

Até re cen te men te, os pa í ses po de ri am ser di vi di-
dos em di ver sas clas si fi ca ções: Pri me i ro Mun do, Se-
gun do Mun do, Ter ce i ro Mun do; ri cos e po bres; de sen-
vol vi dos e atra sa dos (ou sub de sen vol vi dos); de sen vol-
vi dos e em de sen vol vi men to; ri cos e emer gen tes.

To das es sas clas si fi ca ções cer ta men te não
aten dem a to dos os fa to res e ca rac te rís ti cas fun da-
men ta is do ní vel de de sen vol vi men to.

No en tan to, hoje po de mos afir mar, sem ris co de
er rar, que o que efe ti va men te se pa ra, no mé dio e lon go
pra zos, pa í ses po bres e ri cos é o ní vel de de sen vol vi-
men to de cada um nas áre as de ciên cia e tec no lo gia.

Por isso mes mo apo i a mos a me di da go ver na-
men tal que cri ou a Rede Bra sil de Tec no lo gia, que
tem por ob je ti vo “pro pi ci ar a in te ra ção efi ci en te en tre
a ad mi nis tra ção pú bli ca, a uni ver si da de bra si le i ra, as
em pre sas e os agen tes fi nan ce i ros, para o de sen vol-
vi men to tec no ló gi co dos se to res pro du ti vos lo ca is”.

Esse pro je to cer ta men te con tri bu i rá para in cen-
ti var as em pre sas bra si le i ras a in ves tir mais em tec no-
lo gia, agre gan do mais va lor aos pro du tos ela bo ra dos
e aos ser vi ços ofer ta dos, cri an do mais em pre gos,
mais ren da, re du zin do nos sa de pen dên cia ex ter na da 
im por ta ção de in su mos e pro du tos com ma i or grau de 
so fis ti ca ção.

Com isso, cer ta men te, tam bém te re mos ma i or
grau de com pe ti ti vi da de de nos sas em pre sas, tan to
no pla no in ter no como no co mér cio ex te ri or, am pli an-
do nos sa par ti ci pa ção no co mér cio mun di al, ge ran do
as di vi sas de que tan to ne ces si ta mos para re du zir-
mos nos so en di vi da men to e nos sa de pen dên cia do
ca pi tal es tran ge i ro.

O Bra sil pre ci sa com ur gên cia de ma i or apro xi-
ma ção en tre as em pre sas e a Uni ver si da de, como
for ma de al can çar mos ma i or de sen vol vi men to ci en tí-
fi co e tec no ló gi co, com a me lho ria dos cen tros de
pes qui sa e uma ação mais for te das agên ci as de de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.

O Bra sil mu i to ga nha rá com a im plan ta ção des -
se pro je to de de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi-
co, que po de rá con tri bu ir para a subs ti tu i ção se le ti va
de im por ta ção de bens e ser vi ços es tra té gi cos para
nos so cres ci men to eco nô mi co e para a con so li da ção
de cen tros de ex ce lên cia nas áre as de ciên cia, tec no-
lo gia, pes qui sa e ino va ção.

Mu i tos no vos em pre gos de alto ní vel po de rão ser
cri a dos aqui mes mo, for ti fi can do e con so li dan do a po si-
ção com pe ti ti va de mu i tas em pre sas bra si le i ras, que re -
du zi rão gas tos em di vi sa para pa ga men tos de pa ten tes,
as sis tên cia téc ni ca e ou tras for mas de uti li za ção de mar -
cas es tran ge i ras ou de li cen ças de pro du ção.

A co o pe ra ção en tre em pre sas, uni ver si da des,
ins ti tu tos de pes qui sa e ins ti tu tos tec no ló gi cos per mi-
ti rá a iden ti fi ca ção de pro du tos po ten ci al men te ele gí-
ve is para um pro ces so de subs ti tu i ção de im por ta ção,
as sim como a iden ti fi ca ção de pro du to res po ten ci a is
e cri a do res de no vas tec no lo gi as.

Na tu ral men te, tudo isso há de se in te grar com
me lho ri as no nos so sis te ma de en si no, que ne ces si ta
de apo io par ti cu lar nas áre as de ciên ci as e ma te má ti-
ca, des de os pri me i ros anos es co la res até os cur sos
uni ver si tá ri os e de pós-gra du a ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Se nho res Se na do res, a
re cen te pro mes sa do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va de ele var de 1% para 2% do PIB o in ves ti men to
em ciên cia e tec no lo gia me re ce nos so in te gral apo io,
pelo pa pel es tra té gi co que es ses seg men tos re pre-
sen tam para nos so de sen vol vi men to em áre as fun da-
men ta is, como a me lho ria da pro du ti vi da de de nos sas
em pre sas, para a cri a ção de no vas so lu ções na área
de edu ca ção, para a bi o tec no lo gia, para a en ge nha ria
ge né ti ca, para a me lho ria da sa ú de de nos sa po pu la-
ção e para o cres ci men to eco nô mi co.

Pre ci sa mos ele var o nú me ro de dou to res for ma-
dos anu al men te, hoje em tor no de 6 mil, para po der-
mos man ter pro gra mas de de sen vol vi men to ci en tí fi co
e tec no ló gi co em di ver sas áre as es tra té gi cas, in clu si-
ve pros se guin do com nos so pro gra ma es pa ci al.

Te nho ple na con vic ção de que o Con gres so Na -
ci o nal e, par ti cu lar men te, o Se na do Fe de ral dará in te-
gral apo io pro gra ma de de sen vol vi men to ci en tí fi co e
tec no ló gi co do Go ver no Fe de ral, com es pe ci al ên fa se
para a ele va ção dos in ves ti men tos de 1% para 2% do
PIB nes sas im por tan tes áre as.

So men te as sim o Bra sil de i xa rá de ser eter na-
men te o país do fu tu ro, e cum pri rá sua vo ca ção his tó-
ri ca, trans for man do-se na gran de na ção que seu
gran de povo tan to me re ce e es pe ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) –

TRAJETÓRIA DE QUEDA

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
hoje esta tri bu na para um bre ve co men tá rio a res pe i to
da nos sa eco no mia, ba se a do na ma té ria in ti tu la da
“Empre go na in dús tria so fre que da de 1,2%”, pu bli ca-
da no jor nal Fo lha de S. Pa u lo, de 18 de se tem bro do
cor ren te ano. 
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A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos Ana is
do Se na do Fe de ral, des ta ca a que da re gis tra da no
mês de ju lho para a taxa de em pre go na in dús tria, se -
gun do da dos do Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e
Esta tís ti ca – IBGE, o que sig ni fi ca a quar ta pi o ra con -
se cu ti va do in di ca dor.

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 EDUARDO AZEREDO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do no ter mos do art. 210 do Re -
gi men to Inter no.)
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – 

SAFRA RECORDE

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
nes te mo men to a esta tri bu na para co men tar ma té ria
in ti tu la da “Sa fra re cor de atin ge 122 mi lhões de to ne-
la das”, pu bli ca da no jor nal Ga ze ta Mer can til de 18
de se tem bro 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, tra ta de pes qui sa re a li za da em agos to
pela Com pa nhia Na ci o nal de Abas te ci men to –
CONAB que in di ca que o Bra sil irá co lher uma sa fra
re cor de de mais de 122 mi lhões de to ne la das.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re gis trar que esta 
sa fra re cor de é re sul ta do da po lí ti ca agrí co la ado ta da
pelo go ver no FHC, sem pre ori en ta da para o equa ci o-
na men to das dí vi das e para o au men to da pro du ti vi-
da de da agro pe cuá ria bra si le i ra.

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 LEONEL PAVAN 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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – 

CPI DO MST

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o jor na lis-
ta João Mel lão Neto, que as si na pe ri o di ca men te ar ti-
gos so bre a atu a li da de bra si le i ra em O Esta do de
S.Pa u lo, ana li sa, na edi ção de hoje, a CPI des ti na da
a in ves ti gar as ati vi da des do cha ma do Mo vi men to
dos Sem-Ter ra.

Ava lia o jor na lis ta que a co mis são par la men tar
vem a ca lhar, ten do em vis ta, como acres cen ta, que o
MST é um mo vi men to equi vo ca do.

Pela opor tu ni da de do as sun to, re que i ro que o
ar ti go aqui men ci o na do fi gu re como par te in te gran te
des te pro nun ci a men to e, as sim, pas se a cons tar dos
Ana is do Se na do da Re pú bli ca.

A se guir, o tex to de João Mel lão:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

O MST vai en trar no Con gres so

João Mel lão Neto 

Está para ser cri a da, se gun do os jor-
na is, a CPI do MST. Ao me nos o PFL e o
PSDB a que rem, en quan to para al guns go-
ver nis tas o re que ri men to não pas sa de uma 
ten ta ti va de cri ar cons tran gi men to para o
go ver no fe de ral.

Cons tran gi men to por quê? O go ver no
Lula sen te-se as sim tão um bi li cal men te li ga-
do ao MST a pon to de uma in ves ti ga ção ri-
go ro sa so bre a ação de este úl ti mo res pin-
gar so bre a sua cre di bi li da de? Pa re ce que
sim. Em tese, não de ve ria temê-la. Essa é
uma ex ce len te opor tu ni da de para que seja
dis cu ti da a fun do a ques tão agrá ria no País.
De ma go gia e sen sa ci o na lis mo à par te –
isso ocor re, in fe liz men te, to das as ve zes
que o Con gres so ins ta la co mis sões par la-
men ta res de in qué ri to -, a CPI do MST, se
bem con du zi da, pode ser vir de pal co para o
ques ti o na men to do nos so mo de lo de re for-
ma agrá ria, se é que exis te um. 

Se gun do o Mi nis té rio de De sen vol vi-
men to Agrá rio, fo ram as sen ta das cer ca de
600 mil fa mí li as du ran te a era FHC. Se gun-

do o MST, esse nú me ro é me nor, não pas-
sa ria de 270 mil. De qual quer for ma, é pa-
ten te o fato de que, em oito anos, 20 mi-
lhões de hec ta res, o equi va len te a 80% do
ter ri tó rio to tal do Esta do de São Pa u lo, fo-
ram ti ra dos das mãos de seus an ti gos pro-
pri e tá ri os, par ce la dos e pra ti ca men te do a-
dos a ci da dãos que se in ti tu lam como
sem-ter ra.

É uma re for ma agrá ria de vul to. Ma i or,
por exem plo, do que a que foi re a li za da pelo 
pre si den te Lá za ro Cár de nas, na dé ca da de
1930, e que até hoje é mo ti vo de co me mo-
ra ções no Mé xi co como a “ma i or do mun do”.
Será que es ta mos fa zen do o cer to? E, se
fa ze mos o cer to, será que o es ta mos fa zen-
do da for ma cer ta?

Nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, a re -
for ma agrá ria se deu an tes da ocu pa ção
das ter ras. No go ver no de John Tyler, no iní -
cio da dé ca da de 1840, foi pro mul ga da uma
lei que fran que a va a qual quer ci da dão adul -
to ame ri ca no, por um pre ço ir ri só rio, a pos -
se de 160 acres (80 hec ta res) nas ter ras li -
vres do país. Foi as sim que se deu a ex pan-
são para o Oes te. Em três dé ca das todo o
ter ri tó rio na ci o nal es ta va ocu pa do, sem ma i-
o res con fli tos. Con co mi tan te men te ocor reu
a in dus tri a li za ção e hoje, com ape nas 4%
de sua po pu la ção vi ven do na zona ru ral, o
país é o ma i or pro du tor mun di al de ali men-
tos, res pon den do por um quin to da pro du-
ção do pla ne ta. Ao sul, no já ci ta do Mé xi co,
ape sar de todo o san gue der ra ma do, ain da
é fato que o agri cul tor be ne fi ciá rio da re for-
ma agrá ria pas sa fome cul ti van do de for ma
im pro du ti va as ter ras que ago ra per ten cem
ao Esta do.

Eu ain da me re cor do de uma capa da
Veja, em fi na is dos anos 1970, em que a re -
vis ta se ufa na va de que a sa fra de grãos, no 
Bra sil, em pou cos anos che ga ria a 50 mi-
lhões de to ne la das. Pois bem, a sa fra pre-
vis ta para este ano é de 120 mi lhões de to -
ne la das. Uma ver da de i ra re vo lu ção agrí co la,
ocor ri da no pra zo de pou co mais de duas
dé ca das. Qu an to des se in cre men to da pro-
du ção se deve aos as sen ta men tos da re for-
ma agrá ria? Pra ti ca men te nada. Co e xis tem,
no Bra sil, duas agri cul tu ras ab so lu ta men te
di fe ren tes. Uma é a da li vre ini ci a ti va, que
agre ga mu i ta tec no lo gia e res pon de por re -
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cor des su ces si vos na pro du ção. Ou tra é a
dos fa mi ge ra dos sem-ter ra, que che gam a
pas sar fome em ter re no pró prio. Pou co ou
nada pro du zem. E cabe ao go ver no dis tri bu-
ir cré di tos sub si di a dos, se não ces tas bá si-
cas mes mo, para que eles so bre vi vam.

Esta ria cor re to o mo de lo de re for ma
agrá ria que ado ta mos? A co lo ni za ção do
nor te do Pa ra ná se deu por meio de em pre-
sas que lo te a ram as ter ras, cri a ram in fra-es-
tru tu ra, fo men ta ram o sur gi men to de co o pe-
ra ti vas agrí co las e ven de ram os lo tes aos
even tu a is in te res sa dos. O nor te do Pa ra ná,
hoje, não tem gran des pro pri e da des e é
uma das re giões mais pro du ti vas do País,
en ri que cen do a to dos, dos la vra do res nos
cam pos aos co mer ci an tes nas ci da des.
Esse é um mo de lo de “as sen ta men to” re a li-
za do pela ini ci a ti va pri va da. E os que fo ram
im ple men ta dos pelo go ver no? Em sua gran -
de ma i o ria se trans for ma ram em pou co
mais do que fa ve las ru ra is. Há al guns, como 
em cer ta área do Pon tal do Pa ra na pa ne ma,
onde os as sen ta dos não re cla mam. O se-
gre do?

Sim ples: como há uma gran de usi na
de ál co ol por per to, os no vos pro pri e tá ri os
en con tra ram uma for ma cu ri o sa de so bre vi-
vên cia. Tra ba lham to dos como as sa la ri a dos
da usi na e ain da ar ren dam suas ter ras a
ela, o que lhes ga ran te uma ren da ex tra to-
dos os me ses. Bom ne gó cio para eles, bom
ne gó cio para a usi na. Quem não con cor da é 
o MST. Afi nal, não é exa ta men te esse o mo -
de lo de re for ma agrá ria que o mo vi men to
pre co ni za.

Por ou tro lado, como já foi dito, os EUA 
con se guem ser o ma i or pro du tor agrí co la do 
mun do com ape nas 4% de sua po pu la ção
no cam po. Esta é uma ten dên cia mun di al.
Nos de ma is pa í ses de sen vol vi dos a por cen-
ta gem de tra ba lha do res no cam po é mais
ou me nos a mes ma. E nos pa í ses em de-
sen vol vi men to mais avan ça do a ten dên cia
tam bém é essa. Esta ria cer to o Bra sil sen do
o úni co país onde se pre ten de o con trá rio,
ou seja, le var a po pu la ção da ci da de de vol -
ta para o cam po?

Essas são ques tões que po dem e de-
vem ser dis cu ti das no Con gres so Na ci o nal.
E uma CPI vem a ca lhar, uma vez que dá
iní cio e pre tex to ao de ba te.

O MST é um mo vi men to equi vo ca do e
ana crô ni co. Não obs tan te, faz um ba ru lho
da na do. Pra ti ca os mais di ver sos ti pos de
cri mes, des de a vi o la ção da or dem pú bli ca,
pas san do pelo es bu lho de ter ras e che gan-
do a prá ti cas ma fi o sas, como ex tor quir di-
nhe i ro dos as sen ta dos. É mais do que che -
ga da a hora de es ses ban do le i ros tra ves ti-
dos de re vo lu ci o ná ri os pres ta rem con ta à
so ci e da de dos seus atos. 

Será com pli ca do para os par la men ta res
en ten der essa gen te. Fre ud não ex pli ca e Marx 
não jus ti fi ca. O me lhor mes mo é es tu dá-los a
par tir do Có di go Pe nal.

João Mel lão Neto é jor na lis ta E-mail:
j.mel lao@uol.com.br Site: www.mel-
lao.com.br Fax: 3845-1794

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o pro je to de Re for ma da Pre vi dên-
cia que tra mi ta no Con gres so Na ci o nal tem um as-
pec to que me re ce par ti cu lar aten ção dos par la men-
ta res, pois, a de pen der de sua pre ci sa re da ção, in-
ter pre ta ção e re gu la men ta ção por lei, pode ofe re cer
pe ri go aos ser vi do res pú bli cos. Re fi ro-me à ins ti tu i-
ção de re gi me de pre vi dên cia com ple men tar para os 
ser vi do res com re mu ne ra ção su pe ri or ao teto aten-
di do pelo seu sis te ma pró prio de pre vi dên cia.

O pe ri go con sis te em ins ti tu ir es ses fun dos com -
ple men ta res de pre vi dên cia como fun dos pri va dos,
no sen ti do de se rem ge ri dos por em pre sas pri va das,
se gui do ras obri ga tó ri as do cri té rio de ma xi mi za ção
dos lu cros e atre la das às tur bu lên ci as do mer ca do.

So mos to tal men te con trá ri os à ins ti tu i ção, para
ser vi do res pú bli cos, de fun dos com ple men ta res ge ri-
dos pelo sis te ma pri va do.

Esta ría mos, com isso, re ca in do na pro pos ta
der ro ta da no go ver no an te ri or e ado tan do um mo de lo
que já se mos trou pou co se gu ro em vá ri os pa í ses.

Esses fun dos cos tu mam co lo car-se a re bo que
do mer ca do e, dado que vi ve mos num re gi me ca pi ta-
lis ta, há que lem brar que isso im pli ca sem pre ris co e
in cer te za. Isto é, o opos to do de se já vel para um fun do
de apo sen ta do ria, prin ci pal men te se vier a pre va le cer
a mo da li da de de con tri bu i ção de fi ni da e de be ne fí cio
in de fi ni do.

Sr. Pre si den te, o as so ci a do a um fun do com ple-
men tar ne ces si ta, aci ma de tudo, de se gu ran ça, da
cer te za de po der man ter seu pa drão de vida ao re du-
zir-se sua ca pa ci da de de tra ba lho.
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É uma ilu são es pe rar por so li dez e se gu ran ça
de um fun do de pen den te das flu tu a ções de mer ca do
ao lon go de 30 ou 35 anos. 

Di fí cil de fi nir um pro vá vel ní vel de be ne fí cio fu tu-
ro com a im pre vi si bi li da de do sis te ma ca pi ta lis ta. Os
sem pre tão elo gi a dos fun dos pri va dos chi le nos trou -
xe ram, na ver da de, enor me frus tra ção aos seus par ti-
ci pan tes. Esses fun dos chi le nos, na cri se de 1997, so -
fre ram enor mes per das, que re dun da ram em da nos
pa tri mo ni a is de cer ca de 30%.

Na cri se mais re cen te, de 2001 em di an te, em
que se en cer rou, com um es tou ro de bo lha, o ci clo de
cres ci men to dos pa í ses ri cos nos anos 90, inú me ros
fun dos de pen são nos Esta dos Uni dos, Ingla ter ra e
Fran ça so fre ram per das gi gan tes cas, de até 40%. Mi -
lhões de seus as so ci a dos fo ram du ra men te gol pe a-
dos em suas es pe ran ças de uma apo sen ta do ria con -
for tá vel. Mu i tos, mu i tís si mos, en fren tam ago ra a ne-
ces si da de de con ti nu ar a tra ba lhar até ida de mu i to
avan ça da.

Nos Esta dos Uni dos, es ses pro ble mas fo ram
agra va dos pela ma ni pu la ção de fun dos pri va dos, na
for ma de com pra de ações de gran des em pre sas que
vi e ram a se re ve lar como exí mi as na arte de ma qui ar
sua con ta bi li da de. Um nome sím bo lo des se ve xa me
foi a Enron. Mas hou ve mu i tas ou tras. O no ti ciá rio em
tor no de las cos tu ma res sal tar os as pec tos de es cân-
da lo fi nan ce i ro, mas omi te o de ses pe ro de mi lhões de 
fa mí li as que fo ram le sa das por con fi a rem na ges tão
pri va da de seus fun dos de pen são.

Sr. Pre si den te, o pro je to ori gi nal da Re for ma da
Pre vi dên cia que o atu al Go ver no en vi ou à Câ ma ra
dos De pu ta dos di zia, em seu ar ti go 1º, na mo di fi ca-
ção que in tro du zia no pa rá gra fo 14 do ar ti go 40 da
Cons ti tu i ção, o se guin te: União, Esta dos e Mu ni cí pi os
po de rão ins ti tu ir re gi me de pre vi dên cia com ple men tar
para seus ser vi do res. Note-se bem, pre vi dên cia com -
ple men tar, sem qua li fi ca ti vo, re pe tin do as idéi as do
go ver no pas sa do e abrin do o ca mi nho para a pre vi-
dên cia com ple men tar pri va da.

O subs ti tu ti vo que a Câ ma ra en vi ou ao Se na do
veio com uma cor re ção, quan to a esse par ti cu lar: ele
ago ra fala em pre vi dên cia com ple men tar de na tu re za
pú bli ca. Com isso, a Câ ma ra mos trou sen si bi li da de
po lí ti ca, mas ain da não re sol veu in te i ra men te a ques -
tão, pois há am bi güi da des cer can do essa re da ção.

O que se pode ima gi nar é que o le gis la dor da
Câ ma ra te nha pen sa do em fun dos de pen são com-
ple men tar como os que são usu a is nas em pre sas es -
ta ta is. Eles são re gi dos pe las Leis Com ple men ta res
nº 108, de 2001, e 109, tam bém de 2001, que vi e ram
re gu la men tar o ar ti go 202 da Cons ti tu i ção. Ocor re

que, a ri gor, ju ri di ca men te, es ses fun dos re gem-se
pelo di re i to pri va do. Seu pa tri mô nio não per ten ce ao
Po der Pú bli co, é pri va ti vo dos par ti ci pan tes dos fun -
dos, que os ad mi nis tram.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é pre ci so
di fe ren ci ar en tre os ter mos que usu al men te de no tam
a na tu re za des sas en ti da des fe cha das de pre vi dên-
cia, e os ter mos ju rí di cos pre ci sos, que têm im pli ca-
ção le gal.

Há quem pos sa in ter pre tar que um fun do pú bli-
co te ria que ser um bra ço da ad mi nis tra ção di re ta, su -
je i to às re gras de con cur so para o re cru ta men to de
seu cor po ges tor, e às re gras de li ci ta ção im pos tas à
ad mi nis tra ção go ver na men tal, no que se re la ci o nas-
se com suas ope ra ções do dia-a-dia.

Na ver da de, o que in te res sa é que es sas en ti da-
des de pre vi dên cia, de pú bli co de as so ci a dos de fi ni do,
cri a das com a fi na li da de de ge rar ren di men tos com ple-
men ta res para seus par ti ci pan tes, quan do de sua apo -
sen ta do ria, te nham re gras de ges tão e de for ma ção de
pa tri mô nio que bus quem o cri té rio de se gu ran ça a lon -
go pra zo para es ses mes mos as so ci a dos. Que não si -
gam as re gras do jogo ca pi ta lis ta de mer ca do, de ma xi-
mi za ção de lu cros para as en ti da des ges to ras por ven tu-
ra con tra ta das, nem tam pou co a ex clu si va ló gi ca de
pro ver re cur sos para in ves ti men tos em pro gra mas de
go ver no. O pa tri mô nio deve ter evo lu ção se gu ra e pre vi-
sí vel, ga ran ti da pela res pon sa bi li da de sub si diá ria do
Po der Pú bli co que ins ti tu ir o fun do.

Ain da re la ci o na do com a ques tão da de fi ni ção
ju rí di ca des ses fun dos com ple men ta res, da sua na tu-
re za pri va da ou pú bli ca aos olhos da dou tri na ju rí di ca,
cabe lem brar que um de ter mi na do con ce i to de fun do
pú bli co é de fi ni do por uma lei de 1964, a Lei nº 4.320,
cuja emen ta é a se guin te: “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.”

No Tí tu lo VII des sa Lei, in ti tu la do “Dos Fun dos
Espe ci a is”, os ar ti gos 71 a 74 de fi nem um con ce i to de
fun do pú bli co que pode in te res sar à nos sa dis cus são.
Ape sar de cri a dos para se rem ins tru men tos de ges tão
or ça men tá ria do Po der Pú bli co, es ses fun dos es pe ci a is
po de ri am ser uma for ma de as so ci ar o Esta do aos fun -
dos de pre vi dên cia com ple men tar dos ser vi do res.

De res to, os fun dos es pe ci a is de fi ni dos pela Lei
4.320, de 1964, são de fato usa dos, até hoje, pelo sis -
te ma pre vi den ciá rio para ser vi do res pú bli cos de al-
guns Esta dos da Fe de ra ção. E fo ram uti li za dos nos
an ti gos ins ti tu tos de apo sen ta do ria fe de ra is, como,
por exem plo, o IPASE.
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Esse con ce i to de fun do pú bli co es pe ci al po de ria
ser o ca mi nho para que um fun do com ple men tar de
ser vi do res pu des se re ce ber re cur sos de or ça men to
pú bli co. Cabe ain da lem brar que essa ma té ria é vin -
cu la da ao ar ti go 167 da Cons ti tu i ção, que exi ge, em
seu in ci so IX, a pré via au to ri za ção le gis la ti va para a
ins ti tu i ção de fun dos.

Sr. Pre si den te, o aler ta que que ro tra zer a esta
Casa, por oca sião das de li be ra ções so bre a Re for ma
da Pre vi dên cia, é, pois, o se guin te: a ques tão da pre -
vi dên cia com ple men tar dos ser vi do res exi ge es pe ci al
cu i da do, é ques tão com ple xa. A re da ção que ado tar-
mos não deve fe char ca mi nhos úte is, nem es can ca rar
as por tas para in ter pre ta ções que tra gam a in se gu-
ran ça aos ser vi do res, como se ria o atre la men to de
seu fu tu ro às es tre po li as de uma ges tão pri va da as so-
ci a da ao jogo bru to do mer ca do.

É o que ti nha a di zer.
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 as sun to que me traz a esta tri bu na se
re ves te da mais ex tre ma im por tân cia para o Bra sil.
Lon ge de for çar um exa ge ro re tó ri co, con si de ro a
pros ti tu i ção in fan to-ju ve nil e os maus-tra tos con tra
cri an ças e ado les cen tes ques tões das mais sé ri as na
con jun tu ra so ci al em que nos en con tra mos. Não por
aca so, mi nha tra je tó ria po lí ti ca tem acom pa nha do mi -
nu ci o sa men te to dos os pas sos e pro ces sos re la ci o-
na dos à su pe ra ção de um es ta do tão ca la mi to so de
con di ção hu ma na. Pelo res ga te do res pe i to à ju ven tu-
de bra si le i ra, te nho-me po si ci o na do po li ti ca men te em 
fa vor de uma mi li tân cia in tran si gen te con tra a vi o lên-
cia de que são ví ti mas ado les cen tes e cri an ças.

Des se modo, além de ser in te gran te da Co mis-
são Par la men tar de Inqué ri to que cu i da da ques tão
da ex plo ra ção se xu al, apre sen tei Pro je to de Lei que
pro põe co mu ni ca ção obri ga tó ria de ca sos de
maus-tra tos con tra cri an ças e ado les cen tes ao con-
se lho tu te lar da lo ca li da de onde se pra ti ca rem tais vi -
o la ções. So bre tais ques tões, pre ten do, ago ra, te cer
al gu mas bre ves con si de ra ções, res sal tan do com
mais pre ci são o pro ble ma de Go iás.

Sr. Pre si den te, ori gem e des ti no de ro tas se xu a-
is de di ver sas par tes do País e da Eu ro pa, o Esta do
de Go iás re gis trou, até agos to úl ti mo, 25 in ves ti ga-
ções e onze pro ces sos de cri mes de ex plo ra ção se xu-
al. Na ver da de, ao todo, são 45 in qué ri tos e pro ces sos
so bre cri mes de ex plo ra ção se xu al de mu lhe res e cri -
an ças a tra mi tar na Jus ti ça go i a na. Se gun do es tu dos
re a li za dos por di ver sas ONGs e apo i a do pelo Mi nis té-

rio da Jus ti ça, as ro tas do trá fi co na ci o nal e in ter na ci-
o nal se in ten si fi ca ram, no Cen tro-Oes te, nos úl ti mos
anos, por con ta da au sên cia gri tan te de fis ca li za ção
po li ci al nos ae ro por tos e ro do vi as da re gião.

Não foi à toa, por tan to, que a De le ga cia de De fe-
sa da Mu lher de Go iâ nia lo grou fe char, no mês de
agos to úl ti mo, nada me nos que qua tro ca sas de pros -
ti tu i ção na ca pi tal. Em am bi en te de re pug nan te ex plo-
ra ção, mo ças ori un das em ge ral do Nor des te são
sub me ti das a um re gi me ex tor si vo e de su ma no de
tra ba lho, em tro ca do qual re ce bem uma ren da mi se-
rá vel, além de he ma to mas e mu i ta hu mi lha ção. O per -
fil de tais pros ti tu tas se gue o tra di ci o nal mo de lo: mães 
sol te i ras em bus ca de sus ten to mí ni mo para a fa mí lia.
Mo ram no pró prio pros tí bu lo, den tro de cujo es pa ço
são mais bem vi gi a das pe los ca fe tões, a quem de vem
obe diên cia, di nhe i ro e li ber da de. Cum prem uma jor -
na da su pe ri or as oito ho ras diá ri as e fa zem sexo
quan tas ve zes lhes fo rem exi gi das pe los ali ci a do res.

Enquan to isso, le vas de go i a nas par tem para a
Eu ro pa, ilu di das pelo di nhe i ro fá cil e pela vã pro mes-
sa do ca sa men to mi li o ná rio, quan do, na re a li da de, se
de pa ram lá com as pre cá ri as con di ções de vida de
uma es cra va se xu al. Pri va das de mo vi men ta ção li vre
e se gu ra, são en cap su la das em cár ce res eu ro pe us,
su je i tas a toda for ma de bru ta li da de e maus-tra tos,
en fim, tra ta das como mer ca do ri as exó ti cas em tro ca
de va lor usur pa dor de uso. Como é sa bi do, a ma i o ria
das ví ti mas da “pros ti tu i ção via ex por ta ção” está na
fa i xa dos 15 aos 25 anos de ida de, com ren da e es co-
la ri da de ba i xas.

Por isso mes mo, a CPI da pros ti tu i ção, pre si di da
pela Se na do ra Pa trí cia Go mes e da qual faço par te,
se pro põe a in ves ti gar os me an dros por meio dos
qua is o co mér cio de mu lhe res ga nha for ça no sub-
mun do da eco no mia na ci o nal. A re a li da de go i a na não 
é ex clu si va, nem des toa do res to do País. O qua dro
na ci o nal se afi gu ra tão ou mais gra ve que o caso go i a-
no. Os tra ba lhos na CPI vi sam, por tan to, a lo ca li zar e
iden ti fi car os ali ci a do res de mu lhe res, para ime di a ta-
men te apli car-lhes a pena de vi da. Para tan to, con ta-
mos com o apo io do Mi nis té rio Pú bli co e das po lí ci as
Fe de ral e Ci vil.

Embo ra os tra ba lhos da CPI ain da es te jam em
fase ini ci al, Se na do res de to das as re giões do País
es tão sen do con vo ca dos a tra çar es tra té gi as lo ca is,
com o ob je ti vo de co brar pro vi dên ci as dos ór gãos
com pe ten tes dos res pec ti vos Esta dos. Para me lhor
de se nhar tais es tra té gi as, a ONG bra si li en se Estu dos
e Ações So bre Cri an ças e Ado les cen tes (Ce cria)
pres ta-nos uma enor me as sis tên cia, di vul gan do pes -
qui sa que apon ta, en tre ou tras co i sas, Go iâ nia como
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o des ti no pre fe ren ci al das pros ti tu tas de Ala go as, Ma -
ra nhão, Pará e Pi a uí.

Ou tra fon te va li o sa para ob ten ção de da dos de
cru ci al re le vân cia é o Pro je to Me ni nas de Luz, em Go iâ-
nia, res pon sá vel pelo tra ba lho de aco lhi men to de me ni-
nas me no res grá vi das e de ba i xa ren da. Tra ta-se de um
pro gra ma que ob je ti va pres tar aten di men to psi cos so ci al
e de sa ú de à ado les cen te grá vi da. Se gun do seus re gis-
tros de 2002, re ce be ram abri go da en ti da de qua se se is-
cen tas ado les cen tes, das qua is me nos de du zen tas
con clu í ram o en si no fun da men tal. Mais que isso, é na
fa i xa de 15 e 16 anos que se ins cre ve a ma i or in ci dên cia
de mo ças no es ta do de gra vi dez in de se ja da, con fir man-
do uma ten dên cia de re du ção da ida de mé dia para a
prá ti ca se xu al. Fru to de vi o lên cia se xu al do mi ci li ar, a
ma i o ria dos ca sos en cer ra uma his tó ria fa mi li ar de trá gi-
ca re per cus são pes so al.

Nas de pen dên ci as do Pro je to Me ni nas de Luz,
pre va le ce a tese de que o tra ba lho da equi pe deve ser
ori en ta do para a edu ca ção se xu al, pri o ri zan do a cons ci-
en ti za ção so bre o con tro le da na ta li da de por meio de re -
cur sos an ti con cep ti vos. Isso se jus ti fi ca na me di da em
que as jo vens, quan do in gres sam na en ti da de, apre sen-
tam um qua dro mu i to de te ri o ra do de sa ú de, seja por
por ta rem in dí ci os de do en ças se xu al men te trans mis sí-
ve is, seja por os ten ta rem mar cas in ques ti o ná ve is de es -
pan ca men to e de pro fun da ins ta bi li da de emo ci o nal. De
todo modo, uma ori en ta ção bem ins tru í da tam bém é di -
ri gi da às jo vens mães, na di re ção de uma ace i ta ção
mais afe ti va do fi lho, de um ne ces sá rio exa me pré-na tal,
e de um pro ces so mais ajus ta do de re in ser ção nos es -
tu dos, no tra ba lho e na fa mí lia.

Inte gral men te com pro me ti da com este tema, não
po de ria fur tar-me a pres tar-lhe uma as sis tên cia le gis la-
ti va à al tu ra. Nes sa li nha, ins pi ra da no ar ti go 13 do Esta -
tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, apre sen tei, nes ta
Casa, Pro je to de Lei que dis põe so bre a co mu ni ca ção
obri ga tó ria de ca sos de maus-tra tos con tra ado les cen-
tes e cri an ças ao con se lho tu te lar da lo ca li da de. Con sis-
te, re su mi da men te, em pres si o nar pro fes so res, tra ba-
lha do res de sa ú de, au to ri da des po li ci a is e pes so as di -
re ta ou in di re ta men te ocu pa das com jo vens a de nun ci ar
ca sos sus pe i tos ou con fir ma dos de maus-tra tos. Para
efe i to da Lei, na con di ção de maus-tra tos, en qua-
dram-se as se ví ci as fí si cas, a cru el da de men tal, a ne gli-
gên cia e a pri va ção de ali men tos.

Na ver da de, cum pre re gis trar que a ur gên cia da
re da ção des te Pro je to se de veu a fa to res de or dem
es ta tís ti ca com que mu i to me as sus tei. Em pri me i ro
lu gar, os nú me ros da vi o lên cia con tra os ado les cen-
tes e as cri an ças não nos de i xam men tir: no Bra sil,
es ti ma-se que ocor ram cer ca de 500 mil agres sões

por ano, ou seja, uma agres são por mi nu to. No caso
de vi o lên cia se xu al, o Mi nis té rio da Jus ti ça tem re gis-
tra do mais de 50 mil ocor rên ci as, o que, para os es pe-
ci a lis tas, cor res pon de ria a um nú me ro ir re al, pois não
re pre sen ta ria se quer 10% do to tal de in ci dên ci as.
Mais gra ve que isso, é sa ber que a ma i o ria acon te ce
den tro dos do mi cí li os fa mi li a res, o que, por si só, já
de mons tra ser algo su fi ci en te men te vá li do para que
nos sa so ci e da de re ve ja seu con ce i to de fa mí lia.

Por ou tro lado, o Re la tó rio Anu al da Anis tia Inter na-
ci o nal não nos pou pa se quer uma vír gu la de es pan to e
ver go nha. De acor do com os da dos di vul ga dos, ver são
2000, ain da per sis tem, no Bra sil, prá ti cas de plo rá ve is de
tor tu ra e exe cu ção de cri an ças por par te das po lí ci as e
dos di tos es qua drões da mor te. Pior que isso, de nun cia
prá ti cas de es pan ca men to e tor tu ra em ins ti tu i ções en-
car re ga das jus ta men te de pro te ger a vida de me no res
in fra to res. Para com ple tar tão do lo ro so qua dro, ao con-
trá rio do que ha bi tu al men te se pen sa, a vi o lên cia in fli gi da
aos ado les cen tes e às cri an ças abran ge to das as clas-
ses so ci a is bra si le i ras.

Na re a li da de, des de 1990, com a en tra da em vi gor
do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, a so ci e da de
bra si le i ra já con ta va com um dis po si ti vo que previa a im -
ple men ta ção da con du ta da co mu ni ca ção dos ca sos de
maus-tra tos aos con se lhos tu te la res lo ca is. Acon te ce
que, tre ze anos trans cor ri dos, ape nas qua tro ci da des
bra si le i ras cum pri ram, con cre ta e ins ti tu ci o nal men te, tal
dis po si ti vo. São Pa u lo, Cam pi nas, Rio de Ja ne i ro e Ni te-
rói cons ti tu em o gru po ex clu si vo de ci da des nas qua is o
Po der Pú bli co lo cal to mou as ne ces sá ri as pro vi dên ci as
para a ope ra ci o na li za ção do dis po si ti vo.

Com o de vi do fun ci o na men to do sis te ma de in -
for ma ção, o Po der Pú bli co se re ves ti rá de um co nhe-
ci men to iné di to so bre a gra vi da de do pro ble ma dos
maus-tra tos, po den do daí ex tra ir po lí ti cas mais efi ca-
zes de pre ven ção e con tro le da vi o lên cia con tra tal fa i-
xa de jo vens bra si le i ros. As in ci dên ci as são mu i tas, e
as ca u sas pa re cem acom pa nhar a mes ma di ver si da-
de, des de a iden ti fi ca ção da ne gli gên cia dos pais, até
as for mas mais bru ta is de es pan ca men to e abu so se -
xu al. Em todo caso, de pos se dos nú me ros e das ca u-
sas, per mi tir-se-á me lhor pre pa ro do Esta do no ser vi-
ço de pro te ção à cri an ça e ao ado les cen te.

Para fins de es cla re ci men to, con vém ex pli ci tar
que a ti pi fi ca ção do que se con ven ci o nou de fi nir por
maus-tra tos ba se ia-se na Clas si fi ca ção Esta tís ti ca
Inter na ci o nal de Do en ças e Pro ble mas Re la ci o na dos
à Sa ú de. Tra ta-se de um do cu men to ex pe di do e re co-
men da do pela Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de, do
qual o Bra sil se tor nou ofi ci al men te sig na tá rio já há al -
gum tem po.
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Di an te do ex pos to, de di co pre o cu pa ção es pe ci-
al ao caso de Go iás, com o qual te nho mais in ti mi da-
de in for ma ti va, bem como me lhor vi si bi li da de. Se gun-
do as con clu sões da Co mis são Espe ci al de Inqué ri to
so bre a Pros ti tu i ção Infan to-Ju ve nil, da Câ ma ra Mu ni-
ci pal de Go iâ nia, vi go ra um es que ma mu i to bem or -
ques tra do de pros ti tu i ção, ar ti cu la do por uma rede
pro fis si o nal de mar gi na is, que se vale de ca sas de
mas sa gem, re si dên ci as par ti cu la res, ho téis, mo téis,
ba res e pros tí bu los, para exe cu tar seus pla nos de
pros ti tu i ção in fan to-ju ve nil. A par tir dos dez anos de
ida de, me ni nos e me ni nas da pe ri fe ria go i a na aban -
do nam seus la res e, ime di a ta men te, pas sam a con vi-
ver com pros ti tu tas e tra ves tis nos cen tros da ca pi tal.
Lá, tra fe gan do no tur na men te em ba res e ca sas sus -
pe i tas, sub me tem-se aos mais co var des aten ta dos de 
abu so se xu al.

Ao fi nal do men ci o na do re la tó rio, Go iâ nia é re -
pre sen ta da como uma das ca pi ta is com ma i or nú me-
ro de de nún ci as de es tu pro ou ten ta ti va, tam bém em
se tra tan do de es tu pro in ces tu o so. Tal grau de ad mis-
si bi li da de do pro ble ma pelo Le gis la ti vo go i a ni en se
me re ce, em vez da crí ti ca fá cil à su pos ta des con si de-
ra ção ao for te ba ir ris mo lo cal, sin ce ros elo gi os pela
co ra gem, pela se ri e da de e pela trans pa rên cia. Nes sa
or dem, o tra ba lho fe cun do dos ve re a do res vai, cer ta-
men te, con tri bu ir para a sen si bi li za ção das au to ri da-
des e da so ci e da de em re la ção à ur gen te pro mo ção
de me di das de com ba te con tra cri mes tão he di on dos.

Di an te dis so, não me res ta ou tra po si ção a ocu -
par se não aque la que for ta le ce o ins tru men to le gal
como guar dião dos di re i tos aos mais des pro te gi dos.
O Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te cor re sé rio
ris co de “es va zi a men to”, caso per du rem de ter mi na-
das in di fe ren ças à real im ple men ta ção de suas di re-
tri zes. Por isso, de ma ne i ra in con di ci o nal, faço da ca u-
sa à cri an ça e ao ado les cen te mi nha in tran si gen te
ban de i ra con tra os maus-tra tos e a vi o lên cia se xu al.

Para con clu ir, ex pres so pu bli ca men te mi nha sin ce-
ra con vic ção de que o Pro je to de Lei em pa u ta, cuja tra -
mi ta ção es pe ra mos se dê em pra zo ace le ra do nes ta
Casa, dis põe das qua li da des su fi ci en tes e ne ces sá ri as
para a im ple men ta ção do nú cleo pro po si ti vo do Esta tu to
da Cri an ça e do Ado les cen te. Igual men te, os tra ba lhos
da CPI em cur so de vem le var o Se na do Fe de ral a em pe-
nhar-se na luta con tra a de si gual da de, con tra a dis cri mi-
na ção, con tra a vi o lên cia, en fim, con tra a co var dia de su-
ma na que se aba te so bre nos sa ju ven tu de.

Mu i to obri ga da.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

re vi são do ora dor.) – 

MAIS UM RECORDE NO GOVERNO PETISTA DO
PRESIDENTE LULA: DESEMPREGO DE 13%

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o de sem-
pre go atin giu o ín di ce re cor de no Bra sil, de 13% no
mês de agos to, con for me da dos do IBGE. A no tí cia
caiu como uma bom ba en tre a po pu la ção bra si le i ra,
di re ta men te atin gi da e pre ju di ca da por mais esse es -
pe tá cu lo do re tro ces so da eco no mia.

Quem cul pa o go ver no pe tis ta do Pre si den te
Lula por esse ver go nho so ín di ce não é o PSDB, não é 
a opo si ção. É a For ça Sin di cal, para a qual a po lí ti ca
eco nô mi ca de Lula é equi vo ca da.

O que te mos cer te za é que esse mar co vai ser a
he ran ça mal di ta a ser her da da pelo go ver no que de-
ve rá su ce der ao atu al, den tro de me nos de qua tro
anos.

As de gra dan tes con se qüên ci as do im pro vi sa do
go ver no pe tis ta do Pre si den te Lula não pa ram por aí. A 
Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res, a CUT dos ve lhos
ami gos de Lula foi além e sen ten ci ou: “que a taxa de
de sem pre go con ti nu a rá ba ten do re cor des em 2003."
Antes de 2004, não te re mos ta xas de de sem pre go que 
não se jam re cor des," dis se Luiz Ma ri nho, o pre si den te
da en ti da de que Lula aju dou a cri ar.

A con clu são, la men ta vel men te, é uma só e é o
que diz a Fo lha de S.Pa u lo, no tí tu lo da no tí cia so bre o 
re cor de de de sem pre go: “CUT dá 2003 como per di do.”

Para quem, com a ar ro gân cia pró pria de di ri gen-
tes im pro vi sa dos, que ha ve ria de cri ar 10 mi lhões de
em pre gos no Bra sil, tudo ca mi nhou ao con trá rio, em
mar cha a ré, sem fre io que a con si ga de ter.

Se gun do in for ma o jor nal O Glo bo, na edi ção
des ta quin ta-fe i ra, a taxa de de sem pre go é a ma i or de 
toda a sé rie his tó ri ca da pes qui sa, ini ci a da em ou tu-
bro de 2001. As ta xas an te ri o res fo ram de 12,8% em
ju lho e de 13% em ju nho. Em agos to de 2002, a taxa
de de so cu pa ção ha via sido de 11,7%.

Tem mais re cor des ne ga ti vos no go ver no pe tis ta
do Pre si den te Lula. O Jor nal do Bra sil, em sua edi -
ção de hoje, diz que o ren di men to mé dio do tra ba lha-
dor bra si le i ro caiu 13,8% em re la ção a agos to de
2002. Por con ta pró pria caiu 3,9% To das as re giões
in ves ti ga das apre sen ta ram que da: Re ci fe (-19,2%),
Sal va dor (-5,4%), Belo Ho ri zon te (-12,5%) Rio de Ja -
ne i ro (-18,1%), São Pa u lo (-12,2%) e Por to Ale gre
(-8,5%). O IBGE tam bém ob ser vou que da no ren di-
men to dos em pre ga dos com car te i ra de tra ba lho as si-
na da no se tor pri va do (-9,5%), dos em pre ga dos sem
car te i ra (-4,7%) e dos tra ba lha do res por con ta pró pria
(-21%) na com pa ra ção agos to de 2003/agos to de
2002.
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E não fica nis so. Eis ou tra no tí cia, tam bém de
hoje, da mes ma Fo lha de S. Pa u lo:

Sa lá rio do tra ba lha dor em SP é o me-
nor para ju lho des de 93

Se gun do o jor nal, em ma té ria as si na-
da pela jor na lis ta Fabiana Futema, o ren di-
men to mé dio dos tra ba lha do res na re gião
me tro po li ta na de São Pa u lo em ju lho caiu
6,9% em re la ção ao mes mo mês do ano
pas sa do.

Acres cen ta, com base em pes qui sa
Se a de/Di e e se, que, em ju lho, o ren di men to
mé dio da re gião cor res pon dia a R$ 898,00 – 
o pior para o mês de ju lho des de 1993. Em
ju lho de 2002, o va lor era de R$ 965,00.

Na com pa ra ção com o mês an te ri or,
quan do o ren di men to mé dio cor res pon dia a
R$ 913,00, hou ve uma que da de 1,6%.

A re du ção foi mais in ten sa para o tra-
ba lha do res do co mér cio, cujo sa lá rio mé dio
caiu de R$ 747,00 em ju lho de 2002 para
R$ 641 em ju lho de 2003, um re cuo de
14,1%.

O ren di men to dos tra ba lha do res au tô-
no mos caiu 12,5% no mes mo pe río do, pas -
san do de R$ 705,00 para R$ 617,00.

Se o ano de 2003, que pas sou em
bran cas nu vens, não fez o País cres cer, não 
cri ou es pe ran ças nem para o fu tu ro nem
ace na a fa mo sa luz no fun do do tú nel, fico
ima gi nan do como se rão os pró xi mos três
anos do go ver no pe tis ta do Pre si den te
Lula...

Já hoje, o Pre si den te do Tri bu nal Su-
pe ri or do Tra ba lho, Mi nis tro Fran cis co Fa us-
to fez em Bra sí lia uma de cla ra ção que pre o-
cu pa. Dis se ele, con for me no ti cia o Jor nal
do Bra sil:

TST: de sem pre go pode le var país a
vi ver guer ri lha ur ba na

Para o Pre si den te da que le Tri bu nal ‘’a
inér cia do go ver no no de sen vol vi men to de
po lí ti cas con sis ten tes de in ser ção so ci al po -
de rá le var, em pou co tem po, a uma si tu a ção
de caos ge ne ra li za do no pa ís’’. E acres cen-
tou: ‘’se não ocor rer o tal es pe tá cu lo do
cres ci men to’, o Bra sil aca ba rá trans for ma do
num cam po de guer ri lha ur ba na en tre em-
pre ga dos e de sem pre ga dos.’

Re que i ro, Sr. Pre si den te, que a no tí cia da Fo-
lha de S.Pa u lo seja con si de ra da par te in te gran te
des te pro nun ci a men to, para que cons te dos Ana is
do Se na do da Re pú bli ca.

“For ça res pon sa bi li za Lula por de sem pre go;
CUT dá 2003 como per di do

Fabiana Futema
da Fo lha Onli ne

A For ça Sin di cal res pon sa bi li zou a po-
lí ti ca eco nô mi ca do go ver no de Luiz Iná cio
Lula da Sil va pela taxa de de sem pre go re-
cor de. Pes qui sa di vul ga da hoje pelo IBGE
(Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti-
ca)mos tra que o de sem pre go sur pre en den-
te men te vol tou a cres cer para o pa ta mar re -
cor de de 13% em agos to.

“A po lí ti ca eco nô mi ca de Lula é tão
ruim ou pior que a de FHC. É uma po lí ti ca
re ces si va e que pri vi le gia o juro alto em de -
tri men to da pro du ção”, dis se o pre si den te
da For ça, Pa u lo Pe re i ra da Sil va, o Pa u li nho.

Se gun do ele, en quan to o go ver no não
fi zer cor tes mais brus cos na Se lic e re du zir
ain da mais o com pul só rio dos ban cos, fal ta rá
in ves ti men to na ati vi da de pro du ti va, que gera 
em pre go. “Quem tem di nhe i ro ga nha rá mais
com pran do tí tu los da dí vi da pú bli ca no ce ná-
rio atu al do que in ves tin do na pro du ção.”

Já o pre si den te da CUT, Luiz Ma ri nho,
afir mou que a taxa de de sem pre go con ti nu-
a rá ba ten do re cor des em 2003. “Antes de
2004, não te re mos ta xas de de sem pre go
que não se jam re cor des.”

Ma ri nho dis se que a re du ção do de-
sem pre go está ali nha da ao de sem pe nho da
eco no mia bra si le i ra. “Se pre vê um cres ci-
men to do PIB de 3,5% a 4% para 2004.
Esse cres ci men to deve me lho rar a si tu a ção
do em pre go.”

Me di das emer gen ci a is

Ma ri nho de fen deu a ado ção de me di-
das emer gen ci a is para ali vi ar os efe i tos do
de sem pre go ele va do nas ma i o res ci da des
do país.

Entre as me di das que po de ri am ser
ado ta das está a cri a ção de fren tes de tra ba-
lho nos gran des cen tros ur ba nos.

Ma ri nho afir mou que as fren tes de tra-
ba lho po de ri am uti li zar a mão-de-obra de
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de sem pre ga dos em obras emer gen ci a is,
como sa ne a men to bá si co e obras de in-
fra-es tru tu ra.”

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, pe din do a bên ção de Deus
para todo o povo des ta ter ra, es pe ci al men te para os
nos sos fun ci o ná ri os que tra ba lha ram até esta hora,
de cla ro en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 52 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE,
NA SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DE 03-9-2003, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NESTA EDIÇÃO.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te como Lí der,
por vin te mi nu tos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do
ora dor.)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, agra de-
ço por essa pos si bi li da de e que ro apro ve i tar a opor tu-
ni da de para di a lo gar com este Ple ná rio.

É evi den te que al guns par ti dos que fi ca ram tan -
to tem po en cas te la dos no po der sen tem uma cer ta di -
fi cul da de de en con trar o ca mi nho da opo si ção e os ci-
lam en tre duas pos si bi li da des, qua se an ta gô ni cas,
mas re cor ren tes nes te ple ná rio. De um lado, um es -
for ço per ma nen te men te pre sen te de di zer que o Go -
ver no atu al é um con ti nu ís mo do an te ri or; e, de ou tro,
des de a cam pa nha pre si den ci al, a ten ta ti va de ge rar
um cli ma de ca tas tro fis mo, di zen do que o País não
tem go ver na bi li da de, que as si tu a ções eco nô mi ca e
so ci al vão pi o rar, que o País ca mi nha para o caos so -
ci al, para a ins ta bi li da de ins ti tu ci o nal e co i sas con gê-
ne res.

Algu mas li de ran ças, quan do fa lam des ta tri bu-
na, fa zem crer que esse ce ná rio é imi nen te e ab so lu-
ta men te ir re ver sí vel – por si nal, já fa zem isso des de a
cam pa nha an te ri or, e eu di ria que co ti di a na men te in -
sis tem nes sa tese. 

Mas va mos aos fa tos: a po pu la ri da de do Go ver-
no e do Pre si den te Lula hoje é ma i or do que era na
data da pos se. As pes qui sas de opi nião apon tam para
o au men to da po pu la ri da de do Pre si den te, se gun do os 
ins ti tu tos de pes qui sa mais in de pen den tes e in ques ti o-
ná ve is do pon to de vis ta da sua cre di bi li da de.

A man che te do jor nal Fo lha de S.Pa u lo de do -
min go pas sa do foi: “Au men ta a po pu la ri da de do Pre -
si den te Lula”. E a po pu la ri da de do Pre si den te, nes te
mo men to, é a ma i or de toda a his tó ria do cu men ta da
em pes qui sa do Bra sil para um pre si den te em oito
me ses no exer cí cio do man da to.

É o fato mais im por tan te e para o qual cha mo a
aten ção da Opo si ção, por que, com esse ín di ce de po -
pu la ri da de, que vem cres cen do – e o ma i or da his tó ria
do cu men ta da do País em oito me ses de go ver no –, já
na cam pa nha, era te me rá ria a tese do “ca tas tro fis mo”
– “o Bra sil vai vi rar Argen ti na!”, ha via aque la mú si ca
que o can di da to José Ser ra can ta va e que ou tras li de-
ran ças pro cla ma vam dos pa lan ques ele i to ra is.

A esta al tu ra do cam pe o na to, é te me rá rio per der
cre di bi li da de e con sis tên cia apos tan do numa tese ab -
so lu ta men te pre cá ria.

Pre cá ria por quê? 
Em pri me i ro lu gar, pelo êxi to, do pon to de vis ta

da po lí ti ca eco nô mi ca. As ta xas de ju ros ca í ram, nas
três úl ti mas ses sões do Co pom, su ces si va men te, e a
que da re cen te foi a ma i or des de 1999: 2,5%. E já é
me nor do que a que her da mos no Go ver no an te ri or.

E o mais im por tan te: a in fla ção está sob con tro le!
Hoje mes mo sa í ram os ín di ces da ces ta bá si ca.

Con ti nua ca in do o ín di ce da ces ta bá si ca e au men tan-
do o po der de com pra da po pu la ção. Se gu ra men te, te -
re mos uma tra je tó ria de con ti nu i da de na que da dos ju -
ros, de for ma sus ten tá vel, res pon sá vel e pro gres si va,
como tem sido a po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no.

A que da dos ju ros, a me lho ra nas con tas ex ter-
nas – é só ve ri fi car o ba lan ço de pa ga men to do País:
U$15 bi lhões de su pe rá vit co mer ci al, o que não ocor -
re des de os anos 80 – são pon tos im por tan tes.

É bom lem brar que o Go ver no an te ri or con se-
guiu trans for mar um su pe rá vit de U$10,5 bi lhões, em
1994, em um dé fi cit de U$8,5 bi lhões em qua tro anos.
Este Go ver no está re cu pe ran do a ca pa ci da de de ex -
por ta ção do País, que cres ce a 23%, num mun do que
está re la ti va men te pa ra li sa do, do pon to de vis ta eco -
nô mi co; o País está ex por tan do mais, ge ran do em-
pre go e, com isso, eu di ria, per mi tin do a re to ma da
con sis ten te da eco no mia.

Os ín di ces de re a ti va ção da eco no mia já es tão
apa re cen do. As ven das de em ba la gens, que são um
pri me i ro si na li za dor da pos si bi li da de de re cu pe ra ção,
já apre sen tam uma taxa de cres ci men to ex pres si va, e 
em vá ri os ou tros se to res os in di ca do res apon tam
nes sa di re ção.

Por tan to, a que da da taxa bá si ca de ju ros, a me -
lho ra das con tas ex ter nas, com sal do co mer ci al re cor-
de, a es ta bi li za ção da taxa de câm bio, tudo isso cria
um ce ná rio ma cro e co nô mi co para que o País, já no
úl ti mo tri mes tre des te ano, apre sen te uma taxa de
cres ci men to eco nô mi co e per mi ta en trar no ano que
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vem com ace le ra ção des se cres ci men to, de for ma
con sis ten te e sus ten tá vel.

Para isso, é fun da men tal ala van car o in ves ti-
men to em in fra-es tru tu ra, em que o Pla no Plu ri a nu al,
a par ce ria se tor pú bli co/se tor pri va do e o novo mar co
re gu la tó rio que está sen do de se nha do no se tor de
ener gia e nas ou tras áre as sen sí ve is, do pon to de vis -
ta de ala van car os in ves ti men tos, cer ta men te as se gu-
ra rão essa pos si bi li da de de cres ci men to sus ten tá vel
da eco no mia.

Por tan to, do pon to de vis ta do de ba te eco nô mi-
co, te nho vis to que de sa pa re ceu um pou co a re tó ri ca
ca tas tro fis ta da Opo si ção, com os re sul ta dos do ba -
lan ço de pa ga men tos, com a me lho ria das con tas pú -
bli cas, com a ma nu ten ção do su pe rá vit pri má rio ne -
ces sá rio ao de sen di vi da men to do País. Bas ta lem brar
que o Go ver no já re du ziu em US$7 bi lhões a dí vi da
pú bli ca in de xa da ao dó lar, re du ziu a dí vi da in ter na e
cri ou um am bi en te de re cu pe ra ção da eco no mia.

A se gun da te cla na qual a Opo si ção vem ba ten-
do nes te ple ná rio é no sen ti do de que há in di ca ções
po lí ti cas no Go ver no, e não téc ni cas, e que os car gos
de con fi an ça es tão sen do pre en chi dos por in di ca ções
po lí ti cas. Qu e ro lem brar que o Esta do de mo crá ti co é
com pos to de duas es tru tu ras: a es tru tu ra per ma nen te
do Esta do, das car re i ras de Esta dos, que são se gui-
das por meio de con cur so e que de vem pre va le cer in -
de pen den te men te do go ver no que es ti ver em exer cí-
cio e exa ta men te os car gos de con fi an ça, que são
pre en chi dos pri me i ro por um go ver no, por téc ni cos de 
con fi an ça, com o pro gra ma ele i to pelo povo, re fe ren-
da do pela so be ra nia po pu lar no pro ces so ele i to ral.

É isso o que com põe, o Esta do re pu bli ca no, o
Esta do de mo crá ti co e o Esta do mo der no. Sem o qual, 
não va mos ter ca pa ci da de de im ple men tar as po lí ti-
cas pú bli cas que o pro ces so de mo crá ti co ele ge na
de mo cra cia e no pro ces so ele i to ral. Des sa for ma, é
evi den te que o Go ver no vai bus car com bi nar qua dros
téc ni cos e qua dros po lí ti cos. Não é um equi lí brio fá cil.

Qu e ro lem brar duas si tu a ções his tó ri cas que
aju dam a elu ci dar esta ques tão. Uma acon te ceu na
Ve ne zu e la. Car los Andréz Pé rez mon tou uma equi pe
ex tre ma men te téc ni ca, fez um pla no de es ta bi li za ção
ex tre ma men te com pe ten te e im ple men tou o pla no;
hou ve um le van te po pu lar em Ca ra cas, mais de 800
mor tos, e o go ver no pra ti ca men te aca bou, na sua pri -
me i ra se ma na de go ver no, por fal ta de ava li a ção po lí-
ti ca, de sen si bi li da de po lí ti ca e de me di a ção po lí ti ca.
Por tan to, a téc ni ca não re sol ve os pro ble mas po lí ti cos
de um go ver no.

Ou tra ex pe riên cia no Equa dor: o Pre si den te lan -
çou, na cam pa nha, um pro gra ma de ca sas po pu la res
sem pou pan ça, o que que bra va o sis te ma ha bi ta ci o-
nal. No en tan to, a as ses so ria fez um pa re cer: “No si
pu e de”. O ad ver sá rio, de pos se des se pa re cer, fez

crí ti cas à can di da tu ra, que aca bou ven cen do as ele i-
ções pre si den ci a is, e o can di da to co lo cou si, si pu e-
de, Casa Po pu lar Sem Pou pan ça. Ga nhou as ele i-
ções, im ple men tou o pro gra ma e que brou o sis te ma
fi nan ce i ro de ha bi ta ção.

Por tan to, esse é um exem plo de que a po lí ti ca
sem a téc ni ca leva tam bém ao equí vo co. O equi lí brio
en tre téc ni ca e po lí ti ca é fun da men tal na com po si ção
do Go ver no.

Por esse mo ti vo, o Go ver no in di cou para a Pre -
si dên cia do Inca não um eco no mis ta que não sou bes-
se dar nem in je ção, como era o per fil de um Mi nis tro
da Sa ú de que ti ve mos no pas sa do, mas um mé di co
que já ha via sido De pu ta do, Se na dor e Mi nis tro da
Sa ú de, para di ri gir a ins ti tu i ção com to tal li ber da de.
Infe liz men te, ape sar de toda a sua ex pe riên cia na
vida pú bli ca, não foi exi to sa a sua ges tão, mas o
ex-Mi nis tro Ja mil Had dad teve a gran de za e a se ri e-
da de de re nun ci ar ao man da to, per mi tin do ao Go ver-
no re com por a ins ti tu i ção e dar pros se gui men to a
todo esse avan ço que hou ve na área da sa ú de.

Por tan to, esse tipo de crí ti ca de com po si ção po -
lí ti ca é pre cá rio e po bre. Quem tem al gu ma vi vên cia
da vida pú bli ca sabe que a po lí ti ca é uma ati vi da de
no bre, que o com pro mis so po lí ti co é fun da men tal e
que os car gos de con fi an ça são as sim cha ma dos
exa ta men te por que a con fi an ça do pro gra ma e do Go -
ver no deve ser a pri o ri da de na sua ori en ta ção. Para
que pos sa mos fa zer as mu dan ças, o equi lí brio en tre
com pe tên cia téc ni ca e con fi an ça po lí ti ca no pro gra ma
e no Go ver no con ti nu a rá sen do a nos sa po lí ti ca. O
Go ver no não re cu a rá no des mon te dos cas te los exis -
ten tes em al gu mas es tru tu ras do apa re lho do Esta do,
os qua is não nos pa re cem ser o me lhor ca mi nho para
a efi ciên cia das po lí ti cas pú bli cas.

O Mi nis té rio da Sa ú de, por exem plo, fez um pro -
ces so li ci ta tó rio nos he mo cen tros que per mi tiu re du-
zir em US$20 mi lhões o va lor da com pra de san gue,
um pro ce di men to ne ces sá rio para a prá ti ca da Me di-
ci na. Des sa for ma, ha ve rá mais re cur sos para a sa ú-
de, des ti na dos ao in ves ti men to em po lí ti cas pú bli cas
efi ci en tes e pro mis so ras.

Nes ta ges tão, não va mos con tra tar em pre sa
para gram pe ar te le fo nes, por que isso não é fun ção do 
Mi nis té rio da Sa ú de, que deve ter trans pa rên cia, efi -
ciên cia e to tal con di ção para ope rar, em fun ção de
suas fi na li da des, na im plan ta ção do Sis te ma Úni co
de Sa ú de.

Lem bro, por exem plo, que o Go ver no am pli ou o
cál cu lo dos be ne fí ci os do Pro gra ma de Assis tên cia
Bá si ca Ampli a do de R$10,50 para R$12,00; au men-
tou 2.233 no vos le i tos nas Uni da des de Te ra pia Inten -
si va do País, in clu si ve para Esta dos como Ba hia, já
men ci o na do, Ala go as, Per nam bu co e São Pa u lo, en -
tre ou tros; im plan tou 371 no vas UTIs cre den ci a das

Se tem bro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 26 29183SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL368     



pelo SUS e am pli ou os re cur sos que es tão sen do ori -
en ta dos para essa área sen sí vel do sis te ma de sa ú de
pú bli ca, ab so lu ta men te es sen ci al. Au men tou em 5%
os pro ce di men tos de he mo diá li se, o que é um vo lu me
de re cur sos bas tan te ex pres si vo, pois 60 mil pes so as
so li ci tam esse ser vi ço a um cus to bas tan te pe sa do
para o or ça men to do Sis te ma Úni co de Sa ú de. Tam-
bém fez um apor te de R$100 mi lhões para mo der ni-
za ção, ges tão e in ser ção es pe ci al men te de hos pi ta is
uni ver si tá ri os vin cu la dos ao SUS, que são uma ou tra
ins ti tu i ção de pon ta que for ma pro fis si o na is com pe-
ten tes, ex tre ma men te re le van te para me lho rar a qua -
li da de do en si no, e um au xí lio-re a bi li ta ção no va lor de
R$240,00 men sa is, exa ta men te para res so ci a li zar os
por ta do res de trans tor nos men ta is.

Em res pos ta a to das es sas me di das, e eu po de-
ria ar ro lar vá ri as ou tras es ta tís ti cas im por tan tes, hou -
ve apo io da so ci e da de, ma ni fes ta do pelo Con se lho
Na ci o nal de Sa ú de; Con se lho Na ci o nal dos Se cre tá ri-
os Esta du a is de Sa ú de; Con se lho Na ci o nal dos Se -
cre tá ri os Mu ni ci pa is de Sa ú de, que sa bem o que é o
Sis te ma Úni co de Sa ú de e o que esta sen do im ple-
men ta do em ter mos de efi ciên cia, po lí ti ca pú bli ca e
qua li da de do ser vi ço pú bli co; Cen tro Bra si le i ro de
Estu dos de Sa ú de, CBES, uma ins ti tu i ção al ta men te
qua li fi ca da nes sa área; pela Asso ci a ção Bra si le i ra de
Pós-Gra du a ção em Sa ú de Co le ti va – Abras co; pelo
Fó rum Na ci o nal das Enti da des de Tra ba lha do res em
Sa ú de; pela Asso ci a ção Bra si le i ra de Eco no mia em
Sa ú de, Abes; pelo Fó rum Na ci o nal de Pre fe i tos de
Ca pi ta is; pela Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha-
do res em Se gu ri da de So ci al; Cen tral Úni ca dos Tra -
ba lha do res; For ça Sin di cal; por mais de dez en ti da-
des de es tu dan tes e por vá ri as ou tras.

O se tor mais re pre sen ta ti vo da so ci e da de que
tra ta de po lí ti ca pú bli ca sabe o que está em jogo. Se ti -
ver mos que apri mo rar a equi pe, bus can do com bi nar
com pe tên cia téc ni ca com con fi an ça po lí ti ca no pro-
gra ma des te Go ver no, nós o fa re mos.

Onde hou ver er ros, eles se rão cor ri gi dos. Os
pro fis si o na is que não es ti ve rem à al tu ra de suas res -
pon sa bi li da des se rão subs ti tu í dos, mas a de fe sa da
sa ú de pú bli ca, a me lho ria, com pou cos re cur sos, da
qua li da de de sa ú de da po pu la ção, a efi ciên cia das li -
ci ta ções, eco no mi zan do re cur sos pú bli cos, a au di to-
ria nas fun da ções e a trans pa rên cia no Sis te ma de
Sa ú de e no uso da ver ba pú bli ca são com pro mis sos
do Go ver no. Por isso, re ce bem esse apo io e essa cre -
di bi li da de.

Não ha ve rá re cuo nes sa po lí ti ca, à qual será
dado pros se gui men to, como foi fe i to com a po lí ti ca
eco nô mi ca, cu jos re sul ta dos es tão apa re cen do.

Por si nal, os efe i tos tam bém es tão sur gin do na
área da edu ca ção, pois au men ta ram as ma trí cu las
em pra ti ca men te todo os seg men tos de en si no, bem

como me lho rou a sua qua li da de. A po lí ti ca de ava li a-
ção uni ver si tá ria, com o apo io da União Na ci o nal dos
Estu dan tes e das en ti da des do se tor, é mu i to mais
qua li fi ca da, sus ten tá vel e subs tan ci al na área da sa ú-
de pú bli ca.

Qu e ro des ta car, tam bém, os re sul ta dos da agri -
cul tu ra, que tan tas ve zes men ci o nei des ta tri bu na:
120 mi lhões de to ne la das de grãos e um cres ci men to
de 23% na sa fra agrí co la. O Bra sil des ta ca-se como o
se gun do ma i or pro du tor nas prin ci pa is com mo di ti es
agrí co las de um País tro pi cal como o nos so. Esse po -
ten ci al agrí co la, jun ta men te com a po lí ti ca de apo io à
agri cul tu ra fa mi li ar, tem tra zi do um re sul ta do es pe ta-
cu lar, tan to eco nô mi co quan to so ci al. Há 17,7 mi lhões
de em pre gos no cam po e, se gu ra men te, essa po lí ti-
ca, com su pe rá vit de US$23 bi lhões no co mér cio da
agri cul tu ra, per mi te aco mo dar o con fli to no cam po.

O Go ver no faz mais uma mu dan ça no Incra, in -
di can do um as ses sor que tra ba lha va co mi go na Li de-
ran ça do Go ver no, que co nhe ço há mu i tos anos, um
eco no mis ta da ma i or com pe tên cia, de uma ex ce len te
vida aca dê mi ca, de um cur rí cu lo in ve já vel, com com -
pe tên cia na di re ção do Ban ri sul, no Rio Gran de do
Sul, e com uma pro fun da vi vên cia do pro ble ma agrá -
rio e agrí co la. Te nho cer te za de que vai es ti mu lar os
cin co mil fun ci o ná ri os a da rem pros se gui men to à fun -
ção es sen ci al do Incra e à sua re com po si ção, ape sar
de toda a ca rên cia de re cur sos, do de sa pa re lha men to
e da de ses tru tu ra ção ins ti tu ci o nal que es ses pro fis si-
o na is vi ve ram, a fim de que pos sa sub si di ar o pro je to
da re for ma agrá ria, iden ti fi car ter ras oci o sas e per mi-
tir, por tan to, o avan ço des se com pro mis so do Go ver-
no, que é ab so lu ta men te es sen ci al à de mo cra ti za ção
da pro pri e da de da ter ra como um va lor es sen ci al.

Sr. Pre si den te, o re sul ta do des sa po lí ti ca eco nô-
mi ca der ro tou a in fla ção e os in di ca do res de re cu pe-
ra ção da eco no mia co me çam a apre sen tar a que da
sus ten tá vel dos ju ros, a me lho ra nas con tas ex ter nas
e o re cor de de sal do co mer ci al e de ex por ta ções.

Essa me lho ra nas po lí ti cas pú bli cas, a se ri e da-
de e o com pro mis so do Go ver no com a ma i o ria do
povo per mi tem uma man che te como a da Fo lha de
S.Pa u lo: “Au men ta a apro va ção po pu lar do Go ver-
no”. Qu a ren ta e cin co por cen to da po pu la ção – eram
42% no mês an te ri or – acham o Go ver no óti mo ou
bom; 43% acham o Go ver no re gu lar e so men te 10%
re pro vam o Go ver no.

Por tan to, esse dis cur so ra i vo so, de se qui li bra do
e ca tas tro fis ta, que já apa re ceu na cam pa nha ele i to-
ral e foi der ro ta do pela es pe ran ça, não aju da o de ba te
qua li fi ca do.

É pa pel da Opo si ção iden ti fi car pro ble mas,
apon tar er ros e su ge rir cor re ção de ru mos. Nós es ta-
re mos, sim, sem pre pron tos para iden ti fi car as di fi cul-
da des, os pro ble mas e bus car a cor re ção.
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O Go ver no tem um am plo apo io po pu lar, que
cres ce nas ruas, e con se guiu, com um es for ço su pra-
par ti dá rio dos Go ver na do res e de se to res de to dos os 
Par ti dos, apro var a re for ma da Pre vi dên cia na Câ ma-
ra e o fará tam bém no Se na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, tam bém cha mo a aten ção para a 
im por tân cia da re for ma tri bu tá ria.

A Câ ma ra, como era pre vi sí vel, de di cou-se fun -
da men tal men te à re for ma Pre vi den ciá ria, pela sua
com ple xi da de e abran gên cia, fa zen do um ex ce len te
tra ba lho. Vi Go ver na do res do PFL, do PSDB e de di -
ver sos Par ti dos, como o Go ver na dor Ge ral do
Alckmin, do meu Esta do, pe din do o apo io das Li de-
ran ças da Casa para a apro va ção do pro je to.

Qu an to à re for ma tri bu tá ria não te mos ain da um
acor do, não há ain da uma aco mo da ção dos in te res-
ses. A re for ma tri bu tá ria não pode ser fe i ta ape nas
para ar bi trar a re la ção Mu ni cí pio/Esta do/União. Ela
pre ci sa re pac tu ar o pac to fe de ra ti vo, mas tem que es -
ti mu lar a pro du ção, o in ves ti men to, as ati vi da des da
in dús tria, da agri cul tu ra, a se gu ran ça de que não ha -
ve rá au men to de car ga tri bu tá ria. Essa é uma res pon-
sa bi li da de que o Se na do pode cum prir de for ma es -
pe ta cu lar, é a ins ti tu i ção que re ú ne as me lho res con -
di ções para con clu ir esse es for ço que a Câ ma ra fez,
aper fe i ço an do o pro je to de re for ma tri bu tá ria, e a par-
tir des se es for ço, apro van do es sas duas re for mas,
con so li dar esse sal to de qua li da de que o País está vi -
ven do, cu jos re sul ta dos apa re cem tan to na área so ci al
quan to na área eco nô mi ca so bre tu do na qui lo que
con ta.

Hoje, nós te mos o Go ver no com ma i or apo io po -
pu lar de toda a his tó ria do cu men ta da em pes qui sas
no Bra sil para oito anos de Go ver no; um Go ver no que
cres ce na sua po pu la ri da de, nos ins ti tu tos mais in de-
pen den tes, como foi a man che te do jor nal Fo lha de
S.Pa u lo, que tem sido ex tre ma men te crí ti co; um Go -
ver no que cres ce na po pu la ri da de e no apo io; um Pre -
si den te que re pre sen ta a es pe ran ça, a von ta de de
mu dan ça e a con fi an ça do País. 

Esse de ba te foi opor tu no para a de mo cra cia. Eu
acho que o me lhor ca mi nho para a de mo cra cia é o
de ba te qua li fi ca do, pon tu al, sé rio, tal como nós fi ze-
mos na tran si ção pas sa da. Se gu ra men te, se ca mi-
nhar mos nes sa di re ção, da re mos um gran de sal to de
qua li da de no País. E eu di ria que to das as for ças po lí-
ti cas da so ci e da de es ta rão pre en chen do o seu pa pel
his tó ri co de con tri bu ir, cada um no seu pa pel, Go ver-
no e opo si ção, no es for ço co mum de bus car aper fe i-
ço ar as ins ti tu i ções, me lho rar a qua li da de das po lí ti-
cas e im pul si o nar o cres ci men to com jus ti ça so ci al.

Pois não, Se na dor.
O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Ufa! V.Exª

me tran qüi li za, por que eu che guei a pen sar que não
iria me dar o apar te e me pri va ria de um pra zer, aliás.

V. Exª hoje está, eu di ria, com os ba ti men tos car día-
cos aci ma do que al guém de se ja para pes so as es ti-
ma das como V. Exª, pois con fun diu men sal com men -
tal, oito me ses com oito anos; dis se que a sa fra era
des te Go ver no, quan do a co lhe i ta é des te Go ver no, e
a sa fra é do ou tro. Se ria o mais jus to, tal vez, di vi dir
essa hon ra ria, o que se ria bom para o Bra sil. Eu gos -
ta ria, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, de fa zer uma ho -
me na gem. V. Exª, de fen den do essa pí fia ges tão do
Mi nis té rio da Sa ú de, faz algo que de mons tra a sua le -
al da de com o Go ver no. É, de cer ta for ma, o pa pel
que, em al gum mo men to, tal vez, lhe seja co bra do, ou
seja, de fen der o in de fen sá vel. Eu que ria ape nas fa zer
uma per gun ta. O ob je ti vo bá si co des te apar te é, V.
Exª fa lou em es cu ta por te le fo ne no Mi nis té rio da Sa ú-
de. V. Exª po de ria me de cli nar, ago ra, a épo ca, o
nome do Mi nis tro e o Go ver no, para avan çar mos? Por 
fa vor, diga: o Mi nis tro tal gram pe ou. V. Exª está com a
pa la vra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Eu su gi ro a V. Exª, para con clu ir o meu pro nun-
ci a men to, que, na ini ci a ti va da CPI, am pli e mos a in-
ves ti ga ção.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – À von ta de.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Que se per mi ta que a ges tão an te ri or seja in-
ves ti ga da, ana li san do a ter ce i ri za ção do ser vi ço; que
tipo de em pre sa foi con tra ta da; que tipo de pro fis si o-
nal de im pren sa nós te mos ali e qual era a fun ção dela 
e o pro ces so li ci ta tó rio...

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Nós con vo-
ca re mos a Dona Ruth Car do so a Dona Ma ri sa Le tí cia.
Eu topo tudo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Eu te nho to tal cer te za de que, com esse acor -
do, te mos todo in te res se em fa zer uma am pla in ves ti-
ga ção no sis te ma de sa ú de.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Tra ga-me o 
tex to de qual quer CPI que eu as si no. Eu só quis aten -
der V. Exª. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Para con clu ir o apar te, Se na dor, eu ape nas
gos ta ria de con clu ir a mi nha de cla ra ção, Sr. Pre si den-
te.

Eu te nho ab so lu ta con vic ção de que, se apu rar-
mos esse pro ces so de in ves ti ga ção, da re mos uma
gran de con tri bu i ção para a trans pa rên cia, para a éti -
ca, para a se ri e da de. Isso faz par te da po lí ti ca des te
Go ver no. Mais or gu lho eu te nho ain da de não ha ver
uma CPI fa lan do em des vio de re cur so pú bli co ou de
fun ções do Esta do. Nós es ta mos dis cu tin do se o per fil
dos pro fis si o na is de con fi an ça – são car gos de con fi-
an ça – pre en che os re qui si tos téc ni cos e essa com bi-
na ção re le van te en tre com pe tên cia es pe cí fi ca e con -
fi an ça po lí ti ca.
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Acho mu i to opor tu na essa dis cus são nes ta
Casa. O Go ver no está to tal men te in te res sa do e mo ti-
va do. E que se apro ve i te para fa zer essa dis cus são
em um pe río do mais am plo, para que o Sis te ma Úni co
de Sa ú de se aper fe i çoe, de sen vol va-se e im ple men te
os seus ser vi ços. No âm bi to da CPI, nós apu ra re mos,
com todo ri gor, qua is eram os ti pos de em pre sas, se
eram ade qua das ao Mi nis té rio da Sa ú de, que ti pos de 

ser vi ços fo ram fe i tos e se eles se ade qua vam exa ta-
men te aos ob je ti vos do Esta do.

Eu te nho cer te za de que, com esse acor do, im -
ple men ta re mos uma CPI que dará uma ines ti má vel
con tri bu i ção à de mo cra cia, à apu ra ção dos fa tos e à
qua li da de do ser vi ço para o Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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Ata da 130ª Ses são Não De li be ra ti va,
em 26 de se tem bro de 2003 

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Mão San ta, Ra mez Te bet, Eu rí pe des Ca mar go e Luiz Otá vio.

(Ini cia-se a ses são as 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Ha ven do
nu 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.

So bre a mesa, Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECER Nº 1.308, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 253, de
2002 (nº 1.188/2001 na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Con ti nen tal de Cu ri-
ti ba Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra cm onda mé dia na ci da de
de Pi ra qua ra, Esta da do Pa ra ná.

Relator: Se na dor Flá vio Arns

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 253,
de 2002 (nº 1.188, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to
de 17 de fe ve re i ro de 1997, que re no va con ces são da
Rá dio Con ti nen tal de Cu ri ti ba Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Pi ra qua ra, Esta do do Pa ra ná. O ato foi sub -
me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio 
de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, 
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 253, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na-
do Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na-
do ra do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos
do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con -
ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe -
cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 253, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que re no va con ces são da Rá -
dio Con ti nen tal de Cu ri ti ba Ltda., para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de

de Pi ra qua ra, Esta do do Pa ra ná, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são,10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Fla vio Arns, Re la tor – Eu -
ri pe des Ca mar go – Du ci o mar Cos ta – He lio Cos ta
– Mão San ta – Val dir Ra upp – Ser gio Ca bral – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re nil do San ta na
– Sér gio Gu er ra – Arthur Vir gí lio – Re gi nal do Du ar-
te – Lú cia Vâ nia – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca-
val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.309, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 176, de
2003 (nº 2.185/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio e Te le vi são do Pi a uí
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 Oe i ras, Esta do do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Mão Santa

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 176,
de 2003 (nº 2.185, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 379, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga per mis-
são à Rá dio e Te le vi são do Pi a uí 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 Oe i ras, Esta do do Pi a uí. O ato foi
sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por
meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 176, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
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pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro jeto
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 176, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos

pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Rá -
dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Oe i ras, Esta do do Pi a uí, na for ma do Pro je-
to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Val dir Ra upp –
Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do
San ta na – Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du ar te –
Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti – Eu rí pe des
Ca mar go – Mão San ta – Luiz Otá vio – Mar co Ma ci el
– Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.310, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 196, de
2003 (nº 2.303/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral de Cam-
pos de Mi nas para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de São João Del Rey,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá-
ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
196, de 2003 (nº 2.303, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da 
Por ta ria nº 488, de 26 de mar ço de 2002, que ou tor-
ga per mis são à Fun da ção Cul tu ral Cam pos de Mi -
nas, 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 São João Del Rey,
Esta do de Mi nas Ge ra is. O ato foi sub me ti do à apre -
ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de men sa-
gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem so bre co -
mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou tor-
ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri za-
ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci ar-se tam bém so-
bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va des sas pro po si ções.

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

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no
seu art. 16, § 10, que as ou tor gas a Esta dos e Mu ni-
cí pi os se rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za-
ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, res pec ti va men te,e
se rão for ma li za das por meio de con vê nio. O RSR
es ta be le ce ain da, no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a
ou tor ga para ex plo ra ção de ser vi ço não de pen de
de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-

são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 196, de 2003, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e
não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le-
gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção Cul tu ral Cam pos de
Mi nas para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de São
João Del Rey, Esta do de Mi nas Ge ra is, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003.
– Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor
– Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Val dir Ra upp
– Sér gio Ca bral – Re nil do San ta na – Sér gio Gu -
er ra – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo-
za ril do Ca val can ti – Eu rí pe des Ca mar go – Mão
San ta – Luiz Otá vio – Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ -
nia.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR
Nº 95. DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

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

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

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

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

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do art. 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
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§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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.(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

....................................................................................
§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-

dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas.(Re da ção dada
Belo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada Belo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)

....................................................................................
§ 10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão

de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da ção dada Belo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

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

PARECER Nº 1.311, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 212, de
2003 (nº 2.162/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Ci da da 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 
José de Fre i tas, Esta do do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Mão San ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 212,
de 2003 (nº 2.162, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 65, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a Fun da-
ção Ci da da 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 José de Fre i tas, Esta do do Pi -
a uí. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 212, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 212, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Fun da ção

Ci da da 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 José de Fre i tas, Esta do do
Pi a uí, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 212, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 65, de 17 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Fun da ção Ci da da 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 José de Fre i tas,
Esta do do Pi a uí.

Sala da Co mis são, 10-9 03. – Osmar Dias,
Pre si den te – Mão San ta, Re la tor – Flá vio Arns –
Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Val dir Ra upp –
Sér gio Ca bral – Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra
– Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do
Ca val can ti – Eu rí pe des Ca mar go – Luiz Otá vio –
Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia – Le o mar Qu in ta ni-
lha – Mar co Ma ci el.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 212, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Ci da da 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 José
de Fre i tas, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 65, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Fun da ção Ci da da 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 José de Fre i tas,
Esta do do Pi a uí.

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

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Mão San ta,Re la-
tor.

LE GIS LA ÇÃO CI TA DA ANE XA DA PELA SE CRE TA-
RIA-GE RAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
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são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

PARECER Nº 1.312, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 231, de
2003 (nº 2.118/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Rá dio FM Edu ca-
do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da Con ce i-
ção, 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 San ta Cruz do Ara ri, Esta do do 
Pará.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 231, de 2003.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ato cons tan te da Por ta ria nº 740, de 6 de de zem bro
de 2001, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Rá dio
FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da Con ce i-
ção 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 San ta Cruz do Ara ri, Esta do
do Pará.

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

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

Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, e apro va ção da que le ór gão co le gi a do.
Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da-
ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de ou tor ga pelo Po der Exe cu ti vo
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va
obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va das
nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex plo-
ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
dos por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção des se tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal.
Tam pou co se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. Sob 
o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to
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na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 231, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção apli cá vel.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 231, de 2003, não evi den ci-

ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da Con -
ce i ção, 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 San ta Cruz do
Ara ri, Esta do do Pará, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. – 
Osmar Dias, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Val dir Ra upp –
Sér gio Ca bral – Re nil do San ta na – Sér gio Gu er-
ra – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Eu rí pe-
des Ca mar go – Mão San ta – Arthur Vir gí lio – Lú -
cia Vâ nia – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el –
Hé lio Cos ta.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

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

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

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

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

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

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

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

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço. (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996.)
....................................................................................
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§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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. (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996.)
....................................................................................

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996.)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996.)
....................................................................................

§ 10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias. (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-2-1996.)
....................................................................................

PARECER Nº 1.313, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 234, de
2003 (nº 2.256, 2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Rá dio FM Edu ca-
do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da Con ce i-
ção, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de São Se bas tião da Boa Vis ta,
Esta do do Pará.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 234,
de 2003 (nº 2.256, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 696, de 21 de no vem bro de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção 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

São Se bas tião da Boa Vis ta, Esta do do Pará. O ato foi 
sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por
meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem so bre co -
mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou tor-
ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri za-
ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci ar-se tam bém so-
bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va des sas pro po si ções.

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

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
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da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 234, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela

apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da
Con ce i ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de São Se -
bas tião da Boa Vis ta, Esta do do Pará, com fins ex clu-
si va men te edu ca ti vos, na for ma do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns – Eu rí pe des
Ca mar go – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão
San ta – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio, Re la tor – Sér-
gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – 
Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur Vir gí lio
– Re gi nal do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Alme i da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

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

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

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

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

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

PARECER Nº 1.314, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 237, de
2003 (nº 2.327/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca-
ções (Rá dio Prin ce sa do Atlân ti co 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 ra ca nã, Esta do do
Pará.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 237, de 2003
(nº 2.327, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Co mu ni ca ções (Rá dio Prin ce sa do Atlân ti co 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 ra ca nã, Esta do do Pará.
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Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 115, de 6 de mar ço de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de

os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 237, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 237, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ções (Rá dio Prin ce sa do Atlân ti co
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 ra ca nã, Esta do do Pará, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 237, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 115, de 6 de mar ço de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria de Co mu ni ca ções (Rá dio Prin ce sa do
Atlân ti co 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 ra ca nã, Esta do do Pará.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Val dir Ra upp –
Sér gio Ca bral – Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – 
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca -
val can ti – Eu rí pe des Ca mar go – Mão San ta – Luiz
Otá vio – Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 237, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ções
(Rá dio Prin ce sa do Atlân ti co 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 ra ca nã, Esta do do
Pará.

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

ta ria nº 115, de 6 de mar ço de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ções (Rá dio
Prin ce sa do Atlân ti co 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, ci da de de Ma ra ca nã, Esta do
do Pará.

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

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re -
la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002.)

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.”(NR)

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

PARECER Nº 1.315, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 260, de
2003 (nº 961/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral
de Pi tan gui 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 Pi tan gui, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 260,
de 2003 (nº 961, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 441, de 14 de agos to de 2000, que ou tor ga per mis-
são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Pi tan gui para 
exe cu tar pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, 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 Pi tan gui, Esta do de Mi nas Ge ra is.
O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci-
o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

I – Aná li se

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem so bre co -
mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou tor-
ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri za-
ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci ar-se tam bém so-
bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va des sas pro po si ções.

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

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no
seu art. 16, § 1º, que as ou tor gas a Esta dos e Mu ni-
cí pi os se rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za-
ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, res pec ti va men te, e
se rão for ma li za das por meio de con vê nio. O RSR
es ta be le ce ain da, no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a
ou tor ga para ex plo ra ção do ser vi ço não de pen de
de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de

1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
cei tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS o nº 260, de 2003, não evi -
den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Pi tan gui 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 Pi tan gui, Esta do de Mi nas Ge ra is,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Re u nião, 10 de se tem bro de 2003 –
Osmar Dias Pre si den te – Hé lio Cos ta Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Ma gui to Vi le la
– Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil-
do San ta na – Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du ar-
te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti – Eu -
rí pe des Ca mar go – Mão San ta – Mar co Ma ci el
– Arthur Vir gí lio.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

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

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

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

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

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

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço. (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996.)
....................................................................................
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§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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. (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996.)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te de cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996.)

....................................................................................
Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-

das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996.)

....................................................................................
§ 10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão

de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pu bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias. (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996.)
....................................................................................

PARECER Nº 1.316, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 269, de
2003 (nº 1.798/2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Ra di o di fu são
de Car va lho de Bri to a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sa-
ba rá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 269,
de 2003 (nº 1.798, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 511, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Ra di o di fu são de Car va-
lho de Bri to a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Sa ba rá, Esta do de Mi nas Ge ra is.
O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci-
o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII e 223 da 
Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to não
con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada
ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o-
na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti-
va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta con so-
nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 
26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 269, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei Nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 269, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Cul tu ral e Ra di o di fu são de Car va lho de Bri to a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Sa ba rá, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 269, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 511, de 24 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Cul tu ral e Ra di o di fu são de Car va lho de
Bri to 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 Sa ba-
rá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio cos ta, Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Val dir Ra upp –
Sér gio Ca bral – Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra
– Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do
Ca val can ti – Eu rí pe des Ca mar go – Mão San ta –
Luiz Otá vio – Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 269, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Ra di o di fu-
são de Car va lho de Bri to a exe cu tar ser -
vi ço de Ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Sa ba rá, 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 511, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Ra di o di fu são de
Car va lho de Bri to 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 Sa ba rá, 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, 10 se tem bro de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te, Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
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são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

Art. 6º. ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.”(NR)
....................................................................................

PARECER Nº 1.317 DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 288, de
2003 (nº 1.989/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
ACCAP – Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá-
ria de Alto Pa ra ná, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Alto Pa ra ná, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Flá vio Arns

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 288, de 2003
(nº 1.989, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a ACCAP – Asso ci a ção
Cul tu ral Co mu ni tá ria de Alto Pa ra ná, a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Alto Pa -
ra ná, Esta do do Pa ra ná.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 752, de 6 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF 39/92). Em fun ção da dis ci pli-
na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi -
go ra o en ten di men to de que a RSF 39/92 não se apli -
ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223,
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 288, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
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ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 288, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria de Alto Pa ra ná a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Alto Pa ra ná,
Esta do do Pa ra ná, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com 
a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 01-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 288, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 752, de 6 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a ACCAP – Asso ci a-
ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Alto Pa ra ná, 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 Alto Pa ra ná, Esta -
do do Pa ra ná.

Sala da Re u nião, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns, Re la tor –
Du ci o mar Cos ta – Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral – 
Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Sér gio
Gu er ra – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo-
za ril do Ca val can ti – Eu rí pe des Ca mar go – Mão
San ta – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 288, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a ACCAP –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Alto
Pa ra ná, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Alto Pa ra ná, Esta -
do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 752, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a ACCAP – Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Alto
Pa ra ná, 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 Alto Pa ra ná, Esta do do Pa ra ná.

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

Sala das Co mis sões, 10 de se tem bro de 2003
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002).
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.”(NR)

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

PARECER Nº 1.318, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 290, de
2003 (nº 1.999/20022, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Fi lan tró pi ca de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo ti-
ca bal, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 290,

de 2003 (nº 1.999, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 815, de 21 de de zem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Fi lan tró pi ca de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo. O ato foi
sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por
meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 290, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
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ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 290, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Fi lan tró-
pi ca de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo ti ca bal,
Esta do de São Pa u lo, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com 
a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 290, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 815, de 21 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Fi lan-
tró pi ca de Ra di o di fu são Co mu ni tá 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 Ja bo ti ca bal, Esta -
do de São Pa u lo.

Sala de Re u nião, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho,
Re la tor – Flá vio Arns – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar
Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Val dir Ra -
upp – Sér gio Ca bral – Re nil do San ta na – Le o nel
Pa van – Alme i da Lima – Pa pa léo Paes – Mar co
Ma ci el – Edu ar do Aze re do.

29300 Sá ba do 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003Setembro de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL29300    Sábado 27     407ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



Se tem bro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 27 29301Sábado 27    29301DIÁRIO DO SENADO FEDERALSetembro de 2003 SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL408     



TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 290, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Fi lan tró pi ca de Ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo ti ca bal,
Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 815, de 21 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Fi lan tró pi ca de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
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 Ja bo ti ca bal, 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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei Nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
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Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

Art. 6º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

PARECER Nº 1.319, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 301, de
2003 (nº 2.269/2002, 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 Cla ret para exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, na ci da de de Rio Cla ro, Esta do
de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 301, de
2003.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ato cons tan te do De cre to 1º de abril de 2002, que ou -
tor ga con ces são à Fun da ção Cla ret 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, na ci da de de Rio Cla -
ro, Esta do de São Pa u lo.

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de ou tor ga pelo Po der Exe cu ti vo
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va
obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va das
nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex plo-
ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra ção des se
tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal. Tam pou co se
apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi gên ci as da
Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, que
dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para a apre ci a-
ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de con ces são e
per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens.

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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. Sob 
o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to
na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 301, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção apli cá vel.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
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gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 301, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela

apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Cla ret, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e ima gens na ci da de de Rio Cla ro, Esta do de São Pa -
u lo, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Pre si den te, Osmar Dias – Flá vio Arns – Ide li sal-
vat ti – Pa pa léo Paes – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos -
ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Val dir Ra upp – Sér gio
Ca bral – Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van – Edu ar do
Aze re do – Alme i da Lima. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

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

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

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

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

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

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

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963.

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

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
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§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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.(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas.(Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 1.320, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo 310, de
2003 (nº 1.748/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Co mu ni ca ti va 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 Jus sa ra, Esta do de Go iás.

Re la to ra: Se na do ra Lú cia Vâ nia

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 310, de 2003,
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Co -
mu ni ca ti va FM Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Jus sa ra, Esta do de Go iás.

Por meio de Men sa gem, o Pre si den te da Re pú-
bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te
da Por ta ria nº 436, de 7 de agos to de 2001, que ou tor-
ga per mis são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são so no ra, nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

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

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

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

I – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à

Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di-
o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o-
di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro-
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri-
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

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

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o Pro je to de De cre to Le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia Le gis la ti va da União e às atri bu i ções do
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je-
to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 310, de 2003 não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na le gis-
la ção vi gen te, e não ha ven do re pa ros quan to aos as -
pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni-
ca le gis la ti va, opi na mos pela Apro va ção do ato que
ou tor ga per mis são à Rá dio Co mu ni ca ti va FM Ltda.,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Jus sa ra, Esta do de
Go iás, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Lú cia Vâ nia,
Re la to ra – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Eu rí-
pe des Ca mar go – Hé lio Cos ta – Val dir Ra upp –
Sér gio Ca bral – Mão San ta – Le o mar Qu in ta ni lha
– Re nil do San ta na – Mar co Ma ci el – Sér gio Gu er-
ra – Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Alme i da
Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.321, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de, De cre to Le gis la ti vo nº 312, de
2003 (nº l.946/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Rede Bra si le i ra de Rá dio e
Te le vi são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará.

Re la tor: Se na dor Du ci o mar Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 312,
de 2003 (nº 1.946, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var 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 à
Rede Bra si le i ra de Ra dio e Te le vi são Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará. O ato foi sub -
me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio 
de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, 
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 312, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
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pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 312, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos

pela apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Rede 
Bra si le i ra de Rã dio e Te le vi são Ltda. para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará, na for ma do
pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Du ci o mar Cos -
ta, Re la tor – Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go –
Hé lio Cos ta – Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral –
Mão San ta – Luiz Otá vio – Le o mar Qu in ta ni lha –
Re nil do San ta na – Mar co Ma ci el – Sér gio Gu er ra
– Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ-
nia – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.322, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 316, de
2003 (nº 2.247/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va do ato que ou tor ga
per mis são à CAM-ARGO Fun da ção de
Rá dio e Te le vi são, para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Ta tuí, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Mão San ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 316,
de 2003 (nº 2.247, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 561, de 18 de se tem bro de 2001, que ou tor ga per -
mis são à CAM-ARGO Fun da ção de Rá dio e Te le vi-
são para exe cu tar pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu-
ca ti vos, na ci da de de Ta tuí, Esta do de São Pa u lo. O
ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o-
nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem so bre co -
mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou tor-
ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri za-
ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci ar-se tam bém so-
bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va des sas pro po si ções.

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

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-

29310 Sá ba do 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003Setembro de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL29310    Sábado 27     417ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 316, de 2003, não evi den ci-

ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à
CAM-ARGO Fun da ção de Rá dio e Te le vi são para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Ta tuí, Esta do de São Pa u-
lo, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Mão San ta, Re -
la tor – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Eu rí pe des
Ca mar go – Hé lio Cos ta – Val dir Ra upp – Sér gio
Ca bral – Luiz Otá vio – Le o mar Qu in ta ni lha – Re -
nil do San ta na – Mar co Ma ci el – Sér gio Gu er ra –
Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia
– Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e

es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962 

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

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

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

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

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

Art 14. Só men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -
le vi são edu ca ti va:

a) a união;

b) os es ta dos, ter ri tó ri os e mu ni cí pi os;

c) as uni ver si da des bra si le i ras;

d) as fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.

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

PARECER Nº 1.323, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 321,
de 2003 (nº 1.908/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou-
tor ga con ces são à Rá dio Por tal de Ca xi-
as Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di-
o di fu sâo so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de João Lis boa, Esta do do Ma ra-
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nhão.

Re la tor: Se na dor Re nil do San ta na

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 321,
de 2003 (nº 1.908, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var 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 à
Rá dio Por tal de Ca xi as 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
João Lis boa, Esta do do Ma ra nhão. O ato foi sub me ti-
do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de
men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de-
ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 321, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das

for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na-
do Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na-
do ra do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos
do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con -
ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe -
cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le -
gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i-
tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 321, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Rá -
dio Por tal de Ca mas Ltda., para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
João Lis boa, Esta do do Ma ra nhão, na for ma do Pro je-
to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de no vem bro de 2003. – 
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta-
na, Re la tor – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Eu -
rí pe des Ca mar go – Hé lio Cos ta – Val dir Ra upp –
Sér gio Ca bral – Mão San ta – Le o mar Qu in ta ni lha
– Mar co Ma ci el – Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du-
ar te – Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia – Alme i da
Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.324, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 327, de
2003 (nº 2.284/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Acró po le Sis te ma de Ra di o-
di fu são Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da, na ci da de de Rio Cas ca, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 327, de 2003 (nº 2.284, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., para ex -
plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Rio Cas ca, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 299, de 19 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

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

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 327, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.
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A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 327, de 2003, não evi den ci-

ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Acró -
po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Rio Cas ca, Esta do de Mi nas Ge ra-
is, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná-
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003 –
Pre si den te: Se na dor Osmar Dias – Re la tor: Ael ton
Fre i tas – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Hé lio
Cos ta – Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Le o mar
Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca -
val can ti – Eu rí pe des Ca mar go – Mão San ta – Mar -
co Ma ci el – Arthur Vir gí lio.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.325, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 332, de
2003 (nº 2.290/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio FM de Co mu ni ca ção
de Fru tal Ltda., para ex plo rar ser vi ço de

ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de Fru tal, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 332,
de 2003 (nº 2.290, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 365, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga per mis-
são à Ra dio FM de Co mu ni ca ção de Fru tal Ltda., para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Fru tal, Esta do de Mi nas
Ge ra is. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres-
so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 332, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 332, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha-

ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Rá -
dio FM de Co mu ni ca ção de Fru tal Ltda., para exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Fru tal, Esta do de Mi nas Ge ra is,
na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Pre si den te: Se na dor Osmar Dias – Re la tor: Ael ton
Fre i tas – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Val dir
Ra upp – Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha – Re -
nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du ar te
– Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti – Eu rí pe-
des Ca mar go – Mão San ta – Mar co Ma ci el – Arthur 
Vir gí lio.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.326, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 334, de
2003 (nº 2.296/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio e TV Cen ta u ro 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 Cam pi na Ver de, Esta do de Mi nas Ge-
ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 334, de 2003 (nº 2.296, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio e TV Cen ta u ro Ltda., para ex plo rar o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na
ci da de de Cam pi na Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 340, de 19 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

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

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 334, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 334, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Rá -
dio e TV Cen ta u ro Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de Cam pi na Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Re u nião, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias  Pre si den te – Ael ton Fre i tas Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Val -
dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha –
Re gi nal do San ta na – Sér gio Gu er ra – Re gi nal do
Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti –
Eu rí pe des Ca mar go – Mão San ta – Mar co Ma ci el –
Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.327, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 335, de
2003 (nº 2.297/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Oli ve i ra & Vi e i ra Ra di o di fu-
são e Pro du ção Ltda., para ex plo rar ser-
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Bra sí lia de Mi -
nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 335, de 2003 (nº 2.297, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Oli ve i ra & Vi e i ra Ra di o di fu são e Pro du ção Ltda.,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Bra sí lia de Mi nas,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 373, de 19 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

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

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 335, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.
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A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223,
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 335, de 2003, não evi den ci-

ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Oli -
ve i ra & Vi e i ra Ra di o di fu são e Pro du ção Ltda., para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, na ci da de de Bra sí lia de Mi nas, Esta do
de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns – Eu rí pe des
Ca mar go – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta, Re la tor
– Mão San ta – Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Re -
nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur Vir gí lio –
Re gi nal do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Alme i da Lima –
Mo za ril do Ca val can ti.

29322 Sá ba do 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003Setembro de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL29322    Sábado 27     429ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V

Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois

quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no -
mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do

Con gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos
an te ri o res.

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

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

PARECER Nº 1.328, DE 2003

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 338, de
2003 (nº 2.323/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Ibi tu ru na Ltda, para

ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Go ver na dor
Va la da res, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 338,
de 2003 (nº 2.323, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to
de 25 de ju nho de 2001, que re no va con ces são da
Rá dio Ibi tu ru na Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Go ver na-
dor Va la da res, Esta do de Mi nas Ge ra is. O ato foi sub -
me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio 
de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, 
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 338, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos art. 49, XII, e 223 da
Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to não
con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada
ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o-
na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 338, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha-

ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que re no va con ces são da Rá -
dio Ibi tu ru na Ltda. para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Go ver na dor
Va la da res, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Val -
dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Re nil do San ta na –
Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima
– Mo za ril do Ca val can ti – Eu rí pe des Ca mar go –
Mão San ta – Luiz Otá vio – Arthur Vir gí lio – Lú cia
Vâ nia – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº1.329, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 353,
de 2003 (nº 2.154/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou-
tor ga per mis são à Fun da ção Rá dio FM
Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da
Con ce i ção 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 Cur ra li nho, Esta do do 
Pará.

Relator: Se na dor Du ci o mar Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 353, de
2003 (nº 2.154, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da
Con ce i ção a 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 Cur ra li nho,
Esta do do Pará.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato cons tan te
da Por ta ria nº 563, de 18 de se tem bro de 2001, que
ou tor ga per mis são para a exe cu ção, com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos, de ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra em fre qüên cia mo du la da.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu-
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.
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O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di-
fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di-
o di fu são so no ra e de sons e ima gens, in cum bin-
do-lhe tam bém pro nun ci ar-se so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

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

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no
seu art. 16, § 1º, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni-
cí pi os se rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za-
ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, res pec ti va men te, e
se rão for ma li za das por meio de con vê nio. O RSR
es ta be le ce ain da, no seu art. 13, §§ 11 e 22, que a
ou tor ga para ex plo ra ção de ser vi ço não de pen de
de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de

con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
cei tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i-
ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.
49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o
re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi-
os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis-
pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i-
ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 353, de 2003, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va,
opi na mos pela apro va ção do ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra fta guary
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção 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 Cur ra li nho, Esta do do Pará, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Du ci o mar Cos ta, Re la tor
– Flá vio Arns – Hé lio Cos ta – Val dir Ra upp – Sér -
gio Ca bral – Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do
Ca val can ti – Eu rí pe des Ca mar go – Mão San ta –
Luiz Otá vio – Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

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

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

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

Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

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

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

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
.................................... ...............................................

DECRETO Nº 2.108, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os
se guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for -
mu la ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:
(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)
............................... .....................................................
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§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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. (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas. (Re da ção dada
Delo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul-
ga das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os
es ta be le ci dos nes te ar ti go. (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se-
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo
Pre si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for-
ma li za das por meio de con vê nio a ser fir ma do no
pra zo de ses sen ta dias. (Re da ção dada pelo De cre-
to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 1.330, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 355, de
2003 (nº 2.240/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Edu ca do ra de Cam -
pi nas Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pa pa léo Paes

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 355,
de 2003 (nº 2.240, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to
de 29 de se tem bro de 2000, que re no va a con ces são
da Rá dio Edu ca do ra de Cam pi nas Ltda. 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 onda mé dia,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo. O ato foi sub me ti do
à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de
men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII,

com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem so bre co -
mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou tor-
ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri za-
ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci ar-se tam bém so-
bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va des sas pro po si ções.

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

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
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tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 355, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que re no va a con ces são da Ra dio

Edu ca do ra de Cam pi nas Ltda. para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Val dir Ra upp – Sér -
gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na
– Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima
– Mo za ril do Ca val can ti – Eu rí pe des Ca mar go – Mão
San ta – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio.

29330 Sá ba do 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003Setembro de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL29330    Sábado 27     437ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

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

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

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu-

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

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti-
va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to do
ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

PARECER Nº 1.331, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 357, de
2003 (nº 2.242/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces sãoda Rá dio Di fu so ra Bra si le i ra
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
Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 357, de
2003 (nº 2.242, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Di fu so ra Bra si le i ra 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 Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal o ato cons tan te do De cre to 11 ou tu bro de 2000, 
que re no va con ces são para a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223, §
3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de-
ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos
do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con -
ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, ori en ta-se, nes ta Casa do Le gis la-
ti vo, pe las for ma li da des e pe los cri té ri os es ta be le-
ci dos na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe -
de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na os ele men tos

a se rem in for ma dos pela en ti da de pre ten den te e
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que de vem ins -
tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co mis são
de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 357, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção
das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº
39, de 1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223, da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i-
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 357, de 2003, não
evi den ci ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci-
das na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe -
de ral, e não ha ven do re pa ros quan to aos as pec-
tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni-
ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato
que re no va con ces são à Rá dio Di fu so ra Bra si le i ra
Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra em onda mé dia na ci da de de Uber lân dia, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu-
ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003.
– Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do
Aze re do, Re la tor – Flá vio Arns – Du ci o mar
Cos ta – Eu rí pe des Ca mar go – Hé lio Cos ta –
Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Mão San ta –
Luiz Otá vio – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do
San ta na – Mar co Ma ci el – Sér gio Gu er ra – Re -
gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia
– Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1332, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 360, de
2003 (nº 1.539/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Nova FM Len çóis 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 Len çóis Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pa pa léo Paes

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 360, de 2003 (nº 1.539, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Nova FM Len çóis Ltda., para ex plo rar o ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Len çóis Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 169, de 27 de mar ço de
2001, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

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

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 360, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, na -
da ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti tu-
ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 360, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-

ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Rá -
dio Nova FM Len çóis Ltda., para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci -
da de de Len çóis Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes,
Re la tor – Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Hé -
lio Cos ta – Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Mão
San ta – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na –
Mar co Ma ci el – Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du ar-
te – Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima – Mo za ril do
Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-

gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

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

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

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

PARECER Nº 1.333, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 362, de
2003 (nº 2.299/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va Nova
Era 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 Boa Espe ran ça, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter -
mi na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 362,
de 2003 (nº 2.299, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção Edu ca ti va Nova Era 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 Boa Espe ran ça, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato cons tan te
da Por ta ria nº 487, de 26 de mar ço de 2002, que ou -
tor ga per mis são para a exe cu ção, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di-
fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di-
o di fu são so no ra e de sons e ima gens, in cum bin-
do-lhe tam bém pro nun ci ar-se so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

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

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são (RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis -
põe no seu art. 16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos
e mu ni cí pi os se rão de fe ri das me di an te atos de au -
to ri za ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi-
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, res pec ti va-
men te, e se rão for ma li za das por meio de con vê nio.
O RSR es ta be le ce ain da, no seu art.13, §§ 1º e 2º,
que a ou tor ga para ex plo ra ção de ser vi ço não de -
pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de

1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i-
ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.
49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o
re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi-
os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis-
pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i-
ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 362, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Edu ca ti va Nova Era, 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
Boa Espe ran ça, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Pre si den te: Osmar Dias – Flá vio Arns – Eu rí pe des
Ca mar go – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta, Re la-
tor – Mão San ta – Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral –
Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re nil do
San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur Vir gí lio – Re gi-
nal do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Alme i da Lima – Mo -
za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

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

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

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

Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

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

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

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....... .............................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os
se guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for -
mu la ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi-
ço:(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)
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§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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.(Re da ção dada Delo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108.
de 24.12.1996)
....................................................................................

PARECER Nº 1.334, DE 2003

Da co mis são de edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 367, de
2003 (nº 1.402/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio FM de Ipo rá Ltda. para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Alto Pa ra í so de Go iás, Esta do de Go iás.

Re la to ra: Se na do ra Lú cia Vâ nia

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 367, de 2003, que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio EM de Ipo rá Ltda. para ex plo rar o ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de Alto Pa ra í so de Go iás, Esta do de Go iás.

Por meio de Men sa gem, o Pre si den te da Re pú-
bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te
da Por ta ria nº 609, de 4 de ou tu bro de 2000, que ou -
tor ga per mis são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to

que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

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

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 367, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o Pro je to de De cre to Le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos a com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 367, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Rá -
dio FM de Ipo rá Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o-

di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
Alto Pa ra í so de Go iás, Esta do de Go iás, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Lú cia Vâ nia, Re la to ra – 
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta –
Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni-
lha – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mão
San ta – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

gres so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.335, DE 2003

Da co mis são de edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 369, de
2003 (nº 2.268/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são á 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.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter -
mi na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 369,
de 2003 (nº 2.268, de 2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral do No ro es te Mi ne i-
ro a 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.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato
cons tan te do De cre to de 12 de abril de 2002, que
ou tor ga con ces são para a exe cu ção, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, de ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, in-
cum bin do-lhe tam bém pro nun ci ar-se so bre a
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la-
ti va des sas pro po si ções.

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

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no
seu art. 16, § 1º, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni-
cí pi os se rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za-
ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, res pec ti va men te, e
se rão for ma li za das por meio de con vê nio. O RSR
es ta be le ce ain da, no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a
ou tor ga para ex plo ra ção de ser vi ço não de pen de
de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para

a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i-
ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.
49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o
re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi-
os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis-
pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i-
ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 369, de 2003, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e
não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le-
gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que
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, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de
2003.– Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta,
Re la tor – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Val -
dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Re nil do San ta na – 
Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima – Mo za ril do Ca val can ti – Eu rí pe des Ca-
mar go – Mão San ta – Arthur Vir gí lio – Lú cia
Vâ nia.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

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

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

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

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

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

§ 2º  A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti va
não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to do ar ti go
34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

DECRETO Nº 52.795. 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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.(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

Se tem bro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 27 29345Sábado 27    29345DIÁRIO DO SENADO FEDERALSetembro de 2003 SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL452     



§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas.(Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)
....... .............................................................................

§ 10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 1.336, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 372, de
2003 (nº 2.354/2002, 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 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.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 372, de 2003.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si den-
te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ato
cons tan te do De cre to de 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, 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,
na ci da de de Três Ma ri as, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti-
ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, e apro va ção da que le ór gão
co le gi a do. Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti-

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

II – Aná li se

O pro ces so de ou tor ga pelo Po der Exe cu ti vo
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va
obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va das
nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex plo-
ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra ção des se
tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal. Tam pou co se
apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi gên ci as da
Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, que
dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para a apre ci a-
ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de con ces são e
per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens.

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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral. Sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se
que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o
dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve-
re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 372, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção
das for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção apli -
cá vel.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
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pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 372, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela

apro va ção do ato que 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, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Re u nião, 10 de se tem bro de 2003 –
Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la tor
– Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta –
Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha
– Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Re gi nal do
Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ri do Ca val can ti –Eu -
rí pe des Ca mar go – Mão San ta – Luiz Otá vio – Mar -
co Ma ci el – Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

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

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

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

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

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

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

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963.

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

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
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§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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. (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas.(Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24.12. 1996)
....................................................................................

PARECER Nº 1.337, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 373, de
2003 (nº 2.370/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Tres pon ta na de De-
sen vol vi men to Edu ca ci o nal e Só cio-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.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I - Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 373, de 2003 (nº 2.370, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Tres pon ta na de De sen vol vi men to Edu ca-
ci o nal e Só cio-Cul tu ral 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 Ita ju bá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 120, de 31 de ja ne i ro de 
2002, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

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

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 373, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992 do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 373, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Tres pon ta na de De sen vol vi men to Edu ca ci o nal
e Só cio-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
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Ita ju bá, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –

Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Du ci o mar
Cos ta – Mão San ta – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio
– Sér gio Ca bral – Re nil do San ta na – Sér gio Gu-
er ra – Arthur Vir gí lio – Re gi nal do Du ar te – Lú cia
Vâ nia – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.338, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 374, de
2003 (nº 2.380/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que 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 o 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.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 374,
de 2003 (nº 2.380, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to
de 1º de abril de 2002, que ou tor ga per mis 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 em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ube -
ra ba, Esta do de Mi nas Ge ra is. O ato foi sub me ti do à
apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de men -
sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49. XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 374, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.
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A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 374, de 2003, não evi den ci ou
vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção
do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha ven do re pa-
ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-

da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção
do ato que ou tor ga per mis são à SICOM – Sis te ma de
Co mu ni ca ções de Mi nas Ge ra is Ltda., para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Ube ra ba, Esta do de Mi nas
Ge ra is, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Pre si den te,Se na dor Osmar Dias – Re la tor, Ael ton
Fre i tas – Flá vio Arns Du ci o mar Cos ta – Hé lio
Cos ta – Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Le o mar
Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do
Ca val can ti – Eu rí pe des Ca mar go – Mão San ta –
Luiz Otá vio – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio – Lú -
cia Vâ nia.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
SEÇÃO II

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.339, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 398, de
2003 (nº 2.413/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Tan-
ga rá – Um Bem a Ser vi ço da Co mu ni da-
de, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Tan ga rá, Esta-
do do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 398,
de 2003 (nº 2.413, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 51, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a Asso -
ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Tan ga rá – Um Bem a
Ser vi ço da Co mu ni da de, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Tan ga rá, Esta do do
Rio Gran de do Nor te. O ato foi sub me ti do à apre ci a-
ção do Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem
pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 398, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
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em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 398, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria FM Tan ga rá — Um Bem a Ser vi ço da
Co mu ni da de, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Tan ga rá, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti-
vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se-
guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 398, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re -
fe re a Por ta ria nº 51, de 17 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio Co-
mu ni tá ria FM Tan ga rá — Um Bem a Ser vi ço
da Co mu ni da de, 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
Tan ga rá, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Pre si den te, Se na dor Osmar Dias – Re la tor, Ga ri-
bal di Alves Fi lho – Flá vio Arns – Ide li Sal vat ti –
Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta –
Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Re nil do San ta na
– Le o nel Pa van – Alme i da Lima – Pa pa léo Paes – 
Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 398, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária FM
Tangará – Um Bem a Serviço da Comu-
nidade a executar serviço de radio-di-
fusão comunitária na cidade de Tangará,
Estado do Rio Grande do Norte.

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 51, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Tan ga rá – Um
Bem a Ser vi ço da Co mu ni da de 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 Tan ga rá,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi -
lho, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação
das leis, conforme determina o parágrafo
único do art. 59 da Constituição Federal,
e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
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1998, que institui o Serviço de
Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.”(NR)

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

PARECER Nº 1.340, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 401, de
2003 (nº 1.311/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Rá dio São José 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 Ita bu na,
Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Alme i da Lima

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 401,
de 2003 (nº 1.311, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to
de 4 de ju nho de 2001, que ou tor ga con ces são à Rá -
dio São José 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 Ita bu na,
Esta do da Ba hia. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si-
den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 401, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223,
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 401, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Rá -
dio São José Ltda. para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ita bu na,
Esta do da Ba hia, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Alme i da Lima, Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Val -
dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha –
Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du -
ar te – Mo za ril do Ca val can ti – Eu rí pe des Ca mar go
– Mão San ta – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

gres so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.341, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 402, de
2003 (nº 1.852/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va
con ces são da Fun da ção Ra i nha da Paz,
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 Bra sí-
lia, Dis tri to Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Eu rí pe des Ca mar go

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 402, de
2003.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal, nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato cons tan te do De cre to de 19 de se tem-
bro de 2001, que re no va a con ces são da Fun da ção
Ra i nha da Paz 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, com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos, na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to
Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de-
ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

A exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca-
ti va obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser-
va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões
para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te -
le vi são. As emis so ras de te le vi são edu ca ti va e, por
ex ten são, as de rá dio com a mes ma fi na li da de, não
po de rão ter ob je ti vos co mer ci a is. Nes se sen ti do,
são-lhes ve da dos ve i cu lar pro pa gan da ou pu bli ci-
da de e re ce ber pa tro cí nio para os pro gra mas trans -
mi ti dos.

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

Di an te des sas par ti cu la ri da des, não se apli cam
à ra di o di fu são edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção
do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, que dis põe so bre
for ma li da des e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos
de ou tor ga e re no va ção de con ces são e per mis são
para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-

vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. Sob 
o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to
na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 402, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção
das for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção apli -
cá vel.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 402, de 2003, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va,
opi na mos pela apro va ção do ato que re no va con-
ces são da Fun da ção Ra i nha da Paz, 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 Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Eu rí pe des
Ca mar go, Re la tor – Flá vio Arns – Du ci o mar
Cos ta – Hé lio Cos ta – Val dir Ra upp – Sér gio Ca -
bral – Mão San ta – Luiz Otá vio – Le o mar Qu in ta-
ni lha – Re nil do San ta na – Mar co Ma ci el – Sér gio
Gu er ra – Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio –
Lú cia Vâ nia – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val-
can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2~ e § 40, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação
das leis, conforme determina o parágrafo 
único do art. 59 da Constituição Federal,
e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona.

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

LEI Nº 4.117. DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Tele-
comunicações.

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

DECRETO-LEI N0 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei n0
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962

Art 14. Só men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -
le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

§ 2º  A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu -
ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

PARECER Nº 1.342, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 404, de
2003 (nº 2.016/6 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 De mó cri to Ro cha
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de For ta le za,
Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

 I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n2 404, de 2003.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
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nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ato cons tan te do De cre to lo de abril de 2002, que ou -
tor ga con ces sao à Fun da ção De mó cri to Ro cha 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, na ci da de
de For ta le za, Esta do do Ce a rá.

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de ou tor ga pelo Po der Exe cu ti vo
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va
obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va das
nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex plo-
ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra ção des se
tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal. Tam pou co se
apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi gên ci as da
Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, que
dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para a apre ci a-
ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de con ces são e
per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens.

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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-

são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral. Sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se
que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o
dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve-
re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 404, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção
das for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção apli -
cá vel.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223,
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 404, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
De mó cri to Ro cha, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens na ci da de de For ta le za, Esta -
do do Ce a rá, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la-
ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns – Eu rí pe des
Ca mar go – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão
San ta – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio – Sér gio Ca-
bral – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re-
nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur Vir gí lio –
Re gi nal do Du ar te, Re la tor – Lú cia Vâ nia – Alme i-
da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo
único do art. 59 da Constituição Federal,
e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Tele-
comunicações.

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

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

Complementa e modifica a Lei no
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

§ 2º  A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu -
ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modificado por disposições
posteriores.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
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§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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.(Re da ção dada relo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

§ 2º  A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas.(Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 10 – As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 1.343, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 411, de
2003 (nº 2.430/2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis-
são à Rá dio Pi o ne i ra Andre lân dia 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
Andre lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 411,
de 2003 (nº 2.430, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 359, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga per mis-
são à Rá dio Pi o ne i ra Andre lân dia 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 Andre lân dia, Esta do de Mi nas Ge -
ra is. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Ana li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 411, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 411, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
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lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ou tor ga per mis são à Rá dio Pi o ne i-
ra Andre lân dia 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
Andre lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la tor
– Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Du ci o mar
Cos ta – Mão San ta – Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral – 
Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re nil do San-
ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur Vir gí lio – Re gi nal do
Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.344, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 418, de
2003 (nº 2.522/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Char rua 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 Uru gua i a-
na, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Val dir Ra upp

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 418, de 2003
(nº 2.522, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Char -
rua Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Uru gua i a na, Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te do De cre to de 7 de ja ne i ro de 1997,
que re no va con ces são para a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar–se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

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

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 418, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
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for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta–se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 418, de 2003, não evi den ci-

ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela Apro va ção do ato que re no va a con ces são da
Rá dio Char rua Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Uru gua i-
a na, Esta do do Rio Gran de do Sul, na for ma do Pro je-
to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Re u nião, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Val dir Ra upp, Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta –
Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do
San ta na – Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du ar te –
Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti – Eu rí pe-
des Ca mar go – Mão San ta – Luiz Otá vio – Mar co
Ma ci el – Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.345, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 419, de
2003 (nº 2.523/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Espe ran ça 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 Por to
Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Val dir Ra upp

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 419, de 2003
(nº 2.523, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Espe -
ran ça Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te do De cre to de 15 de ja ne i ro de 1997,
que re no va a con ces são para a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa nos
au tos, que a con ces são foi ori gi nal men te ou tor ga da à
en ti da de Rá dio Alto Taqua ri Ltda., pos te ri or men te
trans fe ri da à Rá dio Su ces so Ltda., que foi au to ri za da
a uti li zar a de no mi na ção atu al, ra zão por que se pro -
põe o re gis tro da mu dan ça de seu nome, por meio de
emen da de re da ção ao art. 1º do PDS em aná li se.

II – Aná li se

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

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 419, de 2003, não con tra ria
as for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39,
de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za do
que a en ti da de Rá dio Espe ran ça Ltda., aten deu os
de ma is re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
re no va ção da con ces são, opi na mos pela apro va ção
do ato, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº  1–CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 419, de 2003, a se -

guin te re da ção:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re-

fe re o De cre to de 15 de ja ne i ro de 1997, que

re no va, a par tir de 1º de maio de 1994, a con -
ces são da Rá dio Espe ran ça Ltda., ou tor ga da
ori gi nal men te à Rá dio Alto Ta qua ri Ltda., pos-
te ri or men te trans fe ri da à Rá dio Su ces so
Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia na ci da de de Por to Ale -
gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Val dir Ra upp, Re la tor –
Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Du ci o mar
Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Luiz Otá vio –
Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma -
ci el – Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur
Vir gí lio – Re gi nal do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Alme -
i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 419, DE 2003

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Espe ran ça 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 Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to de 15 de ja ne i ro de 1997, que re no va, a par tir de 
12 de maio de 1994, a con ces são da Rá dio Espe ran-
ça Ltda., ou tor ga da ori gi nal men te à Rá dio Alto Ta qua-
ri Ltda., pos te ri or men te trans fe ri da à Rá dio Su ces so
Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Por to Ale gre, 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, 10 de se tem bro de 2003.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.346, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 421, de
2003 (nº 2.551/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va
con ces são da Rá dio Rio Mar 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 na us,
Esta do do Ama zo nas.

Re la tor: Se na dor Arthur Vir gí lio

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 421, de 2003
(nº 2.551, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Rio
Mar Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Ma na us, Esta do do 
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Ama zo nas.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te do De cre to de 22 de agos to de 2000,
que re no va con ces são para a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa,
ra di o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de-
ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

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

mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 421, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, des ti na da a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo
sob exa me, aten de aos re qui si tos cons ti tu ci o na is
for ma is re la ti vos à com pe tên cia le gis la ti va da União
e às atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos dos arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons-
ta ta-se que o re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i-
tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois,
a ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma -
te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 421, de 2003, não
evi den ci ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci-
das na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe -
de ral, e não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos
de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca
le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que
re no va a con ces são da Rá dio Rio Mar Ltda., para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Ma na us, Esta do do Ama zo-
nas, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Arthur Vir gí lio, Re la tor –
Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes
– Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Ga -
ri bal di Alves Fi lho – Edi son Lo bão – Mar co Ma ci el
– Edu ar do Aze re do – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima – Pa trí cia Sa bo ya Go mes.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.347, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 423, de
2003 (nº 2.557/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio FM Ie man já
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 Sal va dor, Esta do da Ba hia.

Re la tor:Se na dor Re nil do San ta na

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 423, de 2003 (nº 2.557, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per mis-
são ou tor ga da à Rá dio FM Ie man já Ltda., para ex plo-
rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Sal va dor, Esta do da Ba hia.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 373, de 24 de ju lho de
2000, que re no va per mis são para a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223, §
32, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Ana li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

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

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 423, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.
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A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 423, de 2003, não evi den ci-

ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que re no va per mis são ou tor-
ga da à Rá dio FM Ie man já Ltda., para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Sal va dor, Esta do da Ba hia, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta-
na, Re la tor  – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Hé -
lio Cos ta – Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du -
ar te – Ante ro Paes de Bar ros – Alme i da Lima –
Mo za ril do Ca val can ti – Eu rí pe des Ca mar go –
Mão San ta – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.348, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 445, de
2003 (nº 2.713/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à So ci e da de Emis-
so ra Vale do Mel 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 Ira ti, Esta do
do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Flá vio Arns

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 445, de 2003 (nº 2.713, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per mis-
são ou tor ga da à So ci e da de Emis so ra Vale do Mel
Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ira ti, Esta do
do Pa ra ná.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 184, de 17 de abril de
2001, que re no va per mis são para a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223, §
3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

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

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 445, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.
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A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223,
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 445, de 2003, não evi den ci-

ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que re no va per mis são ou tor-
ga da à So ci e da de Emis so ra Vale do Mel Ltda., para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, na ci da de de Ira ti, Esta do do Pa ra ná,
na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns, Re la tor –
Du ci o mar Cos ta – Val dir Ra upp – Re nil do San ta-
na – Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima – Mo za ril do Ca val can ti – Eu rí pe des Ca mar-
go – Mão San ta – Luiz Otá vio – Arthur Vir gí lio –
Lú cia Vâ nia.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal:

....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va-
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi-
são;

....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -

gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

....................................................................................

PARECER Nº 1.349, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 452, de
2003 (nº 2.125/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pe que nos
Pro du to res Agrí co las do Mé dio Nor des te
Go i a no a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Alvo ra da
do Nor te, Esta do de Go iás.

Re la to ra: Se na do ra Lú cia Vâ nia

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 452,
de 2003, des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por -
ta ria nº 757, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pe que nos Pro du to res
Agrí co las do Mé dio Nor des te Go i a no a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Alvo ra-
da do Nor te, Esta do de Go iás. O ato foi sub me ti do à
apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de men -
sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to

29380 Sá ba do 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003Setembro de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL29380    Sábado 27     487ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da em con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do Pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 452, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que

“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 452, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria dos Pe que nos Pro du to res Agrí co las do Mé dio
Nor des te Go i a no a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Alvo ra da do Nor te, Esta do
de Go iás, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo
ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº  1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 452, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 757, de 6 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria dos Pe que nos Pro du to res Agrí co las
do Mé dio Nor des te Go i a no 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 Alvo ra da do Nor te, Esta do de
Go iás.

Sala de Re u nião, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Lú cia Vâ nia, Re la to ra –
Flá vio Arns  – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta –
Val dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta-
ni lha  – Re nil do San ta na  – Sér gio Gu er ra – Re gi-
nal do Du ar te – Alme i da Lima  – Eu rí pe des Ca -
mar go – Mão San ta – Mar co Ma ci el – Arthur Vir -
gí lio.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 452, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Dos Pe que nos Pro du-
to res Agri co las do Mé dio Nor des te Go i a-
no a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Alvo ra da do Nor -
te, Esta do do 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 757 de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pe que nos Pro du to res
Agrí co las do Mé dio Nor des te Go i a no 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 Alvo -
ra da do Nor te, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te, Lu cia Vâ nia,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.( Re da ção dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-2002)

....................................................................................

DECRETO N°2.615, DE 3 JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes. (NR)

PARECER Nº 1.350 DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 453, de
2003 (nº 2.140/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Apo io à Co mu ni da de de
Lu nar de i li a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lu nar de i-
li, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Fla vio Arns

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 453, de
2003 (nº 2.140, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria nº 102,
de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a Asso ci a ção de
Apo io à Co mu ni da de de Lu nar de i li a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lu nar de i li,
Esta do do Pa ra ná. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den-
ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art.
223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da em con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -

si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 453, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 453, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção de Apo io
à Co mu ni da de de Lu nar del li a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lu nar del li, Esta -
do do Pa ra ná, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti-
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vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se-
guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 453, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 102, de 31 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção de Apo io à 
Co mu ni da de de Lu nar del li 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 Lu nar del li, Esta do do Pa ra ná.

Sala de Re u nião, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns, Re la tor – Du-
ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Val dir Ra upp – Sér-
gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta-
na – Sér gio Gu er ra – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima – Eu rí pe des Ca mar go – Mão San ta – Luiz
Otá vio – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio.

29386 Sá ba do 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003Setembro de 2003DIÁRIO DO SENADO FEDERAL29386    Sábado 27     493ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



Se tem bro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 27 29387Sábado 27    29387DIÁRIO DO SENADO FEDERALSetembro de 2003 SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL494     



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 453, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação de Apoio à Comunidade de
Lunardelli a executar serviço de radio-di-
fusão comunitária na cidade de Lunar-
delli, Estado do Paraná.

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 102, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Apo io a Co mu ni da de de Lu nar del li 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 Lu nar del li, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Fla vio Arns, Re -
la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.( Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)

....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação
das leis, conforme determina o parágrafo
único do art. 59 da Constituição Federal,
e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona.

....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, que institui o Serviço de Radio-di-
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fusão Comunitária, para aumentar o
prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 1.351, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 461, de 
2003 (nº 2.481/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Eco ló gi ca Na tu-
re za e Vida para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Ara ca ju, Esta do de
Ser gi pe.

Re la tor: Se na dor Alme i da Lima

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 461, de
2003 (nº 2.481, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Eco ló gi ca Na tu re za e Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ara ca ju, Esta do de Ser gi pe.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato cons tan te
da Por ta ria nº 520, de 2 de abril de 2002, que ou tor ga
per mis são para a exe cu ção, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -

si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe tam bém
pro nun ci ar-se so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

De vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is de ra di o-
di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção da
União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da-
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to-Lei nº 236, de 
28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi-
cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção de ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 461, de 2003, não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re pa-
ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção
do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção Eco ló gi ca e
Vida, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ara ca ju, Esta do de

Ser gi pe, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias – Re la tor Alme i da Lima – Flá vio Arns _
Du ci o mar Cos ta – Eu rí pe des Ca mar go _ Hé lio Cos ta
_   Mão San ta – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio – Sér gio
Ca bral – Le o mar Qin ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re nil do
San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur Vir gí lio – Re gi nal-
do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  o can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação
das leis, conforme determina o parágrafo 
único do art. 59 da Constituição Federal,
e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona.

....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º  As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º  A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu -
ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modificado por disposições
posteriores.

....................................................................................

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963.

Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor ga para
exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si-
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va men te edu ca ti vos.(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas.(Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 1.352, DE 2003.

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 465, de
2003 (nº 2.253/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o 
Con se lho de De sen vol vi men to Co mu ni tá-
rio de Ca pi tó lio – MG (CODEC) a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca pi tó lio, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 465,
de 2003 (nº 2.253, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 534, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za o
Con se lho de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca pi-
tó lio – MG (CODEC) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ca pi tó lio, Esta do de Mi -
nas Ge ra is. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con -
gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-

ci ta ção foi ins tru í da em con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to,

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 465, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 465, de 2003, não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re pa-
ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
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da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção
do ato que au to ri za o Con se lho de De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio de Ca pi tó lio – MG (CODEC) a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca pi-
tó lio, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 465, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 534, de 11 de se tem bro

de 2001, que au to ri za o Con se lho de De-
sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca pi tó lio –
MG (CODEC) 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
Ca pi tó lio, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 10 se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor – 
Fla vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Du ci o mar
Cos ta – Mão San ta – Val dir Ra upp – Luiz Ota vio
– Ser gio Ca bral – Re nil do San ta na – Ser gio Gu-
er ra – Arthur Vir gi lio – Re gi nal do Du ar te – Lú cia
Vâ nia – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 465, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za o Con se-
lho de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ca pi tó lio – MG (CODEC) a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ca pi tó lio, Esta do do 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 534, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Con se lho de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca -
pi tó lio – MG (CODEC) 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 Ca pi tó lio, 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, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te, Se na dor Ael ton
Fre i tas, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

 CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
 Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so-
li da ção dos atos nor ma ti vos que men -
ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de

dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do,
se cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis -
po si ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 1.353, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 472, de
2003 (nº 2.265/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ser vi ços Ra -
di o fô ni cos de Co que i ral a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Co que i ral, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 472,
de 2003 (nº 2.265, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 80, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Ser vi ços Ra di o fô ni cos de Co -
que i ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Co que i ral, Esta do de Mi nas Ge ra is. O
ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o-
nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da em con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -

si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 472, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 472, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Ser vi ços Ra di o fô ni cos de Co que i ral a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Co que i ral, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:
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EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 472, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 80, de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria de Ser vi ços Ra di o fô ni cos de Co que i ral 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 Co que i ral, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas –
Re la tor, – Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Du ci-
o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Val dir Ra -
upp – Luiz Otá vio – Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in-
ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re nil do San ta na – Sér gio
Gu er ra – Arthur Vir gí lio – Re gi nal do Du ar te – Lú cia
Vâ nia – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 472, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ser vi ços Ra di o fô ni-
cos de Co que i ral a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Co que i ral, 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 80, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Ser vi ços Ra di o fô ni cos de Co-
que i ral 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 Co que i ral, 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

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas,
Re la tor

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-

gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
ob ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes -
ta lei e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex -
plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada Dela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so-
li da ção dos atos nor ma ti vos que men -
ci o na.

....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga.

....................................................................................
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Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se cum -
pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si ções le -
ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 1.354, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 474, de
2003 (nº 2.273/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral de Ta qua ri tin ga do
Nor te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ta qua ri tin ga do 
Nor te, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor Mar co Ma ci el

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 474, de 2003
(nº 2.273, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral de
Ta qua ri tin ga do Nor te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ta qua ri tin ga do Nor te,
Esta do de Per nam bu co.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 44, de 17 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,

te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 474, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 474, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
de Ta qua ri tin ga do Nor te a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ta qua ri tin ga do
Nor te, Esta do de Per nam bu co, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº – CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 474, de 2003, a se -

guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 44, de 17 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral de 
Ta qua ri tin ga do Nor te. 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 Ta qua ri tin ga do Nor te, Esta do de
Per nam bu co.

Sala da Co mis são, Se na dor Osmar Dias, Pre -
si den te – Mar co Ma ci el, Re la tor – Flá vio Arns –
Eu rí pe des Ca mar go – Hé lio Cos ta – Mão San ta –
Val dir Ra upp – Luiz Otá vio – Le o mar Qu in ta ni lha
– Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur Vir-
gí lio – Re gi nal do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Alme i da
Lima – Mo za ril do Ca val can ti – Du ci o mar Cos ta.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 474, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral de Ta qua ri tin ga do Nor te a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ta qua ri tin ga do Nor te,
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 44, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral de Ta qua ri tin ga do Nor te 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 Ta qua ri tin ga do Nor te, 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, 10 de Se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Mar co Ma ci el, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. .................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de

de dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual 
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as des ta lei 
e de ma is dis po si ções le ga is vi gen tes.” (NR)

....................................................................................

PARECER Nº 1.355, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 484, de
2003 (nº 2.333/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção São Ju lião en se de De sen vol-
vi men to do Des por to, Cul tu ra e Tu ris mo
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de São Ju lião, Esta do
do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Mão San ta
I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 484,
de 2003 (nº 2.333, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 800, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção São Ju lião en se de De sen vol vi men to do
Des por to, Cul tu ra e Tu ris mo a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Ju lião, Esta -
do do Pi a uí. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con -
gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al,

nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da em con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 484, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 484, de 2003, não evi den ci-
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ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro -
va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção São Ju lião en-
se de De sen vol vi men to do Des por to, Cul tu ra e Tu ris-
mo a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de São Ju lião, Esta do do Pi a uí, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 484, de 2003, a se -

guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 800, de 28 de de zem bro

de 2000, que au to ri za a Asso ci a ção São Ju -
lião en se de De sen vol vi men to do Des por to,
Cul tu ra e Tu ris mo 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 Ju lião, Esta do do Pi a uí.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Mão San ta, Re la-
tor – Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Du ci o mar
Cos ta – Hé lio Cos ta – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio –
Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do
San ta na – Mar co Ma ci el – Sér gio Gu er ra – Arthur
Vir gí lio – Re gi nal do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Alme i-
da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 484, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção São Ju lião en se de De sen vol vi men to
do Des por to, Cul tu ra e Tu ris mo a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de São Ju lião, Esta do do Pi a uí.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 800, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção São Ju lião en se de De sen vol vi men to do 
Des por to, Cul tu ra e Turis mo 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 Ju lião,
Esta do do Pi a uí.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, em 10 de se tem bro de 2003.
– Osmar Dias, Pre si den te – Mão San ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

 SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º o can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será de 
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para 
as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-

gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta
Lei e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo-
ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga.
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Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se cum -
pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si ções le -
ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 1.356, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 486, de
2003 (nº 2.340/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Bo a vis ten se para o De sen-
vol vi men to Cul tu ral Co mu ni tá 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 Boa Vis ta do Ra mos, Esta-
do do Ama zo nas.

Re la tor: Se na dor Arthur Vir gí lio

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 486, de 2003
(nº 2.340, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Bo a vis ten se
para o De sen vol vi men to Cul tu ral Co mu ni tá 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 Boa Vis ta do Ra mos, Esta do do Ama zo nas.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 504, de 24 de agos to de 
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,

te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 486, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 486, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Boa-vis -
ten se para o De sen vol vi men to Cul tu ral Co mu ni tá 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 Boa Vis ta do Ra mos, Esta do do Ama zo nas, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de
re da ção:

EMENDA Nº 1–CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 486, de 2003, a se -

guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 504, de 24 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Boa-vis-
ten se para o De sen vol vi men to Cul tu ral Co-
mu ni tá 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
Boa Vis ta do Ra mos, Esta do do Ama zo nas.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te, Arthur Vir gí lio,
Re la tor – Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go  – Pa-
pa léo Paes  – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta –
Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Edi son Lo -
bão – Mar co Ma ci el – Re gi nal do Du ar te – Edu ar-
do Aze re do  – Alme i da Lima – Pa trí cia Sa bo ya
Go mes.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 486, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Boa-vis ten se para o de sen vol vi-
men to Cul tu ral Co mu ni tá 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 Boa Vis ta dos Ra mos, 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 504, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Boa-vis ten se para o De sen vol vi men to
Cul tu ral Co mu ni tá 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 Boa Vis ta dos Ra-
mos, 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, 10 se tem bro de 2003. – Se -
na dor Osmar San tos, Pre si den te – Arthur Vir gí lio,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são
será de dez anos para as emis so ras de rá dio e de
quin ze para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002).
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se cum -
pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si ções le -
ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 1.357, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 487, de
2003 (nº 2.349/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Be ne fi cen te de Chã do Pa vão
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ver ten te do Lé rio,
Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor Mar co Ma ci el

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter

ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 487,
de 2003 (nº 2.349, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 598, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te de Chã do Pa vão a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ver-

ten te do Lé rio, Esta do de Per nam bu co. O ato foi sub -
me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio 
de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, 
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da em con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223,
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 487, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 487, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi-
cen te de Chã do Pa vão a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ver ten te do Lé rio,
Esta do de Per nam bu co, na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 487, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re -
fe re a Por ta ria nº 598, de 24 de ou tu bro de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi cen te
de Chã do Pa vão 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
Ver ten te do Lé rio, Esta do de Per nam bu co.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Mar co Ma ci el, Re la tor –
Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Du ci o mar
Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Val dir Ra upp
– Luiz Otá vio – Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni-
lha – Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur
Vir gí lio – Re gi nal do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Alme -
i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 487, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Be ne fi cen te de Chã do Pa vão a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ver ten te do Lé rio, 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 598, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te de Chã do Pa vão 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
Verten te do Lé rio, 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, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Mar co Ma ci el,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49.É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal;
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de
de dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as des ta lei
e de ma is dis po si ções le ga is vi gen tes.(Re da-
ção dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)

....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que 
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga.

....................................................................................
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Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. .................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de

de dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual 
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as des ta lei 
e de ma is dis po si ções le ga is vi gen tes.” (NR)

....................................................................................

PARECER Nº 1.358, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 497, de
2003 (nº 2.389/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen-
vol vi men to da Cul tu ra, Edu ca ção e Des-
por to de Pe re i ro a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pe -
re i ro, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter

ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 497,
de 2003 (nº 2.389, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 729, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to da
Cul tu ra, Edu ca ção e Des por to de Pe re i ro a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pe -
re i ro, Esta do do Ce a rá. O ato foi sub me ti do à apre ci a-
ção do Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem
pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da em con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-

são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 497, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597 , de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 497, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria para o De sen vol vi men to da Cul tu ra, Edu ca ção e
Des por to de Pe re i ro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Pe re i ro, Esta do do Ce a-
rá, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná-
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen -
da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 497, de 2003, a se -

guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re -
fe re a Por ta ria nº 729, de 26 de no vem bro de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
para o De sen vol vi men to da Cul tu ra, Edu ca-
ção e Des por to de Pe re i ro a exe cu tar, pelo
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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 Pe re i ro, Esta do do Ce a rá.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la-

tor – Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Du ci o-
mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Val dir Ra -
upp – Luiz Otá vio – Sér gio Ca bral – Le o mar Qu-
in ta ni lha – Re nil do San ta na – Mar co Ma ci el –
Sér gio Gu er ra – Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia –
Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 497, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men-
to da Cul tu ra, Edu ca ção e Des por to de
Pe re i ro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Pe re i ro,
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 729, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
da Cul tu ra, Edu ca ção e Des por to de Pe re i ro 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 Pe re i ro, 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, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de
de dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as des ta Lei 
e de ma is dis po si ções le ga is vi gen tes (Re da-
ção dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002).

....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
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1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se cum -
pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si ções le -
ga is vi gen tes.”(NR)
....................................................................................

PARECER Nº 1.359, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 224, de
2003 (nº 976/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos do
Mor ro de São Jor ge 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 caé, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Sér gio Ca bral

I – Re la tó rio

Tra ta-se do pe di do de au to ri za ção à Asso ci a ção
de Mo ra do res e Ami gos do Mor ro de São Jor ge para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ma caé, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O Mi nis tro das Co mu ni ca ções en ca mi nhou à
Câ ma ra dos De pu ta dos a Men sa gem nº 1.670/00, a
fim de sub me ter ao Con gres so Na ci o nal a cri a ção da
rá dio co mu ni tá ria aci ma re fe ri da, con ce di da pela Por -
ta ria nº 522, de 25 de agos to de 2000.

A re que ren te jun ta ao seu pe di do a do cu men ta-
ção exi gi da na Lei nº 9.612/98 e no De cre to nº
2.615/98, que a re gu la men tou.

O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra -
di o di fu são do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções apre sen-
tou o seu Re la tó rio às fls. 116, no qual opi nou pelo de -
fe ri men to do pe di do de au to ri za ção para a exe cu ção
do ser vi ço de ra di o di fu são.

A Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio das Co mu-
ni ca ções exa mi nou a do cu men ta ção apre sen ta da
pela re que ren te e opi nou tam bém fa vo ra vel men te à
au to ri za ção, con for me se pode ver de fls. 117/119.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 976-A, de 2001, que “apro va o
ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de ra di o-
di fu são da Arma ção de Bú zi os 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 caé, Esta do
do Rio de Ja ne i ro”, pelo pra zo de 3 (três) anos.

A se guir, foi en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral.

II – Aná li se

O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, no
seu art. 102, IV, de fe re à Co mis são de Edu ca ção opi -
nar e de li be rar acer ca de pro po si ções que ver sem so -
bre ra di o di fu são. Os cri té ri os para a con ces são da
pres ta ção des se tipo de ser vi ço es tão es ta be le ci dos
na Re so lu ção n 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.

Con for me se pode ver do re la tó rio aci ma efe ti-
va do, a re que ren te pre en che to dos os re qui si tos le ga-
is para ob ter a au to ri za ção de fun ci o na men to de rá dio
co mu ni tá ria na Ci da de de Ma caé, Esta do do Rio de
Ja ne i ro.

Deve ser efe ti va da ape nas al te ra ção no pra zo
de con ces são, que pas sa a ser de 10 (dez) anos, a fim 
de ade quá-lo ao dis pos to no Pa rá gra fo Úni co do art. 6
da Lei 9.612/98, na re da ção que lhe foi dada pela Lei
10.597, de 11 de de zem bro de 2002.

III – Voto

Pelo ex pos to, ten do em vis ta o pre en chi men to
das for ma li da des le ga is, o pa re cer é pela apro va ção
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 224/03 (PDC
00976, de 2001, na ori gem), com a se guin te emen da:

EMENDA Nº 4–CE

Dê-se ao art. 1º do PDL nº 224, de 2003, a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º – Fica apro va do o ato que au-
to ri za a Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos
do Mor ro de São Jor ge para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ma caé, Esta do do Rio de Ja ne i ro, pelo pra -
zo de 10 (dez) anos.”

Sala das Co mis sões, 10 de Se tem bro de 2003. 
– Osmar Dias, Pre si den te – Sér gio Ca bral, Re la tor
– Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Du ci o mar
Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Val dir Ra upp
– Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re nil do
San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur Vir gí lio – Alme-
i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 224, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Mo ra do res e Ami gos do Mor ro
de São Jor ge 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 caé,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 522, de 25 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos do Mor ro de São
Jor ge, a exe cu tar, pelo pra zo de 10 (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 caé, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Ser gio
Ca bral, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.( Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612,

de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art.6º.................................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se cum -
pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si ções le -
ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................

PARECER Nº 1.360, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 227, de
2003 (nº 2.033/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Abra ham Lin coln – FAL a exe -
cu tar; pelo pra zo de três anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de La vras,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 227,
de 2003 (nº 2.033, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 545, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za a
Fun da ção Abra ham Lin coln – FAL 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 vras,
Esta do de Mi nas Ge ra is. O ato foi sub me ti do à apre ci-
a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem
pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, §3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 227, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
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da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 227, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Fun da ção Abra ham
Lin coln – FAL 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 vras, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 227, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 545, de 11 de se tem bro
de 2001, que au to ri za a Fun da ção Abra ham
Lin coln – FAL 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 vras, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –
Flá vio Arns  – Eu rí pe des Ca mar go – Du ci o mar
Cos ta – Mão San ta – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio –
Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci-
el – Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur Vir -
gí lio – Re gi nal do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Alme i da
Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 227, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Abra ham Lin coln – FAL, 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 vras, 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 545, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Fun da ção Abra ham Lin coln – FAL, 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-
vras, 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, 10 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Osmar Dia, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.( Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.
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....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se cum -
pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si ções le -
ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 1.361, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 232, de
2003 (nº 2.132/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Fra ter nal de Qu i xa dá –
AFRAQ, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Qu i xa dá,
Esta do do Ce a rá.

Re la to ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na-
ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 232, de 2003 
(nº 2.132, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Fra ter nal de
Qu i xa dá  – AFRAQ, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Qu i xa dá, Esta do do
Ce a rá.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 95, de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis-
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má-
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer
fa vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa
téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que

ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92, não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 232, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto
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Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 232, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Fra ter nal
de Qu i xa dá – AFRAQ a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Qu i xa dá, Esta do do Ce -
a rá, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 232, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 95, de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Fra ter nal
de Qu i xa dá – AFRAQ 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 Qu i xa dá, Esta do do Ce a rá.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Pa trí cia Sa bo ya Go mes,
Re la tor – Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Du -
ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Val dir
Ra upp – Sér gio Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha –
Mar co Ma ci el – Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra
– Arthur Vir gí lio – Ante ro Paes de Bar ros – Alme -
i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 232, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Fra ter nal de Qu i xa dá – AFRAQ, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Qu i xa dá, 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 95, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Fra ter nal de Qu i xa dá – AFRAQ 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 Qu i xa dá, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te; Pa trí cia Sa bo ya,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pu bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................

DECRETO Nº 52.795, DE 31 
DE OUTUBRO DE 1963.

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são

Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597 de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

Art. 1º pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 6º ................................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se cum -
pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si ções le -
ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 1.362, de 2003

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 285, de
2003, que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM Cris -
to Re den tor Áu dio e Ví deo a exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ita pe ru na, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Sér gio Ca bral

I – Re la tó rio

Tra ta-se do pe di do de au to ri za ção à Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Ra dio FM Cris to Re den tor Áu dio e Ví -
deo a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Ita pe ru na, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O Mi nis tro das Co mu ni ca ções en ca mi nhou à
Câ ma ra dos De pu ta dos a Men sa gem nº 1.356/01, a
fim de sub me ter ao Con gres so Na ci o nal a cri a ção da
rá dio co mu ni tá ria aci ma re fe ri da, con ce di da pela Por -
ta ria nº 629, de 5 de ou tu bro de 2000.

A re que ren te jun ta ao seu pe di do a do cu men ta-
ção exi gi da na Lei nº 9.612/98 e no De cre to nº
2.615/98, que a re gu la men tou.

O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra -
di o di fu são do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções apre sen-
tou o seu Re la tó rio às fls. 132/137, no qual opi nou
pelo de fe ri men to do pe di do de au to ri za ção para a
exe cu ção do ser vi ço de ra di o di fu são.

A Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio das Co mu-
ni ca ções exa mi nou a do cu men ta ção apre sen ta da
pela re que ren te e opi nou tam bém fa vo ra vel men te à
au to ri za ção, con for me se pode ver de fls. 139/141.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 1.934-A, de 2.002, que “apro va
o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá -
dio FM Cris to Re den tor Áu dio e Vi deo a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita pe-
ru na, Esta do do Rio de Ja ne i ro, pelo pra zo de 3 (três)
anos.

A se guir, foi en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral.

II – Aná li se

O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, no
seu art. 102, IV, de fe re à Co mis são de Edu ca ção
opi nar e de li be rar acer ca de pro po si ções que ver -
sem so bre ra di o di fu são. Os cri té ri os para a con ces-
são da pres ta ção des se tipo de ser vi ço es tão es ta-
be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral.

Con for me se pode ver do re la tó rio aci ma efe ti va-
do, a re que ren te pre en che to dos os re qui si tos le ga is
para ob ter a au to ri za ção de fun ci o na men to de rá dio
co mu ni tá ria na Ci da de de Ita pe ru na, Esta do do Rio de
Ja ne i ro.

Deve ser efe ti va da ape nas al te ra ção no pra zo
de con ces são, que pas sa a ser de 10 (dez) anos, a fim 
de ade quá-lo ao dis pos to no Pa rá gra fo Úni co do art. 6
da Lei 9.612/98, na re da ção que lhe foi dada pela Lei
10.597, de 11 de de zem bro de 2002.

III – Voto

Pelo ex pos to, ten do em vis ta o pre en chi men to
das for ma li da des le ga is, o pa re cer é pela apro va-
ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 285/03
(PDC 01934, de 2002, na ori gem), com a se guin te
emen da:

EMENDA Nº 1–CE

“Dê-se ao art. 1º do PDL nº 285, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato que au to ri-
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM
Cris to Re den tor Áu dio e Ví deo a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
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de de Ita pe ru na, Esta do do Rio de Ja ne i ro,
pelo pra zo de 10 (dez) anos.”

Sala das Co mis sões, 10 de se tem bro de 2003.
– Osmar Dias, Pre si den te, Se na dor Sér gio Ca bral,
Re la tor. – Flá vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Du -
ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Val dir

Ra upp – Luiz Otá vio – Sér gio Ca bral, Re la tor –
Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re nil do
San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur Vir gí lio – Re gi-
nal do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Alme i da Lima – Mo -
za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 285, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio EM Cris to
Re den tor Áu dio e Ví deo a exe cu tar ser -
vi ço de ra di oc4 fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ita pe ru na, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 629, de 05 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM Cris to Re den-
tor Au dio e Ví deo, a exe cu tar, pelo pra zo de 10 (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 Ita pe ru na, Esta do do
Rio de Ja ne i ro.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te, Se na dor Sér gio
Ca bral, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada Pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002)

....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

Art 6º ..................................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se cum -
pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si ções le -
ga is vi gen tes.” (NR)

....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................

PARECER Nº 1.363, DE 2003

Da co mis são de edu ca çao, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 292, 
de 2003 (nº 2.017/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu-
ni tá rio Vale do Ti ba gi a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Te lê ma co Bor ba, Esta do do
Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 292,
de 2003 (nº 2.017, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 145, de 26 de mar ço de 2001, que au to ri za a Asso -
ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Vale do Ti ba gi a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Te lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná. O ato foi
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sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por
meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu-
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co-
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di-
fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di-
o di fu são so no ra e de sons e ima gens, in cum bin-
do-lhe pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e as atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 292, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998, em -
bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de da ou -
tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for ça da
Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que “al te ra
o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga”.
Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de emen da de
re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 292, de 2003, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso -
ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Vale do Ti ba gi a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Telê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de 
re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 292, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 145, de 26 de mar ço de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção e Mo vi-
men to Co mu ni tá rio Vale do Ti ba gi, 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 Te lê ma co Bor ba,
Esta do do Pa ra ná.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Hé lio Cos ta, Re la tor, Osmar Dias – Fá ti ma
Cle i de – Eu rí pe des Ca mar go – Du ci o mar Cos ta –
Hé lio Cos ta – Mão San ta – Val dir Ra upp – Sér gio
Ca bral – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re -
nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur Vir gí lio –
Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima
– Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 292, 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 Vale do
Ti ba gi a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Te lê ma co Bor-
ba, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art.  1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a

Por ta ria nº 145, de 26 de mar ço de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Vale do Ti ba-
gi, 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 Te lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Hé lio Cos ta, Vice-Pre si den te no exer cí cio
da Pre si dên cia – Osmar Dias, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-

gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002.)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
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1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ................................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se cum -
pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si ções le -
ga is vi gen tes.”(NR)
....................................................................................

PARECER Nº 1.364, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 396, de
2003 (nº 35/ 2003, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da TV Oes te do Pa ra ná 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 Gu a ra pu a va,
Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá-
ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
396, de 2003 (nº 35, de 2003, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te do De -
cre to de 11 de ou tu bro de 2002, que re no va con ces-
são da TV Oes te do Pa ra ná 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 Gu a ra pu a va, Esta do do Pa ra ná. O ato foi sub me-
ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio
de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49,
XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A con ces são fora ori gi nal men te con ce di da pelo
De cre to nº 90.280, de 3 de ou tu bro de 1984, à TV Ara -
u cá ria Ltda., pos te ri or men te au to ri za da a mu dar sua
de no mi na ção so ci al para TV Inde pen dên cia Gu a ra-
pu a va Ltda., con for me Por ta ria nº 3, de 6 de ja ne i ro
de 1989, e trans fe ri da, pelo De cre to de 7 de agos to de 
2000, para a TV Oes te do Pa ra ná Ltda.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 396, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 396, de 2003, não
evi den ci ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci-
das na Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, e não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos
de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le -
gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que re -
no va con ces são da TV Oes te do Pa ra ná Ltda., para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Gu a ra pu a va, Esta do do Pa ra ná, na
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for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Hé lio Cos ta, Pre si den te – Osmar Dias,
Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Eu rí pe des Ca mar go –
Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Val -

dir Ra upp – Luiz Otá vio – Sér gio Ca bral – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re nil do San ta-
na – Sér gio Gu er ra – Arthur Vir gí lio – Le o nel Pa-
van – Re gi nal do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Alme i da
Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.365, de 2003

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 457, de 
2003( nº 3.204/2003, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos) que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Real Ra di o di fu são Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Te re só po lis, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro.

Re la tor: Se na dor Sér gio Ca bral

I – Re la tó rio

Tra ta-se do pe di do de per mis são à Real Ra di o-
di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra na ci da de de Te re só po lis, Esta do do Rio de
Ja ne i ro.

O Mi nis tro das Co mu ni ca ções en ca mi nhou à
Câ ma ra dos De pu ta dos a Men sa gem nº 2.855/02, a
fim de sub me ter ao Con gres so Na ci o nal a ou tor ga
aci ma re fe ri da, con ce di da pela Por ta ria nº 1.576, de 8 
de agos to de 2002.

A re que ren te, ven ce do ra da li ci ta ção, jun tou ao
seu re que ri men to a do cu men ta ção exi gi da em Lei (fls. 
2/134).

O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra -
di o di fu são do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções apre sen-
tou o seu Re la tó rio às fls. 135/137, no qual opi nou
pela ho mo lo ga ção da li ci ta ção.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 3.204-A, de 2.003, que “apro va
o ato que ou tor ga per mis são à Real Ra di o di fu são
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Te re só po lis, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro”, pelo pra zo de 10 (dez) anos.

A se guir, o pro ces so foi en ca mi nha do ao Se na-
do Fe de ral.

II – Aná li se
O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, no

seu art. 102, IV, de fe re à Co mis são de Edu ca ção opi -
nar e de li be rar acer ca de pro po si ções que ver sem so -
bre di fu são de sons e ima gens.

Con for me se pode ver do re la tó rio aci ma efe ti va-
do, a re que ren te pre en che to dos os re qui si tos le ga is
para ob ter a per mis são de fun ci o na men to de rá dio na
Ci da de de Te re só po lis, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

III – Voto
Pelo ex pos to, ten do em vis ta o pre en chi men to

das for ma li da des le ga is, o pa re cer é pela apro va ção
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 457/03 (PDC nº
3.204, de 2003, na ori gem), que apro va o ato que ou -
tor ga per mis são à Real Ra di o di fu são Ltda. para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Te re só po lis, Esta do do Rio de 
Ja ne i ro, pelo pra zo de 10 (dez) anos.

Sala das Co mis sões, de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns – Eu rí pe des
Ca mar go – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão
San ta – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio – Sér gio Ca-
bral, Re la tor – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci-
el – Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur
Vir gí lio – Re gi nal do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Alme -
i da Lima – Mo za ril do ca val can ti.
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PARECER Nº 1.366, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 468, de
2003 (nº 2.258/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio 
Ambi en te de Ara mi na a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ara mi na, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Eu rí pe des Ca mar go

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter

ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 468,
de 2003 (nº 2.258, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 610, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te
de Ara mi na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ara mi na, Esta do de São Pa u lo. O
ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o-
nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da em con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de

os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 468, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 468, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ami gos do Meio Ambi en te de Ara mi na a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ara mi na, Esta do de São Pa u lo, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 468, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 610, de 24 de ou tu bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te de Ara mi-
na 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 Ara mi na,
Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go,
Re la tor – Du ci o mar Cos ta – Hé lio Cos ta – Mão
San ta – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio – Sér gio Ca-
bral – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re-
nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Arthur Vir gí lio –
Re gi nal do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Alme i da Lima
– Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 468, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi -
en te de Ara mi na a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara -
mi na, 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 610, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te de
Ara mi na 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 Ara mi na, 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, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca-
mar go, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
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são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.”(NR)
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – O Expe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si dên-
cia re ce beu o Ofí cio nº 63, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção, co mu ni can do a apro va ção em ca rá ter ter -
mi na ti vo, dos Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs
253, de 2002, 176, 196, 212, 224, 227, 231, 232, 234,
237, 260, 269, 285, 288, 290, 292, 301, 310, 312, 316,
321, 327, 332, 334, 335, 338, 353, 355, 357, 360, 362,
367, 369, 372, 373, 374, 396, 398, 401, 402, 404, 411,
418, 419, 421, 423, 445, 452, 453, 457, 461, 465, 468,
472, 474, 484, 486, 487 e 497, de 2003, cu jos pa re ce-
res fo ram li dos an te ri or men te.

Nos ter mos do art. 91, § 3o, do Re gi men to Inter -
no, com bi na do com o 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 de 2003, 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
as ma té ri as se jam apre ci a das pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a
mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

OFÍ CIO Nº 1.022-L–PFL/3

 Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Fer nan-

do de Fa bi nho para in te grar, como mem bro su plen te,
a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Ro gé rio
Teó fi lo.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do José Car los Ale -
lu ia, Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Será fe i ta
a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Há ora do-
res ins cri tos.

O pri me i ro ora dor ins cri to é o Se na dor Edu ar do
Su plicy, do PT do Esta do de São Pa u lo, que fará uso
da pa la vra por ces são do Se na dor He rá cli to For tes,
pre vi a men te ins cri to.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos para o seu
pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te Mão San ta, o Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va, em im por tan te e re le van te vi a-
gem aos Esta dos Uni dos, pro fe riu o dis cur so de aber-
tu ra da Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das, des ta-
can do que para exis tir paz é ne ces sá rio trans for mar a
base da jus ti ça so ci al, que deve pre va le cer em cada
uma das na ções. Sua Exce lên cia di a lo gou com inú-
me ros Che fes de Esta do, den tre os qua is o an fi trião, o 
Pre si den te Ge or ge Wal ker Bush, além, ob vi a men te,
do Se cre tá rio-Ge ral da ONU, que pro mo veu um brin -
de en tre os dois Pre si den tes.

Ontem, o Pre si den te Lula es te ve no Mé xi co, em
vi si ta ao Pre si den te Vi cen te Fox, e che ga rá logo mais
a Cuba, onde cer ta men te es ta rá em con di ções de le -
var men sa gens mu i to es pe ci a is ao Pre si den te Fi del
Cas tro, aos cu ba nos, não ape nas aos que, ar do ro sa-
men te, des de 1959, têm de fen di do a re vo lu ção cu ba-
na, mas tam bém aos que têm tido di ver gên ci as ou
têm-se opos to a ela. 

Re gis tro a im por tân cia e o sig ni fi ca do da vi si ta
do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va a Cuba, acom -
pa nha do do Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil, Sr. José
Dir ceu de Oli ve i ra e Sil va, que tem la ços es pe ci a is
com Cuba, uma vez que, du ran te a di ta du ra bra si le i ra,
vi veu al guns anos de exí lio na que le país. Acom pa nha
tam bém o Pre si den te um dos ami gos do Pre si den te
Fi del Cas tro, que re a li zou inú me ras mis sões de apro -
xi ma ção en tre a Igre ja Ca tó li ca e o go ver no de Cuba.
Re fi ro-me a Frei Bet to, que on tem fez uma pa les tra na 
Uni ver si da de de Cuba a res pe i to do Pro gra ma Fome
Zero. Como se sabe, Frei Bet to, que des de 1980 man -
tém re la ções de ami za de com o Pre si den te Fi del Cas -
tro, es cre veu o li vro Fi del e a Re li gião, onde tra ça um
diá lo go de gran de sig ni fi ca do e pro cu ra le var Fi del
Cas tro à re fle xão a res pe i to de sua for ma ção re li gi o-
sa, de po is de sua for ma ção mar xis ta. Cer ta men te
esse diá lo go fez com que hou ves se uma re a pro xi ma-
ção en tre a Igre ja Ca tó li ca e o re gi me cu ba no, tan to
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que o Papa João Pa u lo II, quan do de sua vi si ta a
Cuba, con se guiu pas sos de gran de sig ni fi ca do na
nor ma li za ção das re la ções de Cuba com a Igre ja Ca -
tó li ca e tam bém no que se re fe re à li ber da de da prá ti-
ca re li gi o sa em Cuba e o res pe i to do go ver no cu ba no
para com o ca to li cis mo, uma vez que, em cer to es tá-
gio da re vo lu ção cu ba na, hou ve pro fun dos atri tos.

O Pre si den te Lula vai a Cuba tal vez como o es -
ta dis ta de ma i or li de ran ça na Amé ri ca La ti na, que
vem ten do um ex tra or di ná rio sig ni fi ca do por ser um
pre si den te ele i to com ma i o ria ab so lu ta, 53 mi lhões de 
vo tos, apro xi ma da men te 62% no se gun do tur no, o
que lhe dá au to ri da de mo ral e le gi ti mi da de. Sua Exce -
lên cia tem de mons tra do que é pos sí vel, por me i os de -
mo crá ti cos, che gar ao po der, mes mo com um pro gra-
ma pro gres sis ta, que nas ceu na fun da ção do Par ti do
dos Tra ba lha do res, em 1980, quan do o nos so Par ti do
di zia que era pos sí vel cons tru ir o so ci a lis mo pela via
de mo crá ti ca. O Par ti do dos Tra ba lha do res e o Pre si-
den te Lula sem pre man ti ve ram re la ções de ami za de
e de res pe i to com Cuba. Mais do que qual quer ou tro
che fe de Esta do, o Pre si den te Lula está sen do vis to
como al guém que po de rá trans mi tir, com ami za de e
sin ce ri da de, ao Pre si den te Fi del Cas tro Ruiz que o
Bra sil está so li dá rio com Cuba em sua in ten ção de
par ti ci par ple na men te do con cer to das na ções das
três Amé ri cas, de ter, com elas, uma re la ção nor mal,
co mer ci al, cul tu ral, sem qua is quer ti pos de bar re i ras.
Co gi ta-se da for ma ção da Área de Li vre Co mér cio
das Amé ri cas, mas deve ha ver a par ti ci pa ção ple na
de Cuba.

É pre ci so tam bém – e o Pre si den te Lula terá
todo o res pal do dos Par ti dos nes te Con gres so – di zer
aos Esta dos Uni dos que é hora de aca bar com o em -
bar go a Cuba. Não há ra zão, Sr. Pre si den te Mão San -
ta, de o go ver no nor te-ame ri ca no – tan to o de Ge or ge
Bush quan to o de seus an te ces so res – in sis tir em que 
o em bar go ser ve para fa zer com que Cuba abra suas
ins ti tu i ções e ca mi nhe na di re ção da de mo cra ti za ção.
Ora, essa não é a me lhor for ma de es ti mu lar Cuba a
ca mi nhar mais ra pi da men te para o aper fe i ço a men to
de suas ins ti tu i ções, para a de mo cra ti za ção, para a li-
ber da de de im pren sa e para a or ga ni za ção dos par ti-
dos po lí ti cos, con for me no Bra sil. Obvi a men te, para
essa fi na li da de, o fim do em bar go es ti mu la ria mais do 
que pre ju di ca ria.

Em 1980, quan do o Pre si den te Lula, en tão Pre -
si den te do Par ti do dos Tra ba lha do res, no seu pri me i-
ro ano de fun da ção, es te ve na Ni ca rá gua no pri me i ro

ani ver sá rio da re vo lu ção san di nis ta, di a lo gou, em Ma -
ná gua, com o Pre si den te Fi del Cas tro, e des de en tão
mu i tas fo ram as oca siões em que am bos con ver sa-
ram. Qu an do o Pre si den te Fi del Cas tro veio as sis tir à
pri me i ra pos se do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, fez ques tão de fa zer uma vi si ta pes so al à re -
si dên cia de Lula, em São Ber nar do do Cam po. Fo ram
inú me ros os en con tros que am bos re a li za ram: pra ti-
ca men te, em to das as vi si tas de Fi del Cas tro ao Bra sil
– que fo ram vá ri as –, es pe ci al men te em oca siões de
pos se de nos sos pre si den tes, in clu si ve a se gun da
pos se do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e
tam bém a de Luiz Iná cio Lula da Sil va, em 1º de ja ne i-
ro pas sa do.

No ple ná rio do Se na do, dis cu ti mos bas tan te
quan do da con de na ção de três dis si den tes que ha vi-
am se qües tra do um bar co, ame a ça do a vida de pes -
so as e que aca ba ram sen do cap tu ra dos pela po lí cia
cos te i ra que pa tru lha a re gião ca ri be nha em tor no de
Cuba, vin do a ser con de na dos à mor te. Além dis so,
na mes ma oca sião, há pou cos me ses, um nú me ro
mu i to gran de de dis si den tes re ce beu pe nas se ve ras,
de lon gos anos em ca de ia, por es tar re a li zan do
ações, se gun do o go ver no cu ba no, de cons pi ra ção.

Obvi a men te, ava li a mos como mu i to im por tan te
a opor tu ni da de que tem o Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va de trans mi tir a pre o cu pa ção, com ami za de,
dos Se na do res que aqui pro tes ta ram con tra aque las
con de na ções. Por que, Se na dor Mão San ta, so li dá ri-
os ao povo cu ba no, ao go ver no cu ba no, que re mos
trans mi tir, com sin ce ri da de, que mu i to ma i or apo io e
com pre en são terá o Pre si den te Fi del Cas tro se ca mi-
nhar na di re ção de efe ti va de mo cra ti za ção de suas
ins ti tu i ções e de res pe i to aos di re i tos da que les que
têm opi niões di ver gen tes so bre a for ma de or ga ni za-
ção da so ci e da de cu ba na, para que pos sam es sas
pes so as ter ma i or aces so à pos si bi li da de de ex pres-
sar os seus sen ti men tos, de di vul gar os seus sen ti-
men tos.

É cla ro que mu i tas fo ram as oca siões em que –
e isso é co nhe ci do – a pró pria CIA, des de o Go ver no
do Pre si den te John Ken nedy, re a li zou ações para dar
cabo in clu si ve do Pre si den te Fi del Cas tro. Sabe-se
que hou ve, ao lon go das úl ti mas dé ca das, cer ca de
30 ten ta ti vas de as sas si nar o Pre si den te Fi del Cas tro.
E da mes ma ma ne i ra que o Se cre tá rio de Esta do nor-
te-ame ri ca no, Co lin Po wel, re cen te men te con de nou
qual quer ação para se ma tar, ani qui lar ou mes mo ex -
pul sar o Pre si den te Yas ser Ara fat de Ra ma la, na Pa -
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les ti na, ja ma is de ve ri am os Esta dos Uni dos pen sar
que pro mo ver o as sas si na to do Pre si den te Fi del Cas -
tro se ria uma ação con di zen te com a ação ci vi li za tó ria
que eles que rem pro mo ver no mun do.

Aqui falo, Sr. Pre si den te Mão San ta, com a con -
vic ção de que o Pre si den te Lula po de rá ter um diá lo-
go como em ne nhu ma ou tra oca sião teve com o Pre -
si den te Fi del Cas tro. Sua Exce lên cia es ta rá acom pa-
nha do de dois ami gos de Cuba, o Mi nis tro José Dir -
ceu e o Frei Bet to, as sim como do Emba i xa dor Til den
San ti a go, que tam bém vi veu anos de exí lio na que le
país e que, por sua ami za de com Cuba, foi de sig na do
Emba i xa dor do Bra sil na que le país. São cir cuns tân ci-
as mu i to es pe ci a is. Há in clu si ve ape los de gru pos dis -
si den tes ao Pre si den te Lula, que eles con si de ram
que tem con di ção es pe ci al de diá lo go com o Pre si-
den te de Cuba. É hora de to dos os di ri gen tes de pa í-
ses que têm tido diá lo go fra ter no com Cuba, como o
Pre si den te Hugo Chá vez, como o Pre si den te Ale jan-
dro To le do, como o Pre si den te Nés tor Kir chner, como
o Pre si den te Vi cen te Fox, di ze rem aos Esta dos Uni -
dos: “Che ga de qua is quer ti pos de ame a ças e de em -
bar gos ao go ver no de Cuba!” 

Mas va mos tam bém as si na lar na di re ção da de -
mo cra ti za ção das ins ti tu i ções cu ba nas. O Pre si den te
Lula foi ele i to di re ta men te e é uma pro va real de que é 
pos sí vel um pre si den te pro gres sis ta che gar ao po der
por me i os de mo crá ti cos, de que é pos sí vel não ser
ame a ça do de ser der ru ba do do po der, como, por
exem plo, acon te ceu, em cer tas si tu a ções, com o Pre -
si den te Hugo Chá vez na Ve ne zu e la; como acon te-
ceu, in fe liz men te, com o Pre si den te Sal va dor Allen de,
há 30 anos, quan do, ao ten tar cons tru ir de mo cra ti ca-
men te o so ci a lis mo, aca bou sen do der ru ba do.

O Pre si den te Lula está re a li zan do ações de
cons tru ção da qui lo que con si de ra de ma i or jus ti ça
para o País; está co lo can do em prá ti ca o Pro gra ma
Fome Zero, pro gra mas de trans fe rên cia de ren da,
que, ago ra uni fi ca dos, te rão o ob je ti vo de, efe ti va men-
te, con tri bu ir para atin gir o ob je ti vo do Pre si den te de
fa zer que, du ran te o seu Go ver no, ne nhum bra si le i ro
pas se fome e to dos te nham a pos si bi li da de de ter,
pelo me nos, três re fe i ções ao dia. O Go ver no bra si le i-
ro está ain da em fase de di fi cul da des, pois se con se-
guiu o Pre si den te Lula es tan car o pro ces so in fla ci o-
ná rio que es ta va sen do re to ma do, ain da não con se-
guiu fa zer com que a eco no mia cres ça com o vi gor
ne ces sá rio, di mi nu in do as ta xas de de sem pre go. Mas 

as con di ções es tão da das para que isso ve nha a
ocor rer.

E o Pre si den te Lula, ain da em Nova Ior que, on -
tem, ex pres sou aos em pre sá ri os que não há por que
o ris co Bra sil es tar em 650, que ele de ve ria es tar se
apro xi man do do ní vel zero. Dis se ain da que aque les
que es ti ve rem apos tan do con tra o Bra sil aca ba rão
per den do.

Nes sas cir cuns tân ci as e por toda a sua his tó ria,
um tra ba lha dor que, num par ti do pro gres sis ta, che ga
ao po der, está na con di ção ex cep ci o nal de di zer:
“Pre si den te Fi del Cas tro, povo cu ba no, va mos nos
apro xi mar, va mos mos trar as con quis tas da Re vo lu-
ção Cu ba na, de er ra di ca ção do anal fa be tis mo, de
pro mo ção da edu ca ção pú bli ca, como vo cês con se-
gui ram aqui em Cuba, do pro gres so na área da sa ú-
de, que tem trans mi ti do li ções a to dos nós, bra si le i-
ros.”No Esta do do Pi a uí, mu i tas ve zes, há a pre sen ça
dos mé di cos de fa mí lia; em di ver sos Esta dos do Nor -
des te e do Nor te, mu i tos fo ram os go ver nos que de -
ram as boas-vin das a mé di cos cu ba nos que vi e ram
mos trar a ex pe riên cia do sis te ma do mé di co de fa mí-
lia; por tan to, há, em tan tas áre as, tam bém o que
apren de mos com Cuba. Há a im por tân cia de re a li zar
um in cre men to das re la ções co mer ci a is.

Estão ali em pre sá ri os acom pa nhan do o Pre si-
den te, pois irão re a li zar en ten di men tos so bre o que
fa zer nas di ver sas áre as da tec no lo gia, so bre tu do,
nas áre as de usi nas de ál co ol e de açú car, nas áre as
da sa ú de, e em tan tas ou tras. Então, cer ta men te, ha -
ve rá o in cre men to das re la ções cul tu ra is en tre nos sos
pa í ses.

Enfim, te mos con di ções ex cep ci o na is – o Go-
ver no bra si le i ro, o povo bra si le i ro, re pre sen ta do pelo
nos so Pre si den te Lula – para di zer quão so li dá ri os
so mos e o quan to tam bém será sig ni fi ca ti vo se o go -
ver no cu ba no pu der dar al guns si na is.

A Agên cia Bra sil in for mou on tem que o Go ver-
no cu ba no po de rá anun ci ar, du ran te a pre sen ça do
Pre si den te Lula, o fim do pa re dão. Será que isso sig -
ni fi ca rá tam bém uma nova ati tu de com res pe i to, por
exem plo, aos 26 jor na lis tas in de pen den tes que es tão
pre sos, como pede o gru po Re pór te res sem Fron te i-
ra, as si na la do hoje no ar ti go de Cló vis Ros si? Po de rá
o Pre si den te Lula in ter fe rir para que haja uma nova
ati tu de com res pe i to aos dis si den tes?

Te nho a con vic ção, Se na dor Mão San ta, de que
as con di ções es tão es ta be le ci das para que Lula pos sa
dar um pas so de gran de sig ni fi ca do na di re ção da
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apro xi ma ção de Cuba de to das as na ções das Amé ri-
cas. Nós, que con se gui mos che gar ao po der por me i os
de mo crá ti cos, que re mos di zer, com mu i ta ami za de, ao 
Pre si den te Fi del Cas tro, que che gou ao po der der ru-
ban do uma di ta du ra odi en ta, a de Ful gen cio Ba tis ta,
que se ria mu i to im por tan te que ele pu des se ago ra ca -
mi nhar na di re ção da de mo cra ti za ção das ins ti tu i ções
de Cuba, fa zen do tudo aqui lo que seja con di zen te com 
o ver da de i ro sen ti do do so ci a lis mo. O so ci a lis mo com -
bi na com li ber da de e com de mo cra cia.

Se na dor Ra mez Te bet, con ce do o apar te a V.
Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª há de per mi tir que eu en tre,
em bo ra sem a sua com pe tên cia, no seu pro nun ci a-
men to. V. Exª pre si de a Co mis são de Re la ções Exte ri-
o res e De fe sa Na ci o nal, é um Par la men tar de vas ta
ex pe riên cia, de mu i ta de di ca ção, ho mem que ad mi ro
pro fun da men te. V. Exª abor da tan to as sun tos in ter na-
ci o na is como as sun tos de in te res se do nos so País.
Gos tei da con clu são do seu pro nun ci a men to, por que
me pa re ce que V. Exª con cla ma o Pre si den te Fi del
Cas tro à re to ma da da qui lo que o mun do in te i ro bus ca
hoje: o ca mi nho da de mo cra cia. Está de mo ran do de -
ma is. Fi del Cas tro as su miu o po der, como V. Exª aca -
ba de afir mar, der ru ban do uma di ta du ra que mas sa-
crou o povo cu ba no du ran te anos e anos. No en tan to,
está na hora ago ra, che gou o mo men to – Fi del Cas tro
há tan tos anos está lá e não está em nome de uma
de mo cra cia, se V. Exª me per mi te, uma vez que lá não 
exis te ain da de mo cra cia – em que ele deve per mi tir a
de mo cra ti za ção das ins ti tu i ções cu ba nas, como V.
Exª bem afir ma. Seu pro nun ci a men to de mons tra
como é a vida. Fi del Cas tro as su miu em nome da de -
mo cra cia, mas, por con tin gên ci as, tal vez, o fato é que
Cuba pre ci sa, como V. Exª está afir man do, vir a ser
um país ver da de i ra men te de mo crá ti co, com suas ins -
ti tu i ções ab so lu ta men te li vres. A par te fi nal, prin ci pal-
men te, do pro nun ci a men to de V. Exª é o de se jo de to -
dos nós e in te gra o seu per fil como Se na dor, ho mem
de es pí ri to ver da de i ra men te pú bli co e de mo crá ti co.
Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço mu i to, e me hon ra o apar te de V.Exª, Se na-
dor Ra mez Te bet. Na Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, que hoje te nho a hon ra de pre -
si dir, tem sido pos sí vel cap tar esse sen ti men to as si-
na la do por V. Exª: pra ti ca men te to dos os Se na do res,
dos mais di ver sos par ti dos, têm ex pres sa do ao mes -

mo tem po o sen ti men to de so li da ri e da de ao povo cu -
ba no e o de se jo de que o Pre si den te Fi del Cas tro pro -
cu re mo di fi car ações como aque las que le va ram à
pena de mor te três dis si den tes.Eles co me te ram uma
ação ob vi a men te ile gal, mas é che ga do o mo men to
de o pró prio Go ver no de Fi del Cas tro ou vir os ape los
e o bom sen so, por exem plo, da Anis tia Inter na ci o nal,
que tem as si na la do que a pena de mor te não cons ti tui
me ca nis mo ade qua do para di mi nu ir a cri mi na li da de
vi o len ta em qual quer país. Não é um ins tru men to dis -
su a só rio su fi ci en te.

Isso já foi mos tra do, des de 1516, por Tho mas
More, na Uto pia, que ob ser vou, a res pe i to da pena
de mor te, ser ine fi caz in fli gir esse cas ti go hor rí vel a
quem não tem ou tra al ter na ti va se não a de, pri me i ro,
tor nar-se um la drão para, de po is, ser trans for ma do
em ca dá ver. Des de aque la épo ca, pro cu ra-se mos trar
que a pena de mor te não é um ins tru men to dis su a só-
rio. E, fe liz men te, des de 1988, a Cons ti tu i ção bra si le i-
ra co lo cou como cláu su la pé trea que nun ca te re mos a 
pena de mor te.

Ontem, na Ni gé ria, um tri bu nal aca bou ab sol-
ven do a Srª Ami na La wal, que es ta va con de na da à
pena de mor te tam bém por um mo ti vo to tal men te ina -
de qua do.

A União Eu ro péia não tem pena de mor te, mas,
in fe liz men te, em Cuba, as sim como nos Esta dos Uni -
dos, na Re pú bli ca Po pu lar da Chi na e em ou tros pa í ses,
ela ain da exis te. E é che ga do o mo men to de aca bar.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, a Pre si dên cia la men ta sus pen der o
seu pro nun ci a men to, mas V. Exª está ul tra pas san do o 
seu tem po. Nes sa vi a gem em que acom pa nha a vi a-
gem do nos so Pre si den te Lula, V. Exª ul tra pas sou em
mais de 50% o tem po re gi men tal.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Gra ças à ge ne ro si da de de V. Exª.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet, do PMDB do Mato
Gros so do Sul, que já foi Pre si den te des ta Casa e vai
usar da pa la vra por ces são da Se na do ra Pa trí cia Sa -
bo ya Go mes.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Exmº
Sr. Se na dor pelo Esta do do Pi a uí, Mão San ta, Srªs. e
Srs. Se na do res, mu i tas ve zes ve nho à tri bu na do Se -
na do para de fen der a me lho ria da qua li da de das es -
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tra das no Bra sil, que es tão pra ti ca men te em es ta do
de ca la mi da de pú bli ca. Não há um Esta do da Fe de ra-
ção re pre sen ta do aqui no Se na do da Re pú bli ca que
não te nha fe i to ape lo para que o Go ver no Fe de ral, por 
in ter mé dio do Mi nis té rio dos Trans por tes, não de mo-
re mais a to mar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as, pois já
es ta mos pra ti ca men te en tran do no mês de ou tu bro. O 
pe río do de chu vas, em al gu mas re giões do Bra sil,
está che gan do, o que irá di fi cul tar os tra ba lhos de
con ser va ção e re cu pe ra ção das nos sas es tra das.

A si tu a ção no meu Esta do, Mato Gros so do Sul,
é drás ti ca e la men tá vel. As es tra das es tão pra ti ca-
men te in tran si tá ve is, e a ma i or par te de las é de res -
pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral. A cons tru ção de
al gu mas de las foi ini ci a da há dois anos, como a
BR-158, no tre cho de 60 qui lô me tros com pre en di do
en tre os Mu ni cí pi os de Três La go as e Se vi lha, mas o
que já foi fe i to está se de te ri o ran do. Esta mos, por tan-
to, jo gan do di nhe i ro fora. E o que isso sig ni fi ca? Sig ni-
fi ca per da de mer ca do ri as e es tra gos em nos sos ve í-
cu los, o que acar re ta se ri ís si mos pre ju í zos. Isso co lo-
ca em ris co a vida dos nos sos ci da dãos, a vida dos
bra si le i ros, e tor na um trans tor no a vida da que les que 
es tão ao vo lan te dos ca mi nhões. Os ca mi nho ne i ros
de i xam suas fa mí li as e vão para a bo le ia de um ca mi-
nhão, per cor ren do lon gos tre chos, in te i ra men te es bu-
ra ca dos, e cor ren do ris co de vida. Eles são he róis, Sr.
Pre si den te.

Ape sar de tudo isso, ra ras ve zes tra ta mos nes ta
Casa – e isto até me pas sa va des per ce bi do – so bre a
pro ble má ti ca dos trans por tes ur ba nos em nos so País. 
Esse se tor vem atra ves san do uma cri se mu i to gra ve,
prin ci pal men te nas gran des ci da des, nas re giões me -
tro po li ta nas do País. E isso vem ca u san do uma de -
gra da ção dos ser vi ços, uma re du ção drás ti ca da mo -
bi li da de, prin ci pal men te das clas ses mais po bres da
nos sa po pu la ção.

Ve nho, por tan to, ma ni fes tar a mi nha pre o cu pa ção
pela fal ta de uma po lí ti ca que fa vo re ça o trans por te ur -
ba no em nos so País. Hoje, 80% da nos sa po pu la ção,
quan do tem em pre go – e digo isso, por que, in fe liz men-
te, o nú me ro de de sem pre ga dos, ao in vés de di mi nu ir,
está au men tan do cada vez mais –, mora e tra ba lha nas
ci da des. Esse de sem pre go, Sr. Pre si den te, que as so la
as fa mí li as do Bra sil, acar re tan do con se qüên ci as gra-
ves, en tre elas, por exem plo, a vi o lên cia, está tra zen do
ou tras con se qüên ci as: está mu dan do os há bi tos do tra -
ba lha dor bra si le i ro. O tra ba lha dor, de sem pre ga do, sem

re cur sos para pa gar a ta ri fa do trans por te ur ba no,
muda seus há bi tos e cos tu mes.

Re cen tes es tu dos – e não falo em vão, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, mas com base em le-
van ta men tos e es tu dos re a li za dos pelo Ipea, ór gão
sé rio, de res pon sa bi li da de, ór gão pú bli co, ór gão go-
ver na men tal – têm as si na la do que até mes mo o tra -
ba lha dor que tem car te i ra as si na da não está mo ran-
do mais em sua casa, mas na rua ou no lo cal do seu
tra ba lho, quan do a em pre sa tem alo ja men to. E, quan -
do não há alo ja men to, ar ru ma-se uma ma ne i ra de di -
vi dir o quar to com al gum ou tro tra ba lha dor. Assim, o
tra ba lha dor fica afas ta do de sua fa mí lia a se ma na in -
te i ra, para eco no mi zar o vale-trans por te e le var co mi-
da para a sua casa – isso é o que re ve la o Ipea. O tra -
ba lha dor está de i xan do de vol tar para casa, abrin do
mão do con ví vio com seus fa mi li a res, para ter re cur-
sos para o seu sus ten to e o da sua fa mí lia. Ou seja, se 
vol tar para casa to dos os dias, o tra ba lha dor não terá
di nhe i ro para com prar co mi da, para pa gar a con ta de
água e de luz.

E essa ex clu são so ci al no trans por te pú bli co ur -
ba no é tão gran de que che ga a to lher a opor tu ni da de
dos de sem pre ga dos. Sem di nhe i ro, como pro cu rar
em pre go, como pa gar a pas sa gem de ôni bus para ir
ao tra ba lho e vol tar para casa na bus ca de uma vida
me lhor? E, quan do o de sem pre ga do vai pro cu rar em -
pre go a pé ou de bi ci cle ta, na hora da en tre vis ta, ele
está men tin do o lo cal de sua re si dên cia para con se-
guir o em pre go. Aque le que mora lon ge do tra ba lho,
em ge ral, pre ci sa de mais de dois va les-trans por te
por dia, e isso cus ta mais caro para o em pre ga dor,
que, mu i tas ve zes, de i xa de ad mi tir um fun ci o ná rio
por esse mo ti vo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos
di an te de um qua dro so ci al cru el, por que ain da há
mu i ta gen te hu mil de, com uma con di ção fi nan ce i ra li -
mi ta da e com pro ble mas sé ri os de sa ú de, que não
tem re cur sos para pa gar o trans por te e bus car o tra ta-
men to mé di co ne ces sá rio nos hos pi ta is pú bli cos.

Além dis so, a fal ta de con di ções para o pa ga-
men to do trans por te im pe de que fa mí li as que mo ram
em ba ir ros dis tan tes, na mes ma ci da de, en con-
trem-se nos fins de se ma na, pre ju di can do o en tre la-
ça men to, o en ten di men to e a so li da ri e da de que exis te
en tre as fa mí li as bra si le i ras. La zer, en tão, nem se fala! 
Se a fa mí lia não tem con di ções de pro cu rar um em -
pre go, como terá re cur sos para pas se ar? Não vai a
lu gar al gum.
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É pre ci so tra zer este as sun to para o Se na do da
Re pú bli ca, para que fa ça mos coro com a Fren te Par -
la men tar de Trans por te Pú bli co, que foi ins ta la da, on -
tem, na Sala Ne reu Ra mos, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, com a ade são de Par la men ta res da Câ ma ra e do 
Se na do e de Pre fe i tos do nos so País, que as si na ram
a Car ta de Sal va dor, no sen ti do de que se tra ba lhe e
lute por uma po lí ti ca na ci o nal de trans por te ur ba no.
Te mos que bus car me i os para ba ra te ar o pre ço das
pas sa gens do trans por te ur ba no.

A Fren te Par la men tar de Trans por tes Pú bli cos,
as so ci a da às Pre fe i tu ras do Bra sil, já en de re çou à
Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, ao Go ver no
Fe de ral, uma sé rie de su ges tões que, se ado ta das
pelo me nos al gu mas de las, po de ria co la bo rar para
me lho rar o trans por te ur ba no em nos so País, ba ra te-
an do o pre ço das ta ri fas pú bli cas, a fim de que as pes -
so as que hoje não têm con di ções de usar o trans por-
te co le ti vo pas sem a ter, fi can do ga ran ti da a sua li ber-
da de de ir e vir.

Ontem, fa lei na Fren te Par la men tar que o trans por-
te ur ba no é con si de ra do cons ti tu ci o nal men te ser vi ço es -
sen ci al, do qual a po pu la ção não pode pres cin dir. Por tan-
to, é pre ci so que se en con tre al gu ma so lu ção.

Lá es ti ve rem pre sen tes os Pre fe i tos, re pre sen-
ta dos pelo Pre fe i to de Sal va dor, Ca pi tal da Ba hia,
por que foi da que la ci da de que saiu a Car ta de Sal va-
dor, as si na da por Pre fe i tos de qua se todo o País. As
gran des me tró po les es tão vi ven do as di fi cul da des a
que me re fe ri.

O tra ba lha dor está im pos si bi li ta do de ir e vir, de
an dar. E eu pen sa va, a esta al tu ra da vida, que ha be-
as cor pus – ex pres são uti li za da por mim na Fren te
Par la men tar – só exis tia para aque las pes so as ame a-
ça das ile gal men te de se rem pre sas ou que es ta vam
pre sas ile gal men te. No en tan to, Sr. Pre si den te, vejo
que as re i vin di ca ções fe i tas pe los Mu ni cí pi os, por in -
ter mé dio da luta da Fren te Par la men tar, que pas sei a
in te grar, de se cri ar uma po lí ti ca na ci o nal de trans por-
te ur ba no se cons ti tui num ver da de i ro ha be as cor-
pus para o tra ba lha dor e para as nos sas fa mí li as. É
um ha be as cor pus, sim, por que eles pre ci sam ter o
di re i to de ir e vir, pre ci sam ter con di ções de pa gar o
pre ço da pas sa gem quan do se di ri gem ao tra ba lho. E, 
para isso, é pre ci so o em pe nho das au to ri da des, já
que, há mais de uma dé ca da, es ta mos vi ven do essa
cri se.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, está fal -
tan do uma po lí ti ca na ci o nal de de sen vol vi men to do

trans por te ur ba no. Há po lí ti cas para tudo: po lí ti ca na -
ci o nal de sa ú de, po lí ti ca na ci o nal de edu ca ção, o pro -
gra ma Fome Zero, o pro gra ma que ob je ti va dar ci da-
da nia aos mais de 50 mi lhões de bra si le i ros ex clu í-
dos. Mas per gun to: os que es tão ex clu í dos não têm
di re i to ao trans por te? Esse não é um ser vi ço es sen ci-
al? Qual é a po lí ti ca na ci o nal para ba ra te ar as ta ri fas?

Há algo cu ri o so, Se na dor Edu ar do Su plicy. Te-
nho mu i tos anos de vida pú bli ca, e, via de re gra, os
em pre sá ri os de se to res da ati vi da de eco nô mi ca nun -
ca pe dem para ba ra te ar pre ço de nada, mas, ao con -
trá rio, sem pre pe dem au men to para co bri rem as suas 
des pe sas. Pela pri me i ra vez, es tou ven do que a cri se
é mu i to sé ria, mais sé ria do que pen sá va mos, pois vi
mu i tos em pre sá ri os pe di rem o ba ra te a men to dos pre -
ços.E por quê? Por que não exis te con su mo, não exis -
tem pes so as para en trar nos seus ve í cu los, e eles
aten ta ram para a ca u sa: o pre ço das ta ri fas. E a pla ni-
lha de cus to des sas em pre sas de mons tra que, se não 
hou ver uma po lí ti ca na ci o nal, eles não te rão con di-
ções de ba ra te ar o pre ço da ta ri fa.

É pre ci so que haja, no mí ni mo, um ICM equi va len-
te ao que se pre ten de es ta be le cer para a ces ta bá si ca.
Não é um ser vi ço es sen ci al para a vida? Por que não
con ce der sub sí dio ao óleo di e sel? Essas são duas me -
di das, en tre mu i tas ou tras, que se po dem ado tar. Qu an-
do faço essa de fe sa, não es tou a fa vor das em pre sas,
mas es tou pen san do nos ex clu í dos, no tra ba lha dor, nas 
nos sas fa mí li as. São fa mí li as im pe di das de uti li zar o
trans por te ur ba no. Essas pes so as es tão indo tra ba lhar
a pé ou de bi ci cle ta, pro cu ran do em pre go em seu pró -
prio ba ir ro, no lo cal onde mo ram.

É pre ci so que se faça uma po lí ti ca ade qua da,
por que as em pre sas de trans por te não le ga li za das
es tão fa zen do con cor rên cia com aque las que pa gam
seus im pos tos.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
traz-me à tri bu na. Está na hora de ter mos um me lhor
en ten di men to so bre o que está ocor ren do no se tor de
trans por tes ur ba nos em nos so País. Como afir mei an -
te ri or men te, ouço fa lar de tudo: po lí ti ca de sa ú de, po -
lí ti ca de com ba te à fome. O Bra sil está se tor nan do
um cam peão nis so.

Ontem, vi pela te le vi são que o Pre si den te Lula
fez duas do a ções: uma com o di nhe i ro pú bli co e ou tra
com o di nhe i ro dele mes mo, para aju dar o com ba te à
po bre za no mun do. E nós aqui, no Bra sil? O com ba te
à po bre za diz res pe i to ao ba ra te a men to do cus to de
vida. E, para isso, te mos de ba ra te ar o cus to do trans -
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por te ur ba no e o pre ço dos ali men tos bá si cos da po -
pu la ção.

Por isso, apre sen tei, há tem pos, um pro je to de
re so lu ção de de so ne ra ção de tri bu tos de pro du tos es -
sen ci a is da ces ta bá si ca, fa cul tan do aos Se cre tá ri os
de cada Esta do a es co lha do que se ria re al men te bá -
si co e pu des se aten der à nos sa po pu la ção.

Hoje, faço um ape lo em fa vor do ba ra te a men to
do pre ço do trans por te co le ti vo. Para isso, é ne ces sá-
rio que o Go ver no Fe de ral ado te al gu mas po lí ti cas e
tome al gu mas pro vi dên ci as, e duas de las ci tei aqui,
en tre mu i tas ou tras que com põem um do cu men to en -
tre gue à Casa Ci vil. Inclu si ve, há uma re co men da ção
a se to res do Go ver no – Mi nis té rio das Ci da des, Mi nis-
té rio dos Trans por tes –, para que es tu dem bem o as -
sun to e pro cu rem in cre men tar al gu mas das me di das
apre sen ta das pela Fren te Par la men tar de Trans por te
Pú bli co.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce-
do, com mu i ta hon ra, um apar te ao Se na dor Edu ar-
do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) –
Cum pri men to V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet, por tra -
zer sua pre o cu pa ção com a ma i or ra ci o na li za ção
dos trans por te pú bli cos e com seu ba ra te a men to,
para que a po pu la ção pos sa se des lo car sem o sa-
cri fí cio e as di fi cul da des en con tra das hoje em mu i-
tas re giões me tro po li ta nas no Bra sil. É im por tan te
que se fa çam in ves ti men tos que per mi tam a ma i or
ra ci o na li da de dos trans por tes pú bli cos, como os in-
ves ti men tos no me trô. Em gran des ci da des, como
São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Re ci fe e Belo Ho ri zon te,
com pro va da men te, o me trô dá ma i or ra ci o na li da de
ao trans por te pú bli co. Tan to nas gran des ci da des
quan to nas mé di as e pe que nas, con vém ca mi nhar
ra pi da men te na di re ção da uti li za ção de ex pe riên ci-
as po si ti vas e com pro va das de bons re sul ta dos. Por
exem plo, nos Esta dos Uni dos e na Eu ro pa, há tem -
pos, o usuá rio do trans por te co le ti vo pode com prar
uma pas sa gem que pode ser uti li za da, por duas ho -
ras, em tan tas li nhas de ôni bus quan tas as pes so as
de se ja rem. Estra nho que no Bra sil exis tam pou cas
ci da des que se uti li zam des se me ca nis mo que fa ci li-
ta enor me men te a vida do usuá rio e dá ma i or ra ci o-
na li da de ao sis te ma de trans por tes. As di ver sas me -

di das men ci o na das por V. Exª para ba ra te ar o trans -
por te co le ti vo são mu i to im por tan tes. Cum pri men to
V. Exª por tra zer a este Se na do o es for ço da Fren te
Par la men tar, pre o cu pa da com o trans por te co le ti vo
no Bra sil.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, agra de ço a V. Exª até mes mo pela
lem bran ça de um meio de trans por te ba ra to, como é o 
me trô. Mas quem lê a pro pos ta de Orça men to que
está em cur so na Co mis são Mis ta, per ce be que, in fe-
liz men te, os me trôs das gran des ca pi ta is não con tam
com re cur sos su fi ci en tes para con ti nu i da de dos tra -
ba lhos ou para a con ti nu i da de das obras que es tão
sen do re a li za das.

O apar te de V. Exª é im por tan te, ao cla mar por
ra ci o na li da de, que aqui eu cha mo de po lí ti ca na ci o nal
de trans por te ur ba no. O nos so ob je ti vo é in se rir, na
agen da po lí ti ca, so ci al e eco nô mi ca do País, o trans -
por te pú bli co como um di re i to de to dos os bra si le i ros.
O trans por te pú bli co co le ti vo tem que ser con si de ra do
um ser vi ço es sen ci al, equi pa ra do a ou tros in dis pen-
sá ve is à qua li da de de vida da po pu la ção, como a edu -
ca ção, a sa ú de, o sa ne a men to bá si co e a se gu ran ça
pú bli ca.

De fen de mos um trans por te de qua li da de que
pro mo va a in clu são so ci al, a me lho ria das con di ções
de vida da po pu la ção, o de sen vol vi men to sus ten tá vel
das nos sas ci da des, a ge ra ção de em pre go e ren da.
É isso o que es ta mos de fen den do aqui.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
hoje a tri bu na do Se na do da Re pú bli ca para re pe tir
que te mos ou vi do bri lhan tes pro nun ci a men tos a
res pe i to de vá ri os as sun tos im por tan tes do nos so
País. No en tan to, ra ras ve zes te nho ou vi do vo zes se 
le van ta rem para de fen der um trans por te ur ba no
com pa tí vel com as ne ces si da des da gen te bra si le i-
ra.

Era o que ti nha a di zer, ao tem po em que peço a
V. Exª que faça cons tar dos Ana is do Se na do a Car ta
de Sal va dor e tam bém o ma ni fes to da Fren te Par la-
men tar do Trans por te Pú bli co.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR RAMEZ TEBET EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Ra mez Te bet, V. Exª será aten di do na for ma do Re gi-
men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PT.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
em nome da Li de ran ça do Par ti do dos Tra ba lha do res,
gos ta ria co mu ni car que ha ve rá, hoje, ao meio-dia, um 
ato de so li da ri e da de à nos sa que ri da Mi nis tra do Meio 
Ambi en te, Se na do ra Ma ri na Sil va, em vir tu de da sua
ba ta lha em fa vor dos cu i da dos que de ve re mos ter
com os pro du tos trans gê ni cos.

Nes ses úl ti mos dias, con for me to dos acom pa-
nha mos, o Pre si den te da Re pú bli ca em exer cí cio,
José Alen car, man te ve um diá lo go com a Mi nis tra Ma -
ri na Sil va, com os De pu ta dos Fe de ra is Fer nan do Ga -
be i ra e Nél son Pel le gri no e o De pu ta do Esta du al Frei
Sér gio, do Rio Gran de do Sul, e con si de rou as pon de-
ra ções apre sen ta das so bre os ris cos que po de ri am
ad vir da me di da pro vi só ria, se ado ta da na for ma
como es ta va.

É ne ces sá rio, Sr. Pre si den te, que, não ten do
sido le va das em con ta to das as con si de ra ções da Se -
na do ra e Mi nis tra Ma ri na Sil va, pos sa ha ver a aten-
ção da so ci e da de bra si le i ra em re la ção ao as sun to, já
que a Mi nis tra Ma ri na Sil va é uma das pes so as que
mais es tu da ram o as sun to dos trans gê ni cos e que a
sua pre o cu pa ção com a sa ú de das pes so as e com o
meio am bi en te é das mais le gí ti mas e im por tan tes.

Por tan to, que re mos aqui ex ter nar a nos sa so li-
da ri e da de e apo io às ini ci a ti vas da Mi nis tra Ma ri na
Sil va, que tan to tem dig ni fi ca do o mi nis té rio do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edval do Su-
plicy 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. Ra mez
Te bet.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Eu rí pe des Ca mar go.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – DF.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na para, mais uma
vez, em ba sar, a par tir da mi nha vi vên cia, uma pro-
pos ta que tra go para apre ci a ção des te Ple ná rio.

Como já ex pus, em ou tros mo men tos, sou mi-
gran te e ser ra lhe i ro. Faço par te dos que vi ve ram a aven -

tu ra de for jar um novo mo de lo de de sen vol vi men to, a
par tir da cons tru ção de Bra sí lia e da mi gra ção para a
nova ca pi tal. Como na de fi ni ção do his to ri a dor Luiz Sér -
gio Du ar te da Sil va, “os aven tu re i ros pos su í ram uma ci -
da de que, de po is da ina u gu ra ção, lhes foi to ma da. Du -
ran te a cons tru ção, uma ou tra so ci e da de lá exis tia: a so -
ci e da de dos que cons tro em o novo”.

O tra ba lha dor da cons tru ção ci vil que, como mu -
i tos ou tros, vi e ram cons tru ir o so nho de um es pí ri to
na ci o nal, jun ta men te com o ide al de uma vida me lhor,
para si e para a fa mí lia, en con trou um gran de can te i ro
de obras que era o Pla nal to Cen tral, a es pe ran ça de
uma re la ção di fe ren te de tra ba lho e fe li ci da de.

Ain da se gun do o his to ri a dor: “a aven tu ra da
cons tru ção, exa ta men te pelo seu ca rá ter ex tra or di ná-
rio, pode ser en ten di da como exem plo da ex pe riên cia
au tên ti ca. Por um pe que no es pa ço de tem po, em um
lu gar es pe cí fi co, al guns ho mens acre di ta ram es tar
em cons tru ção uma ci da de de um novo tipo, onde
uma vida di fe ren te se cons tru i ria”.

O que se ve ri fi ca ria com o pas sar do tem po é
que tam bém nes sa nova ci da de os tra ba lha do res te ri-
am lu gar de lu tar con tra os pro ble mas co muns aos
tra ba lha do res de ba i xa ren da, a fal ta de mo ra dia, es -
co la, sa ú de e em pre go.

Os tra ba lha do res da cons tru ção ci vil per ma ne-
ce ram na ci da de, mu i tos pas sa ram a exer cer ou tros
ofí ci os e a gran de ma i o ria per ma ne ceu nes sa ati vi da-
de pro fis si o nal, boa par te de les na in for ma li da de.

Assim, é como mem bro des sa ca te go ria, como
mi gran te que vi veu o so nho de uma nova ci da de e de
uma nova vida, que pro po nho que o Con gres so res -
ga te uma dí vi da so ci al com es ses tra ba lha do res, re -
gu la men tan do as pro fis sões de mes tre de obras e en -
car re ga do.

Para for ne cer aos Srs. ele men tos para um me -
lhor en ten di men to da ques tão, vou ci tar al guns da-
dos, for ne ci dos pelo DIEESE so bre o se tor da cons -
tru ção ci vil, que tem sido um dos mais im por tan tes da
eco no mia na ci o nal.

A cons tru ção ci vil ocu pou, em 2001, mais de 4,7 
mi lhões pes so as. Des tas, en tre tan to, so men te 954
mil são em pre ga das com car te i ra pro fis si o nal as si na-
da. Os de ma is ocu pa dos na cons tru ção ci vil são em -
pre ga dos sem car te i ra as si na da, tra ba lha do res por
con ta pró pria, tra ba lha do res ocu pa dos na cons tru ção
de suas pró pri as ca sas ou tra ba lha do res sem re mu-
ne ra ção.

Cer ca de se ten ta e dois por cen to do to tal dos
tra ba lha do res ocu pa dos na cons tru ção ci vil não con -
tri bui para a Pre vi dên cia So ci al.
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A cons tru ção ci vil tam bém se ca rac te ri za pela
alta ro ta ti vi da de, sen do que, em São Pa u lo, por exem -
plo, mais de cin qüen ta e dois Poe cen to dos em pre ga-
dos na cons tru ção ci vil não com ple tam um ano na
mes ma em pre sa.

Ain da se gun do o DIEESE, es ses da dos vêm re -
for çar a tese de que os tra ba lha do res da cons tru ção
ci vil com põem a base da pi râ mi de so ci al ur ba na e
que, den tre os di ver sos ra mos da ati vi da de eco nô mi-
ca, o se tor alo ca um gran de con tin gen te de tra ba lha-
do res mais po bres.

A re es tru tu ra ção pro du ti va, que vem mo di fi can-
do as re la ções de tra ba lho com a in tro du ção de no vas
tec no lo gi as e no vas for mas de ges tão da
mão-de-obra, tem che ga do aos can te i ros de obras
por meio da uti li za ção de no vos ma te ri a is e da pre ca-
ri za ção das re la ções de tra ba lho por in ter mé dio da
sub con tra ta ção da ter ce i ri za ção, ge ran do per da de
ren da e di fi cul da de de fis ca li za ção.

Assim, te mos, a par tir daí, dois gran des de sa fi-
os, que são a ne ces si da de de se ter uma
mão-de-obra cada vez mais qua li fi ca da para li dar
com no vos ma te ri a is e no vas tec no lo gi as e a ne ces si-
da de de im por li mi tes ao pro ces so de pre ca ri za ção e
in for ma li da de nas re la ções de tra ba lho.

Qu e ro, aqui, de fen der a re gu la men ta ção das
pro fis sões de mes tre-de-obras e en car re ga do como
uma me di da que tem im pac to po si ti vo nos de sa fi os
elen ca dos.

Cada vez mais, com o de sen vol vi men to de no -
vas tec no lo gi as, são ne ces sá ri os pro fis si o na is mais
qua li fi ca dos, como for ma in clu si ve de ga ran tir pa-
drões ade qua dos de pro du ti vi da de. São ne ces sá ri os
pro fis si o na is es pe ci a li za dos que se jam res pon sá ve is
por pe que nos seg men tos do ser vi ço.

Orga ni zar uma obra, hoje, é ta re fa com ple xa. São
di ver sos fun ci o ná ri os, vá ri as ta re fas e pra zos ri go ro sos a
se rem cum pri dos, exi gin do do mes tre-de-obra ou en car-
re ga do, res pon sá ve is pela fis ca li za ção e su per vi são da
obra, ha bi li ta ções es pe cí fi cas.

Enten de mos tam bém que exis tem di ver sos gra -
us de com pe tên cia a se rem aten di dos, em um pro-
ces so de cons tru ção. Por isso, faço ques tão de elen -
car o cam po de re a li za ções das pro fis sões de mes -
tre-de-obras e en car re ga dos:

I – lo car e exe cu tar obras da cons tru-
ção ci vil;

II – co la bo rar no pla ne ja men to e es tu-
do da obra;

III – acom pa nhar os re pa ros de ma nu-
ten ção de equi pa men tos e am bi en tes fí si cos

re la ti vos à exe cu ção dos pro je tos das edi fi-
ca ções téc ni cas;

IV – ori en tar-se por plan tas, es que mas
e es pe ci fi ca ções; e

V – re a li zar es tu dos, su per vi são, cál-
cu los de es ti ma ti vas de quan ti da des e cus -
tos, apli can do seus co nhe ci men tos na iden -
ti fi ca ção e so lu ção de pro ble mas téc ni cos,
as se gu ran do o aper fe i ço a men to e de sen vol-
vi men to da obra.

Pro po mos, a par tir des sas atri bu i ções, que o
exer cí cio des sas pro fis sões seja es pe cí fi co dos se-
guin tes tra ba lha do res:

I – dos por ta do res de com pro van te de
ha bi li ta ção em cur sos ofi ci a is, mi nis tra dos
por ins ti tu i ções pú bli cas ou pri va das;

II – dos por ta do res de com pro van te de 
ha bi li ta ção de vi da men te re va li da dos no Bra -
sil, em cur sos re gu la res, mi nis tra dos por es -
co la es tran ge i ra; e

III – da que les que com pro vem es tar
exer cen do efe ti va men te a pro fis são, à data
da pu bli ca ção des ta lei, há pelo me nos três
anos – isso, le van do-se em con si de ra ção
que, nes ta pro fis são, é im por tan te que se
te nha tam bém ex pe riên cia prá ti ca, por que
só te o ri ca men te não se con se gue exer cer a
pro fis são, dar con ta das suas ta re fas, por-
que ela não é só téc ni ca.

De li mi ta da a área de atu a ção pro fis si o nal e es -
ta be le ci dos os pa râ me tros da for ma ção des se pro-
fis si o nal, te mos ain da que nos de ter bre ve men te a
um as pec to re le van te da for ma ção des se pro fis si o-
nal, que se ca rac te ri za mu i to mais pela apro pri a ção
de ha bi li da des e com pe tên ci as prá ti cas, de ven do o
cur rí cu lo dos cur sos de for ma ção pro fis si o nal abran -
ge rem, nes se caso, au las prá ti cas e es tá gi os.

Se ria ain da mu i to im por tan te que os re cur sos
dis po ní ve is para a qua li fi ca ção pro fis si o nal dos tra ba-
lha do res no Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go pu des-
sem im pul si o nar essa qua li fi ca ção pro fis si o nal por
meio de pro je tos que le vem em con ta o apren di za do
prá ti co des ses pro fis si o na is, como me to do lo gia ade -
qua da à sua re a li da de.

Para nós, tor na-se cla ro que, aten di dos es ses
re qui si tos, te re mos tra ba lha do res me lhor ca pa ci ta-
dos para li dar com as atu a is exi gên ci as des se ramo
tão im por tan te em nos sa eco no mia, fa vo re cen do à
so ci e da de como um todo: os em pre sá ri os, que po de-
rão con tra tar mes tres-de-obras e en car re ga dos com
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for ma ção ade qua da, ga ran tin do ín di ces de pro du ti vi-
da de me lho res aos tra ba lha do res, que te rão a sua ati -
vi da de pro fis si o nal va lo ri za da, e à so ci e da de, que
terá pa drões de se gu ran ça nas cons tru ções.

Qu an to ao nos so se gun do de sa fio, que é o com -
ba te à pre ca ri za ção das re la ções de tra ba lho, pro po-
mos em nos so pro je to que o Con se lho Fe de ral de
Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro no mia, Con fea, seja o
ór gão su pe ri or de fis ca li za ção pro fis si o nal e que o re -
gis tro pro fis si o nal de ve rá ser re que ri do, pre en chi das
as exi gên ci as já elen ca das, aos Con se lhos Re gi o na is
de Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro no mia. Esta be le ci-
das es sas me di das, te mos a cer te za de que a so ci e-
da de te ria me lho res e mais efi ca zes ins tru men tos de
fis ca li za ção e con tro le das con di ções em que são de -
sen vol vi das as cons tru ções, que se des ti nam, em sua 
ma i o ria, a abri gar nos sa po pu la ção, seja na for ma de
mo ra di as, hos pi ta is ou es co las.

Eu gos ta ria de fi na li zar, Sr. Pre si den te, con cla-
man do as se nho ras e os se nho res a apo i ar essa ini ci-
a ti va, que não aten de a um in te res se me ra men te cor -
po ra ti vo, mas se pro põe, como já foi dito, a res ga tar
uma dí vi da so ci al com os tra ba lha do res da cons tru-
ção ci vil, ga ran tir me lho res con di ções de se gu ran ça
para nos sas edi fi ca ções e me lho rar os ín di ces de pro -
du ti vi da de de nos sas cons tru ções.

Qu e ro di zer que a Fe de ra ção dos Tra ba lha do res
da Cons tru ção Ci vil de Belo Ho ri zon te re a li za rá um
con gres so para tra tar tam bém des te tema. Te nho re -
ce bi do, por par te de vá ri os se to res, po si ci o na men tos
con trá ri os e fa vo rá ve is. Tal vez a ma i o ria não en ten da
a com ple xi da de da ques tão.

O pro je to está tra mi tan do. O Se na dor Re gi nal do
Du ar te é o Re la tor da ma té ria na Co mis são de Assun -
tos So ci a is. A ma té ria está sub me ti da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, onde es pe ro que
haja o des do bra men to da dis cus são, que é per ti nen te
ao Se na do, pois não se tra ta de uma ques tão lo ca li za-
da ou cor po ra ti va. É algo que traz be ne fí ci os so ci a is,
na me di da em que o País cres ce tec no lo gi ca men te,
qua li fi ca os seus pro fis si o na is e ala van ca para sa ir-
mos des se pro ces so e ge rar mos um nú me ro subs tan-
ci al de tra ba lha do res no Bra sil e no mun do in te i ro; são 
pro fis si o na is que têm a sua con tri bu i ção a dar – e tem
dado – para o cres ci men to das nos sas ri que zas.

Por tan to, o nos so pro je to tem o sen ti do de fa zer
jus ti ça e ele var a auto-es ti ma dos tra ba lha do res.
Como se tra ta de um es tra to so ci al que não tem uma
or ga ni za ção com po de res de en fren tar essa dis cus-
são, pre ci sa mos es tar aten tos para isso.

Con ce do um apar te ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Gran de Se na-
dor Eu rí pe des Ca mar go, eu gos ta ria de ex ter nar os
nos sos cum pri men tos, por que V. Exª aler ta para aqui -
lo que é mais im por tan te: o ca mi nho, o tra ba lho, a pro -
fis são; o que dá dig ni da de, casa, co mi da, fa mí lia e fe -
li ci da de. V. Exª re co nhe ce o que é mais no bre: a pro -
fis são. Para quem tem uma pro fis são, tudo é mais fá -
cil. O pró prio She aks pe a re dis se que o fu tu ro do mun -
do é aque le que sabe mais, mais; de me nos, me nos.
Ou seja, tem vez o pro fis si o nal, o es pe ci a lis ta e não
mais aque le ho mem dos sete ins tru men tos. Quis
Deus es tar na Pre si dên cia um gran de ju ris ta, logo
aba i xo de Rui Bar bo sa, mas de ve ria es tar no mes mo
pa ta mar, pelo sa ber ju rí di co: o ex-Pre si den te Ra mez
Te bet. Por tan to, a meu ver, esse tema é mu i to im por-
tan te, por que cria pos tos de tra ba lho; a cons tru ção ci -
vil é quem em pre ga. Na His tó ria da Ci vi li za ção, as pi -
râ mi des fo ram fe i tas por que os go ver nan tes bus ca-
vam tra ba lho. A meu ver, cada um leva a sua pro fis são
para onde for e o mes tre de obras é para o en ge nhe i ro
o que o en fer me i ro é para o mé di co. Então, é um pro -
fis si o nal ex tra or di ná rio e útil, prin ci pal men te num País 
como o nos so, onde não te mos um gran de nú me ro de 
pes so as for ma das em en ge nha ria. Mu i tas ve zes ele,
como o en fer me i ro no exer cí cio da sua pro fis são, pre -
en che as ne ces si da des. Na Me di ci na, ve mos quan tos
be ne fí ci os tra zem as en fer me i ras e as par te i ras, as -
sim como es ses pro fis si o na is, os mes tres de obras,
para a cons tru ção da que las ca sas de quem não tem
gran de ca pa ci da de fi nan ce i ra para con tra tar uma fir -
ma com en ge nhe i ro. Então, são lou vá ve is o seu pro -
nun ci a men to e o seu tra ba lho. Nos sos pa ra béns.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO  (Blo co/PT –
DF) – Se na dor Mão San ta, eu ti nha cer te za de que V.
Exª es ta ria co lo can do a sua sen si bi li da de so ci al nes -
se pro nun ci a men to, que que ro in cor po rar a este dis -
cur so por que aju da na dis cus são do tema. É im por-
tan te que o Se na do Fe de ral dê a sua con tri bu i ção,
por que tra ta-se de uma ques tão na ci o nal, já que as
cons tru ções acon te cem de Nor te a Sul do País.

Esse pro fis si o nal, com cer te za, per ce ben do que 
está sen do re co nhe ci da a sua pro fis são, ele va a sua
auto-es ti ma e a sua con fi an ça, bem como sua pre pa-
ra ção. Ele se sen te mo ti va do para se ca pa ci tar, cada
vez mais, sa ben do que terá re co nhe ci men to.

Por tan to, V. Exª co lo ca mu i to bem a res pon sa bi-
li da de so ci al da ques tão. Qu e ro agra de cer as pa la-
vras de V. Exª e in cor po rá-las ao meu dis cur so.

Eram es sas as pon de ra ções que eu que ria te cer
so bre o as sun to, que de ve rei abor dar em ou tros mo-
men tos, no sen ti do de es cla re cer essa ques tão para to -
dos nós. Espe ro en trar com um re que ri men to para que
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pos sa mos fa zer uma au diên cia pú bli ca, a fim de que
esse as sun to te nha eco na so ci e da de como um todo.

Te nho a in ten ção de pro por uma lei que te nha a
efi cá cia que re quer o as sun to e cuja re gu la men ta ção
tam bém seja pos sí vel. To das as dú vi das se rão di ri mi-
das nes sa dis cus são, nes sas au diên ci as pú bli cas, e o 
pro je to está em tra mi ta ção.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, pelo pra zo re gi-
men tal.

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, aqui es tou para fa -
lar de uma mu lher ex cep ci o nal, uma ver da de i ra he ro í-
na bra si le i ra, D. Ri so le ta Gu i ma rães To len ti no Ne ves.

Jun ta men te com o Pre si den te José Sar ney e
ou tros Se na do res, as si nei o voto de pe sar pelo seu
fa le ci men to, mas me sen ti na obri ga ção de vir di zer
al gu mas pa la vras, eu que acom pa nhei fa tos tão im-
por tan tes na vida des te País que con ta ram com a pre -
sen ça de D. Ri so le ta.

D. Ri so le ta foi a com pa nhe i ra de toda a vida de
um dos nos sos mais des ta ca dos ho mens pú bli cos, o
gran de Tan cre do Ne ves, que teve uma das mais fér te-
is e mo vi men ta das tra je tó ri as po lí ti cas, mas que mor -
reu pou co an tes de as su mir o mais alto car go que o
povo bra si le i ro lhe con ce deu nas ur nas: a Pre si dên cia
da Re pú bli ca. Tan cre do fa le ceu jus ta men te na vés pe-
ra de as su mir a Pre si dên cia para li de rar o pri me i ro
Go ver no de mo crá ti co em mais de duas dé ca das.

A no tí cia da mor te de D. Ri so le ta cho cou-me
ain da mais quan do eu sou be que ela veio a fa le cer
pelo mes mo pro ble ma de sa ú de que ata cou seu ma ri-
do, a di ver ti cu li te, que não é um mal co mum, é mu i to
raro, diga-se de pas sa gem. Qu an do no ti ci a da a do en-
ça do Dr. Tan cre do, a im pren sa toda pu bli ca va fo tos e
ex pli ca va em que con sis tia a tal da di ver ti cu li te, que
mu i tos não en ten di am.

Exis te aí, cre io eu, bem mais do que uma sim -
ples co in ci dên cia. Eu di ria que é um fato es tra nho,
bas tan te per tur ba dor, que nos mos tra que a união en -
tre cer tas pes so as vai mu i to além do que po de mos
ima gi nar.

Vi si tei D. Ri so le ta, por duas vez, no hos pi tal do
Rio de Ja ne i ro. Fa lei com os en fer me i ros e com seu
mé di co, que me di zi am que o mal pra ti ca men te não ti -
nha chan ce de re cu pe ra ção, e com pa rei seu caso
com o do ma ri do, por que a no tí cia foi de que ele mor -
reu por erro de cor ren te de sua ci rur gia.

O Dr. Tan cre do, pa tri o ti ca men te, diga-se de pas -
sa gem, não ace i tou ser ope ra do an tes de as su mir a
Pre si dên cia da Re pú bli ca. Seu mé di co, de Mi nas Ge -
ra is, e as pou cas pes so as que ti nham co nhe ci men to
do seu mal in sis ti am, dra ma ti ca men te, em que ele fi -
zes se a ci rur gia. E ele res pon deu que não, pois ti nha
um re ca do di re to do Pre si den te Fi gue i re do de que só
pas sa ria a ele a Pre si dên cia da Re pú bli ca, de que
não a pas sa ria ao Dr. José Sar ney.

Isso o an gus ti ou de tal for ma que, por mais que
os mé di cos in sis tis sem, Tan cre do não ace i tou fa zer a
ci rur gia. Só o fez quan do a dor o der ru bou.

Ali, co me çou uma ver da de i ra tra gé dia gre ga:no
mo men to em que o Bra sil, com de ze nas de de le ga-
ções, com Che fes de Esta do, fes te ja va, em to dos os
re can tos, em ba i xa das e clu bes, a pos se do Pre si den-
te, ele es ta va sen do ope ra do.

Co me ço este bre ve pro nun ci a men to re pro du-
zin do as pa la vras que D. Ri so le ta di ri giu à mul ti dão –
es ti ma da em cer ca de um mi lhão de pes so as – que
to mou con ta da Pra ça da Li ber da de e das ruas pró xi-
mas, em Belo Ho ri zon te, para pres tar a úl ti ma ho me-
na gem a Tan cre do Ne ves, já fa le ci do, pou co an tes de
seu se pul ta men to.

Aliás, é in te res san te que não me lem bro, na vida 
bra si le i ra, de um caso que te nha co mo vi do tan to a
Na ção quan to a do en ça do Dr. Tan cre do, por que fo -
ram lon gos dias, lon gos dias de so fri men tos. Fo ram
sete ci rur gi as, fe i tas uma após ou tra. Era im pres si o-
nan te ver na gran de im pren sa, prin ci pal men te nas
emis so ras de te le vi são, ao vivo, um gran de jor na lis ta,
que foi, in clu si ve, nos so Go ver na dor no Rio Gran de
do Sul e que ti nha sido já con vi da do por Tan cre do
para ser o Che fe da Impren sa do seu Go ver no, Anto -
nio Brit to, no ti ci ar, dar os bo le tins e o Bra sil pa rar para
as sis ti-los. Em mais de uma opor tu ni da de, D. Ri so le ta
fa lou à Na ção re co men dan do ora ção e fé; fa lou à Na -
ção di zen do que, em meio à do en ça e à an gús tia, seu
ma ri do se di ri gia ao povo pe din do con fi an ça sem pre,
que o Bra sil ti nha ven ci do e ha ve ria de ven cer.

Mu i tas fo ram as ve zes em que, com lá gri mas
nos olhos, D. Ri so le ta fa lou à Na ção. E não foi uma se -
nho ra que, de re pen te, co lo ca da no clí max da vi são
na ci o nal, ti ves se al gu ma va i da de, al gu ma am bi ção,
al gu ma pre ten são, algo na tu ral à pes soa hu ma na
quan do um fato novo o tira do dia-a-dia e o co lo ca no
pe des tal de uma so ci e da de. Ela, não, era com sim pli-
ci da de, com sin ge le za, com hu mil da de que, a cada
mo men to, se di ri gia à Na ção. Este ve ela pre sen te ao
lado do ma ri do des de que ele foi re co lhi do ao hos pi-
tal, na que la no i te, por vol ta de 21 ho ras, quan do, em
to das as em ba i xa das, es ta vam acon te cen do fes tas, e
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nós, os ho mens da Nova Re pú bli ca, éra mos dis tri bu í-
dos para que cada um pu des se aten der às em ba i xa-
das – eu fi quei com as Emba i xa das da Argen ti na e do
Uru guai. Eu es ta va na Emba i xa da do Uru guai quan do
re ce bi um te le fo ne ma di zen do que o Pre si den te es ta-
va hos pi ta li za do.

Que im pres si o nan te! Que qua dro! Eu não me
lem bro de ter vi vi do ins tan tes tão cru éis. Afi nal, nós
es tá va mos ali, ví nha mos de vin te e tan tos anos de
luta. Ha via gen te que acha va que ha ve ría mos de con -
se guir a de mo cra cia na paz, na jus ti ça, na li ber da de,
sem ra di ca li za ções, sem guer ra ci vil, sem lu tas. E ha -
ve ría mos de con se gui-la me di an te um en ten di men to
que fi zes se o Bra sil re tor nar ao eixo da nor ma li da de
de mo crá ti ca. E tí nha mos con se gui do, pois o am bi en-
te era de paz, não ha via a fi gu ra dos der ro ta dos. Fi ze-
mos isso com tal com pe tên cia, a Lei da Anis tia foi fe i ta
com tal ca te go ria que as co i sas fo ram... É ver da de
que no Bra sil não ti ve mos os hor ro res que fa lam que
ocor re ram na Argen ti na e no Chi le. Ti ve mos os nos -
sos pro ble mas, mas sou be mos su por tá-los.

Está va mos no auge des sa si tu a ção, tal vez no
mo men to mais épi co. Eu não pos so me re cor dar de
um mo men to mais épi co, em que o Bra sil todo es ta va
vi bran do, dan çan do, can tan do pe las ruas e por to dos
os lu ga res. Ha via che ga do o mo men to da paz, o mo -
men to da li ber da de, o mo men to de um ho mem como
o Dr. Tan cre do, que ti nha dado de mons tra ções, des de
que es co lhi do can di da to, des de que ele i to can di da to,
de gran de com pe tên cia. Sin ce ra men te, con fes so que, 
lá no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, quan do ele
deu uma en tre vis ta co le ti va à im pren sa in ter na ci o nal,
eu, que con vi vi com Tan cre do a vida in te i ra, não ima -
gi na va que ele ti ves se tan ta ca pa ci da de e co nhe ci-
men to das ques tões mun di a is como ele de mons trou,
tan to que foi apla u di do de pé pela im pren sa in ter na ci-
o nal.

Está va mos vi ven do aque le mo men to, e, de re -
pen te a no tí cia: “O ho mem está no hos pi tal!”

Che ga mos ao hos pi tal, ao lado dele es ta va D.
Ri so le ta, só D. Ri so le ta. Entra va e saía o Mi nis tro Dor -
nel les, so bri nho, e os mé di cos; do lado de cá, no
quar to ao lado, Sar ney, Mar co Ma ci el, Leô ni das Pi res
Gon çal ves, Au re li a no Cha ves, Pe dro Si mon, Ulysses
Gu i ma rães, as li de ran ças que te ri am que to mar as
de ci sões trá gi cas so bre o que fa zer, uma vez que, no
ou tro dia, às 9 ho ras, se ria a pos se. O que fa zer? E
Tan cre do, re zan do, pe dia pelo amor de Deus que não
fos se ope ra do. Ele di zia: “A par tir de ama nhã à tar de,
de po is de mi nha pos se, fa çam de mim o que qui se-
rem. Me cor tem e re cor tem como qui se rem. Mas eu
te nho que to mar pos se”. Qu e ria ele que lhe des sem

uma en xur ra da de com pri mi dos que lhe per mi tis sem
ter con di ções de vir ao Con gres so Na ci o nal ju rar, to -
mar pos se e vol tar para o hos pi tal.

Não hou ve je i to.
E dava para ver o olhar de D. Ri so le ta, a ima gem

de D. Ri so le ta. Ela es ta va ali. O neto, se cre tá rio par ti-
cu lar do Dr. Tan cre do e já o acom pa nha va – o pai do
Dr. Aé cio era gen ro e gran de ami go de Tan cre do –, e
Aé cio era uma es pé cie de fi lho mais moço dele.

To ma da a de ci são trá gi ca, dra má ti ca, as sis ti-
mos nós, no quar to, à pas sa gem da maca, le van do o
Dr. Tan cre do, vin da do quar to do lado. À sua ca be ce i-
ra, D. Ri so le ta. E já ali nos im pres si o na va o mar de
gen te. Di zem que, na ci rur gia do Dr. Tan cre do, ha via
mais de 35 pes so as.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª uma li ge i ra in ter rup ção?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pes so as,
mé di cos in clu si ve, como o Dr. Anto nio Car los Ma ga-
lhães – que não pos so di zer que foi um mé di co bri -
lhan te, em bo ra deva di zer que é um po lí ti co bri lhan te,
lá es ta va. Um ou tro Se na dor, tam bém mé di co, do
PMDB do Acre, bri lhan te, de gran de atu a ção, mas
que, ao que eu sa bia, há mu i to tem po não cli ni ca va, lá 
es ta va.

Pois não, Se na dor Edi son Lo bão.
O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Pe -

dro Si mon, V. Exª tem o pro pó si to, nes ta tri bu na, de
fa zer uma ho me na gem a uma das mais ex tra or di ná ri-
as mu lhe res que, de um modo ou de ou tro, es ti ve ram
na po lí ti ca do nos so País. Mas, com esse pro pó si to, V. 
Exª vai além e faz a his tó ria po lí ti ca re cen te do Bra sil.
Os fa tos aqui re la ta dos fa zem com que nós to dos,
nes te Ple ná rio, e, se gu ra men te, aque les que es tão
nos as sis tin do pela TV Se na do, vol te mos ao pas sa do
para as sis tir o dra ma do gran de es ta dis ta Tan cre do
Ne ves. A fi de li da de do re la to de V. Exª che ga a ser pe -
ne tran te nas cons ciên ci as po lí ti cas des te País. O Bra -
sil é um País que pode se or gu lhar dos gran des lí de-
res que teve no pas sa do dis tan te e no pas sa do re cen-
te, e Tan cre do Ne ves pode ser men ci o na do en tre
aque les que sem pre se co lo ca ram no ápi ce des sa pi -
râ mi de. Ti ve mos mu i tos ho mens des sa têm pe ra, des -
se jaez: Tan cre do, Ulysses, Pe dro Si mon, sim, Sar -
ney, Kri e ger – que tam bém foi do seu Esta do –, Pas -
sa ri nho, Pe trô nio Por tel la, Pe dro Ale i xo...Estes ho-
mens dig ni fi ca ram a vida pú bli ca, e os que já se fo ram
de i xa ram atrás de si o exem plo para que pos sa mos
se guir na se gu ran ça de que es ta re mos no ca mi nho
cer to. Tan cre do veio para res ta u rar, res ta be le cer, re e-
di fi car essa cons tru ção de mo crá ti ca, den tro da qual
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gos tam de vi ver os bra si le i ros. V. Exª, tam bém, ao lon -
go da his tó ria do Bra sil, tem sido uma des sas sen ti ne-
las. Essa ta re fa não foi fá cil; foi pe no sa, mas cum pri da
por ho mens que não que ri am a re vo lu ção ar ma da,
nem o san gue der ra ma do dos bra si le i ros – como V.
Exª aca ba de men ci o nar. De se ja vam, isto sim, o re tor-
no ao le i to, ao ál veo de mo crá ti co, que foi con se gui do
gra ças ao ta len to, à obs ti na ção e à com pe tên cia des -
ses ho mens men ci o na dos, en tre os qua is, V. Exª.
Cum pri men to-o, por tan to, pelo re la to que aqui faz em
be ne fí cio da his tó ria.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do a V. Exª, sin ce ra men te, mu i to obri ga do.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço o
apar te de V. Exª.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – No bre Se na dor
Pe dro Si mon, é imen su rá vel o bem do pro nun ci a men-
to de V. Exª. Em sua bon da de, V. Exª quis ho me na ge-
ar uma ex cel sa mu lher bra si le i ra, mas dá o exem plo
do va lor da mu lher e da fa mí lia na paz. E só po lí ti cos
da es ta tu ra de V. Exª re co nhe cem isso. Vou ci tar um
dos ho mens da es ta tu ra de V. Exª: Wins ton Chur chill.
No mun do, os to ta li ta ris tas Sta lin, Hi tler, Mus so li ni e
Ja pão, to man do con ta do mun do, e eis que ele sur ge
di zen do ao seu povo: te nho a lhes ofe re cer san gue,
suor e lá gri mas. Eis que se unem Esta dos Uni dos e
Rús sia, Frank lin De la no Ro o se velt e Sta lin. O nos so
Ge tú lio es ta va sim pá ti co à Itá lia, como Pe rón e ou tros.
E Chur chill uniu po vos, de ci diu uma guer ra, e hoje
usu fru í mos a de mo cra cia. Nas ci na guer ra, mas, hoje, 
usu fruo a paz da de mo cra cia. Entre vis ta do, Wins ton
Chur chill dis se a se guin te fra se, Se na dor Edi son Lo -
bão: “Ca sei-me, e tudo foi fá cil” – o va lor da mu lher,
quan do ele teve de to mar aque las de ci sões. Isso se
re pe tiu com Tan cre do Ne ves. Qu e ro ci tar ou tro ho-
mem de mu i ta cul tu ra, que foi Se na dor – há até um fa -
mi li ar seu no Se na do Fe de ral, o Se na dor Luiz Otá vio
– e en vi u vou: Jar bas Pas sa ri nho. Ele diz, em seu li vro
Um Hí bri do Fér til, que a sua es po sa só lhe deu in fe li-
ci da de um dia: quan do mor reu. Tal vez esse te nha
sido o gran de prê mio do san to bra si le i ro, Tan cre do
Ne ves, re li gi o so como V. Exª, cris tão, o de ter ido an -
tes do seu gran de amor. Mas não foi em vão: fi cou em
nós esse exem plo de amor, para cons tru ir mos. E nin -
guém po de ria de fi nir me lhor do que a san ta Ri so le ta
Ne ves, que dis se: “Tan cre do se imo lou pelo Bra sil”.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mão San ta.

Con vém sa li en tar que D. Ri so le ta acom pa nhou
o ma ri do na gran ja do Ri a cho Fun do, quan do Tan cre-
do mon tou seu go ver no. Vá ri as ve zes, tive opor tu ni-
da de de par ti ci par de re u nião fe cha da, em que es ta-
vam o Dr. Tan cre do, D. Ri so le ta, o neto e mais al gum
fa mi li ar. O im pres si o nan te é que D. Ri so le ta fa zia
ques tão ab so lu ta de não in ter vir nas de ci sões do ma -
ri do. Ouvi uma e ou tra fra se que me mar ca ram; uma
de las, quan do Dr. Ulysses foi con ver sar com Tan cre-
do so bre os car gos a se rem pre en chi dos, e se abra -
ça ram. D. Ri so le ta dis se de po is: “Que bom, Tan cre do,
que vo cês se jam tão ami gos e con ti nu em ami gos! Ti -
nha uma pre o cu pa ção mu i to gran de de que o Dr.
Ulysses, ma go a do, não o acom pa nhas se nes sa ca-
mi nha da”. Lem bro-me, tam bém, do que dis se Dr. Tan -
cre do, que já ti nha pra ti ca men te pre en chi do o seu Mi -
nis té rio, ao re ce ber do Ce a rá uma im po si ção: “Mas o
Mi nis té rio já está todo fe cha do, não te nho mais como
pre en cher ou subs ti tu ir!” Não me re cor do do nome,
mas al guém dis se: Tan cre do, há mu i to tem po se fala
que o Bra sil tem que ra ci o na li zar, pa rar com essa
anar quia, essa bu ro cra cia enor me; por que você não
cria o Mi nis té rio da Des bu ro cra ti za ção? Assim o fez e
en tre gou-o a um ce a ren se.

D. Ri so le ta não saiu um só dia do hos pi tal e a to -
dos aten dia. Com o pas sar do tem po, as per mis sões
de vi si ta fi ca ram mais ra ras, e ela ti nha de re cep ci o-
nar em ba i xa do res e uma in fi ni da de de ami gos que lá
es ta vam para abra çar Tan cre do. Lem bro-me da tra gé-
dia da ida para São Pa u lo, do tu mul to enor me que
Antô nio Brit to, ex-Go ver na dor do Rio Gran de do Sul,
re la ta em seu li vro – que vale a pena ser lido –, do que 
fo ram aque les dias e da atu a ção de D. Ri so le ta.

Tan cre do Ne ves mor reu, e o Bra sil não va lo ri za
os gran de fa tos. O nome que tem per sis ti do mais tem -
po nas man che tes é o de Pelé, que já não joga mais
bola, mas ain da é ve de te. Qu an do vou a Was hing ton
e vejo de le ga ções de es tu dan tes de 10, 12 e 15 anos,
dos mais de 40 es ta dos – faz par te do cur rí cu lo das
es co las, da for ma ção de um jo vem no pri má rio, a vi si-
ta aos mo nu men tos a Abra ham Lin coln, Ge or ge Was -
hing ton e Tho mas Jef fer son – fico emo ci o na do. Os
ame ri ca nos va lo ri zam a sua gen te.

Mor reu Tan cre do, e foi uma co mo ção enor me.
Na sa í da do hos pi tal, em di re ção ao ae ro por to foi um
mar de gen te; na che ga da a Bra sí lia, ha via tan ta gen -
te quan to na mor te de Jus ce li no. Lem bro-me de que
foi o úni co ri tu al a que as sis ti in te i ro. Esta va im pres so
o ri tu al; os ca de tes con du zi am o cor po, a fa mí lia e D.
Ri so le ta de um lado, e José Sar ney e D. Marly de ou -
tro, e a fa mí lia de Tan cre do Ne ves. Em se gui da, vi nha
o Mi nis té rio de Tan cre do – lá es ta va eu; de po is os Go -
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ver na do res e as de le ga ções es tran ge i ras. Tudo or ga-
ni za do na Espla na da dos Mi nis té ri os. Nun ca me es -
que ço, guar da rei isso para o res to da vida: o ca i xão
do Dr. Tan cre do, D. Ri so le ta e o Pre si den te Sar ney e
nós; an tes de nós, po rém, es ta vam os no mes do Dr.
Ro ber to Ma ri nho e de sua es po sa, im pres sos, ofi ci al-
men te, no con vi te do en ter ro Co men tei que acha va
cer to por que ele era uma fi gu ra mu i to re pre sen ta ti va
do país, só não sei se cer to es ta va ofi ci a li zar como
ofi ci a li za ram.

D. Ri so le ta vol tou à sua sim pli ci da de, vol tou à sua
hu mil da de; não ace i ta va dar en tre vis ta, não ace i ta va fa -
lar. Re co lheu-se à sua fa zen da na ci da de de São João
Del Rei e le vou a sua vida. No go ver no Sar ney, vá ri as
ve zes, foi con vi da da para re ce ber ho me na gens, mas
não ace i ta va, nem aqui em Bra sí lia, nem lá em Belo Ho -
ri zon te. Ela re co lheu-se à sua hu mil da de.

Lem bro-me das pa la vras de D. Ri so le ta di ri gi das
à mul ti dão, na Pra ça da Li ber da de, pou co an tes do
se pul ta men to de Tan cre do. Na que la oca sião, dis se D.
Ri so le ta: “Meus ir mãos, meus que ri dos mi ne i ros, vo -
cês ti ve ram o amor in te i ro por ele e es pe ro que con ti-
nu em de vo tan do esse mes mo amor a to das as suas
idéi as, a todo o seu tra ba lho, para que pos sa mos ter
em bre ve um Bra sil me lhor.”

Ve jam a pro fun di da de des sas pa la vras. Ve jam o
con te ú do das pa la vras de uma mu lher que está se-
pul tan do o seu ma ri do, uma mu lher que era a pri me i ra
dama na ex pec ta ti va de um fu tu ro de bri lho e que es -
ta va se re co lhen do pra ti ca men te ao ano ni ma to.

Re cor do ain da, cla ra men te, a for ça que ema na va
da que la mu lher pe que na, fran zi na e frá gil quan do ela se 
di ri gia à mul ti dão, em bo ra sua voz fa lhas se em cer tos
mo men tos. Ali es ta va – pen sei eu – uma mu lher à al tu ra
de seu ma ri do Tan cre do Ne ves, que, por uma des sas
es tra nhas co in ci dên ci as, veio a fa le cer no dia 21 de abril 
de 1985, uma data sim bó li ca, uma data for te, uma das
da tas mag nas da nos sa ci da da nia.

Não é fan tás ti co? Onde nas ceu Ti ra den tes? Em
São João Del Rei. Onde nas ceu Tan cre do? Em São
João Del Rei. Como mor reu Ti ra den tes? Esquar te ja-
do. Como mor reu Tan cre do? Esquar te ja do por den tro:
fo ram sete ci rur gi as. Eles mor re ram no mes mo dia, no 
mes mo dia 21 de abril; na mes ma ci da de, São João
Del Rei, nas ce ram os dois. 

Eu me per gun to até hoje onde D. Ri so le ta Ne ves
ar ran jou for ças na que le dia para fa zer aque le pro nun-
ci a men to, em bo ra di la ce ra da pela per da do com pa-
nhe i ro de toda uma lon ga vida.

D. Ri so le ta cul ti va va uma qua li da de que con si-
de ro das mais es sen ci a is às pes so as pú bli cas: a dis -

cri ção. É pre ci so des ta car esse fato por que, hoje em
dia, vi ve mos uma épo ca em que as pes so as, em
gran de nú me ro, gos tam de fa lar em pú bli co so bre fa -
tos que de ve ri am ser pri va dos. D. Ri so le ta Ne ves foi,
tam bém, por essa ca rac te rís ti ca, a com pa nhe i ra per -
fe i ta para o igual men te dis cre to Tan cre do Ne ves.

D. Ri so le ta Ne ves es ta va in ter na da há dois me -
ses no Hos pi tal Copa D’or, em Co pa ca ba na, Zona Sul 
do Rio, quan do fa le ceu às 8h20 de do min go, em con -
se qüên cia de fa lên cia múl ti pla dos ór gãos.

Já na tar de da que le mes mo dia, seu cor po es ta-
va de vol ta ao So lar dos Ne ves, em São João Del Rei,
onde foi ve la do. Foi en ter ra da no ce mi té rio da Igre ja
São Fran cis co de Assis, onde tam bém foi se pul ta do o
ex-Pre si den te Tan cre do.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Se na dor, V. Exª faz um dis cur so épi co e al ta men te im -
por tan te para a Na ção. Entre tan to, peço a co la bo ra-
ção de V. Exª já que o seu tem po se es go tou e há ou -
tros ora do res ins cri tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já en cer-
ro, Sr. Pre si den te, Mu i to obri ga do.

Aé cio Ne ves, seu neto e atu al Go ver na dor de
Mi nas Ge ra is, es ta va na Espa nha, mas aca bou re tor-
nan do ao Bra sil para as sis tir à ce ri mô nia.

Nas ci da na ci da de de Cláu dio, em Mi nas Ge ra-
is, ori un da de um fa mí lia que ti nha uma pro pri e da de
ru ral, D. Ri so le ta co nhe ceu Tan cre do Ne ves quan do
ele era ve re a dor na ci da de de São João Del Rei. Tan-
cre do foi seu pri me i ro e úni co na mo ra do.

Como era co mum na que la épo ca, D. Ri so le ta foi
edu ca da num co lé gio de fre i ras. No en tan to, des de os
pri me i ros tem pos do na mo ro, co me çou a co la bo rar na 
tra je tó ria po lí ti ca do seu es po so.

Tan cre do Ne ves e Ri so le ta ca sa ram-se em 1938
e ti ve ram três fi lhos. A fi lha Inês Ma ria foi ca sa da com
Aé cio Cu nha, ele i to De pu ta do Fe de ral por Mi nas en tre
1963 e 1967. O neto, Aé cio Ne ves, ele i to De pu ta do Fe -
de ral por Mi nas des de 1987, é o atu al Go ver na dor de
Mi nas Ge ra is. Nes se car go, Aé cio vem dan do mos tras
de gran de ca pa ci da de ad mi nis tra ti va, da mes ma for ma
que, na Pre si dên cia da Câ ma ra, já ha via pro va do ha bi li-
da de po lí ti ca se me lhan te à de seu avô.

Se gun do pes so as que pri va ram com ela, D. Ri so-
le ta foi, ao lon go de toda sua vida, uma mu lher que sa -
bia do sar mu i to bem as ati vi da des em casa com as mu i-
tas obri ga ções que lhe fo ram im pos tas pe los car gos
exer ci dos pelo seu ma ri do. Pes so al men te, era uma pes -
soa im bu í da da ne ces si da de de, den tro das suas pos si-
bi li da des, tra ba lhar pe los mais po bres e pe los mais des -
va li dos. Fez isso, por exem plo, na épo ca em que Tan-
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cre do Ne ves go ver nou Mi nas Ge ra is. Na que la oca sião,
as su miu a di re ção do Ser vas, ins ti tu i ção ofi ci al que cu i-
da va da as sis tên cia so ci al, e im pri miu um gran de di na-
mis mo ao tra ba lho da que la en ti da de.

Sr. Pre si den te, vim a esta tri bu na para pres tar
uma sin ge la ho me na gem a essa gran de, fan tás ti ca
mu lher cha ma da Ri so le ta Gu i ma rães To len ti no Ne-
ves. Pela sua in te gri da de, pela sua ge ne ro si da de, pe -
los va lo res cris tãos que de fen deu, pela pos tu ra sem -
pre dis cre ta e pela so li da ri e da de per ma nen te aos
mais hu mil des e ne ces si ta dos. Infe liz men te, não se
cos tu ma, no Bra sil, ho me na ge ar as es po sas dos
gran des ho mens pú bli cos. Aqui es tou, nes ta tri bu na,
para pre en cher esta la cu na.

Dr. Tan cre do Ne ves per ten cia à Ordem Ter ce i ra
de São Fran cis co e hon ra va-se dis so. E se ha via algo
a que ele não fal ta va era à pro cis são da Ordem Ter ce-
i ra. Lá es ta va ele em São José do Rio Pre to. Na que la
épo ca, para a pro cis são, os fran cis ca nos da Ordem
Ter ce i ra ves ti am-se como um fra de ca pu chi nho.

Que Deus re ce ba D. Ri so le ta, de bra ços aber -
tos, e que os dois que vi ve ram jun tos, que lu ta ram jun -
tos, que so fre ram jun tos, que ti ve ram vi tó ri as jun tos e
que mor re ram da mes ma do en ça en con trem em
Deus a paz, o amor e a jus ti ça que me re cem.

Mu i to obri ga do pela to le rân cia, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si-
mon, o Sr. Ra mez Ta bet de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Eu rí pe-
des Ca mar go.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão como
ora dor ins cri to por até vin te mi nu tos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, os pro ble mas mun di a is
são na tu ral men te an gus ti an tes para os que amam a
paz e a li ber da de, mas nun ca, fe liz men te, de sa pa re cem
as es pe ran ças de que go ver nos de mo crá ti cos, com a
evo lu ção cul tu ral dos se res hu ma nos, ain da en con tra-
rão as ve re das por onde ca mi nham as so lu ções.

Entre os tan tos com ple xos e gra vís si mos pro-
ble mas do nos so mun do, acom pa nho com pro fun do
pe sar o que, em de ter mi na dos pa í ses, en vol ve as cri -
an ças em guer ras fra tri ci das. Há des di to sas na ções
em que a guer ra, com seus tor men tos, é uma re a li da-
de diá ria para mi lhões de cri an ças. Estas não raro ou
nas cem com a fa mí lia já di zi ma da pela bar bá rie, ou
com os pais por tan do ar mas de gros so ca li bre ou fu -

gin do pe los cam pos se cos dos ini mi gos que os ca-
çam como fe ras.

Além das guer ras, es sas cri an ças so frem de
des nu tri ção se não mor rem de fome; be bem águas in -
sa lu bres, não têm o am pa ro de con di ções sa ni tá ri as
mí ni mas ou de as sis tên cia mé di co-hos pi ta lar. Ja ma is
co nhe ce rão os en tre te ni men tos pró pri os da in fân cia.

Abor do hoje este as sun to, Sr. Pre si den te, em vir -
tu de de mais um re la tó rio da or ga ni za ção Hu man
Rights Watch, di vul ga do no úl ti mo dia 18 de se tem bro.

Atra vés des se do cu men to, sabe-se que mais de 
11 mil cri an ças in te gram nos dias atu a is, como sol da-
di nhos im pú be res ou “bu chas de ca nhão”, tan to as
FARCs quan to as for ças pa ra mi li ta res que se opõem
a es sas di tas For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as da
Co lôm bia, am bos gru pos re bel des ri va is que in fer ni-
zam a po pu la ção da que le país ami go.

As cri an ças com ba ten tes – que fa zem lem brar
um pou co os seus co e tâ ne os das pe ri go sas fa ve las
do Rio e de São Pa u lo – têm a vi o lên cia, o so fri men to
e o medo como ter rí vel ro ti na das suas vi das. Tes te-
mu nham a mor te e a de su ma na tor tu ra ao seu re dor.
Fá cil ima gi nar o que lhes re ser va, no fu tu ro, esse
apren di za do ma ca bro. Cum prin do or dens, as sas si-
nam fri a men te os que lhes são in di ca dos para mor rer.
Inte gran do tro pas mi li ta res, as cri an ças “ba ra te i am”
cus tos e não ques ti o nam os que as li de ram.

O re la tó rio do Hu man Rights Watch, com 150
pá gi nas – in ti tu la do “Você apren de rá a não cho rar:
Cri an ças Com ba ten tes na Co lôm bia” –, apre sen ta um 
con te ú do ex tra í do de en tre vis tas com 112 ex-com ba-
ten tes in fan tis, mos tran do como a po bre za en con tra-
da em re giões ru ra is da Co lôm bia é ex plo ra da pe los
guer ri lhe i ros para re cru tar me no res. Re la tou um des -
ses me no res: “Eles te en si nam aos pou cos, pri me i ro
com um re vól ver 38 e en tão com uma arma ma i or. Eu
ati ra va com um ri fle AK-47 an tes de com ple tar oito
anos”.

Há dois anos, já ocu pei esta tri bu na para tra tar
do mes mo tema. Tra ta-se re al men te de um fato es tar-
re ce dor esse de pra ti ca men te “se qües trar” cri an ças
para trans for má-las em sol da dos-mi rins. O do cu men-
to da ci ta da or ga ni za ção in ter na ci o nal apon ta que o
nú me ro de me no res com ba ten tes au men tou nos úl ti-
mos anos. Ape nas Myan mar (ex-Bir mâ nia) e a Re pú-
bli ca De mo crá ti ca do Con go têm mais com ba ten tes
in fan tis do que a Co lôm bia.

São usa das es sas cri an ças em todo tipo de ope -
ra ção sub ver si va, en car re ga das in clu si ve de ma tar
ou tros com ba ten tes in fan tis que ten tam de ser tar,
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como re la ta ma té ria pu bli ca da na Inter net, no site da
Bri tish Bro ad cast Cor po ra ti on, a BBC, de Lon dres.

Ao re cor rer a cri an ças para lu tar, as guer ri lhas e
os pa ra mi li ta res es tão ca u san do um mal in cal cu lá vel
à so ci e da de co lom bi a na, dis se José Mi guel Vi van co,
di re tor-exe cu ti vo para a re gião das Amé ri cas da Hu -
man Rights Watch.

Pelo me nos um em cada qua tro com ba ten tes ir -
re gu la res no país tem me nos de 18 anos. Des ses, mi -
lha res têm me nos de 15 anos, ida de mí ni ma per mi ti-
da para re cru ta men to pela Con ven ção de Ge ne bra.

O uso de com ba ten tes com me nos de 15 anos
é, por tan to, um cri me de guer ra, se gun do a ava li a ção
dos es pe ci a lis tas em Di re i to Inter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o aler ta
que lan cei des ta tri bu na há dois anos vale a pena ser
re no va do e no va men te ci ta do. Dis se en tão: Nos úl ti-
mos três anos au men tou de 30 para 41 os pa í ses que
es tão uti li zan do cri an ças como sol da dos em guer ras,
mis sões mi li ta res di ver sas e con fli tos ci vis. Esse nú-
me ro de cri an ças che ga a 300 mil. Tal in for ma ção faz
par te de um re la tó rio di vul ga do por uma co a li zão in -
ter na ci o nal de en ti da des cri a da para pôr fim ao uso
de cri an ças como sol da dos. Se gun do o re la tó rio, a
Áfri ca é o con ti nen te que mais uti li za cri an ças como
sol da dos.

Na opor tu ni da de, re gis trei que a es ti ma ti va era
de que, na que le con ti nen te, o nú me ro de sol da dos
mi rins fos se apro xi ma da men te de 120 mil. A si tu a ção
mais alar man te era a da Bir mâ nia, com 50 mil. O nú -
me ro de cri an ças usa das como sol da dos está di re ta-
men te re la ci o na do às guer ras ci vis. Na Áfri ca, elas
são obri ga das a vi gi ar mi nas de pe tró leo e di a man tes
que os re bel des afri ca nos usam para fi nan ci ar suas
ações.

Já na que le dis cur so men ci o nei que “aqui, na
nos sa Amé ri ca do Sul, na vi zi nha Co lôm bia, onde os
con fli tos per ma ne cem cons tan tes, o nú me ro de cri an-
ças sol da dos tam bém se man tém alto. Usa das nas li -
nhas de fren te dos com ba tes, elas tra ba lham tam bém
como car re ga do res e es cra vos se xu a is”.

Sr. Pre si den te, aos pou cos, a so ci e da de bra si le-
i ra, atra vés da sua re pre sen ta ção po lí ti ca, vai en con-
tran do as so lu ções que cor res pon dam aos an se i os
pela for ma ção de ge ra ções que, aman tes da paz e da
li ber da de, da rão con ti nu i da de aos nos sos fo ros de
país mo der no e de alto de sen vol vi men to so ci al.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUN-
CIAMENTO DO SR. SENADOR EDISON
LOBÃO.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, os pro ble mas mun di a is
são na tu ral men te an gus ti an tes para os que amam a
paz e a li ber da de, mas nun ca, fe liz men te, de sa pa re-
cem as es pe ran ças de que go ver nos de mo crá ti cos,
com a evo lu ção cul tu ral dos se res hu ma nos, ain da
en con tra rão as ve re das por onde ca mi nham as so lu-
ções.

Entre os tan tos com ple xos e gra vís si mos pro-
ble mas do nos so mun do, acom pa nho com pro fun do
pe sar o que, em de ter mi na dos pa í ses, en vol ve as cri -
an ças em guer ras fra tri ci das. Há des di to sas na ções
em que a guer ra, com seus tor men tos, é uma re a li da-
de diá ria para mi lhões de cri an ças. Estas não raro ou
nas cem com a fa mí lia já di zi ma da pela bar bá rie, ou
com os pais por tan do ar mas de gros so ca li bre ou fu -
gin do pe los cam pos se cos dos ini mi gos que os ca-
çam como fe ras.

Além das guer ras, es sas cri an ças so frem de
des nu tri ção se não mor rem de fome; be bem águas in -
sa lu bres, não têm o am pa ro de con di ções sa ni tá ri as
mí ni mas ou de as sis tên cia mé di co-hos pi ta lar. Ja ma is
co nhe ce rão os en tre te ni men tos pró pri os da in fân cia.

Abor do hoje este as sun to, Sr. Pre si den te, em
vir tu de de mais um re la tó rio da or ga ni za ção Hu man
Rights Watch, di vul ga do no úl ti mo dia 18 de se tem-
bro.

Atra vés des se do cu men to, sabe-se que mais de 
11 mil cri an ças in te gram nos dias atu a is, como sol da-
di nhos im pú be res ou ‘bu chas de ca nhão’, tan to as
FARCs quan to as for ças pa ra mi li ta res que se opõem
a es sas di tas For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as da
Co lôm bia, am bos gru pos re bel des ri va is que in fer ni-
zam a po pu la ção da que le país ami go.

As cri an ças com ba ten tes - que fa zem lem brar
um pou co os seus co e tâ ne os das pe ri go sas fa ve las
do Rio e São Pa u lo - têm a vi o lên cia, o so fri men to e o
medo como a ter rí vel ro ti na das suas vi das. Tes te mu-
nham a mor te e a de su ma na tor tu ra ao seu re dor. Fá -
cil ima gi nar o que lhes re ser va, no fu tu ro, esse apren -
di za do ma ca bro. Cum prin do or dens, as sas si nam fri a-
men te os que lhes são in di ca dos para mor rer. Inte-
gran do tro pas mi li ta res, as cri an ças ‘ba ra te i am’ cus -
tos e não ques ti o nam os que as li de ram.

O re la tó rio do Hu man Rights Watch, com 150
pá gi nas - in ti tu la do Você apren de rá a não cho rar: Cri -
an ças Com ba ten tes na Co lôm bia -, apre sen ta um
con te ú do ex tra í do de en tre vis tas com 112 ex-com ba-
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ten tes in fan tis, mos tran do como a po bre za en con tra-
da em re giões ru ra is da Co lôm bia é ex plo ra da pe los
guer ri lhe i ros para re cru tar me no res. Re la tou um des -
ses me no res: “Eles te en si nam aos pou cos, pri me i ro
com um re vól ver 38 e en tão com uma arma ma i or. Eu
ati ra va com um ri fle AK-47 an tes de com ple tar oito
anos”.

Há dois anos, já ocu pei esta tri bu na para tra tar
do mes mo tema. Tra ta-se re al men te de um fato es tar-
re ce dor, esse de pra ti ca men te ‘se qües trar’ cri an ças
para trans for má-las em sol da dos-mi rins. O do cu men-
to da ci ta da or ga ni za ção in ter na ci o nal apon ta que o
nú me ro de me no res com ba ten tes au men tou nos úl ti-
mos anos. Ape nas Myan mar (ex-Bir mâ nia) e a Re pú-
bli ca De mo crá ti ca do Con go têm mais com ba ten tes
in fan tis do que a Co lôm bia.

São usa das es sas cri an ças em todo tipo de ope -
ra ção sub ver si va, en car re ga das in clu si ve de ma tar
ou tros com ba ten tes in fan tis que ten tam de ser tar,
como re la ta ma té ria pu bli ca da na Inter net, no site da
Bri tish Bro ad cast Cor po ra ti on, a BBC de Lon dres.

Ao re cor rer a cri an ças para lu tar, as guer ri lhas e
os pa ra mi li ta res es tão ca u san do um mal in cal cu lá vel
à so ci e da de co lom bi a na, dis se José Mi guel Vi van co,
di re tor-exe cu ti vo para a re gião das Amé ri cas da Hu-
man Rights Watch.

Pelo me nos um em cada qua tro com ba ten tes ir -
re gu la res no país tem me nos de 18 anos. Des ses, mi -
lha res têm me nos de 15 anos, ida de mí ni ma per mi ti-
da para re cru ta men to pela Con ven ção de Ge ne bra.

O uso de com ba ten tes com me nos de 15 anos
é, por tan to, um cri me de guer ra, se gun do a ava li a ção
dos es pe ci a lis tas em di re i to in ter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o aler ta
que lan cei des ta tri bu na há dois anos vale a pena ser
no va men te ci ta do. Dis se en tão:

“Nos úl ti mos três anos au men tou de 30 para 41
os pa í ses que es tão uti li zan do cri an ças como sol da-
dos em guer ras, mis sões mi li ta res di ver sas e con fli tos
ci vis. Esse nú me ro de cri an ças che ga a 300 mil. Tal in -
for ma ção faz par te de um re la tó rio di vul ga do por uma
co a li zão in ter na ci o nal de en ti da des cri a da para pôr
fim ao uso de cri an ças como sol da dos. Se gun do o re -
la tó rio, a Áfri ca é o con ti nen te que mais uti li za cri an-
ças como sol da dos”.

Na opor tu ni da de, re gis trei que a es ti ma ti va era
de que, na que le con ti nen te, o nú me ro de sol da dos
mi rins fos se apro xi ma da men te de 120 mil. A si tu a ção
mais alar man te era a da Bir mâ nia, com 50 mil. O nú -
me ro de cri an ças usa das como sol da dos está di re ta-
men te re la ci o na do às guer ras ci vis. Na Áfri ca, elas

são obri ga das a vi gi ar mi nas de pe tró leo e di a man tes
que os re bel des afri ca nos usam para fi nan ci ar suas
ações.

Já na que le dis cur so men ci o nei que “aqui, na
nos sa Amé ri ca do Sul, na vi zi nha Co lôm bia, onde os
con fli tos per ma ne cem cons tan tes, o nú me ro de cri an-
ças sol da dos tam bém se man tém alto. Usa das nas li -
nhas de fren te dos com ba tes, elas tra ba lham tam bém
como car re ga do res e es cra vos se xu a is”.

Infe liz men te, de lá para cá, a si tu a ção pi o rou.
Lem brei, na que la opor tu ni da de, que os pa í ses

con ti nu a vam re cru tan do cri an ças para o com ba te de -
vi do às suas “qua li da des” in fan tis “que os fa zem ba ra-
tos, pres cin dí ve is e fá ce is de tre i nar para que ma tem
sem te mor e obe de çam sem ques ti o nar".

A guer ra vi o la to dos os di re i tos de uma cri an ça,
tais como o di re i to à vida, o di re i to de es tar com a fa -
mí lia e com a co mu ni da de, o di re i to à sa ú de, o di re i to
ao de sen vol vi men to da per so na li da de e o di re i to à
pro te ção e à edu ca ção. Tais cri an ças ja ma is co nhe ce-
ram ou tro tipo de vida, cres cen do no meio de guer ras
ci vis, guer ri lhas ou lon gas ocu pa ções de um exér ci to
es tran ge i ro. Por mais mi se rá ve is que se jam, os con fli-
tos in ver tem suas pers pec ti vas. Se pa ram-se de suas
fa mí li as ou se per dem, quan do in va sões ou “lim pe zas
ét ni cas” os obri gam a to mar a es tra da como re fu gi a-
dos ou pes so as des lo ca das.

Mi lha res des sas cri an ças são mor tas, fi cam in -
ca pa ci ta das ou ór fãs, tra u ma ti za das pelo que vêem.

É cho can te sa ber que em ple no sé cu lo XXI,
quan do a Hu ma ni da de rom pe a bar re i ra de di ver sas
con quis tas ci en tí fi cas e tec no ló gi cas, cen te nas de mi -
lha res de cri an ças em todo o mun do ain da são obri -
ga das a par ti ci par de ma tan ças.

Mu i tas des sas cri an ças, pelo que re gis tram os
re la tó ri os in ter na ci o na is, são de li be ra da men te mor -
tas por for ças de se gu ran ça e gru pos de opo si ção ar -
ma da, quer como re ta li a ção, quer para pro vo car a ira
de co mu ni da des ri va is. Po dem tam bém ser mor tas e
tor tu ra das em vir tu de do lu gar onde vi vem ou por ou -
tras mo ti va ções sel vá ti cas: po lí ti ca, re li gião ou ori gem
ét ni ca. Algu mas, es pe ci al men te me ni nas, são es co-
lhi das para abu sos se xu a is.

É bem ver da de que no Bra sil os con fli tos éti cos,
re li gi o sos ou de ou tras mo ti va ções, en vol ven do cri an-
ças, ocor rem epi so di ca men te em de ter mi na dos lu ga-
res, mas em pro por ção in sig ni fi can te se com pa ra dos
com os que es tão sen do nar ra dos nes te dis cur so.
Cen tram-se prin ci pal men te nos gran des nú cle os ur -
ba nos, onde me ni nos e me ni nas são re cru ta dos pelo
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trá fi co de dro gas ou uti li za dos em tra ba lhos não con -
di zen tes com as suas ida des.

Mas, aos pou cos, a so ci e da de bra si le i ra, atra-
vés da sua re pre sen ta ção po lí ti ca, vai en con tran do as 
so lu ções que cor res pon dam aos an se i os pela for ma-
ção de ge ra ções que, aman tes da paz e da li ber da de,
da rão con ti nu i da de aos nos sos fo ros de país mo der-
no e de alto de sen vol vi men to so ci al.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alva ro Dias, pró xi mo
ora dor ins cri to, por até vin te mi nu tos. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra, como ora dor ins cri to, ao Se -
na dor Luiz Otá vio, por até vin te mi nu tos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o as sun to que tra go à
tri bu na do Se na do, nes ta ma nhã de sex ta-fe i ra, é um
pro ble ma que atin ge o meu Esta do, mas, com cer te-
za, atin ge todo o Bra sil. A si tu a ção do de sem pre go é
tão alar man te que cha ma a aten ção de qual quer ci da-
dão, e o ca me lô, o ven de dor am bu lan te, vi rou per so-
na gem in dis pen sá vel para a eco no mia.

Para o So ció lo go e Pro fes sor da Uni ver si da de
Fe de ral do Pará, Ro ber to San tos, a ques tão da eco -
no mia in for mal e a re la ção tra ba lho e ren da vai mu i to
além das pes qui sas. Ele con si de ra im pres si o nan tes
as es ta tís ti cas de de sem pre go di vul ga das tan to pelo
IBGE quan to pelo Di e e se. Nas ca pi ta is bra si le i ras, a
quan ti da de de pes so as que vi vem do tra ba lho in for-
mal, sem di re i to a re ce ber o 13º sa lá rio, sem di re i to a
fé ri as, vale-re fe i ção, vale-trans por te e Fun do de Ga -
ran tia, im pres si o na mu i to.

Sr. Pre si den te Eu rí pe des Ca mar go, da Ban ca da
do Dis tri to Fe de ral; no bre Se na dor Mão San ta, do
nos so que ri do Pi a uí – do PMDB do Pi a uí, ex-Go ver-
na dor do Esta do – V. Exª tem ex pe riên cia po lí ti ca da
con di ção de um go ver nan te na ge ra ção de em pre go.

Ago ra que a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia do Se na do Fe de ral dis cu tiu e vo tou o
pro je to prin ci pal da re for ma pre vi den ciá ria e que o
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do
João Pa u lo Cu nha, en tre gou ao Pre si den te José Sar -
ney, do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal, a
pro pos ta de re for ma tri bu tá ria, é im por tan te que es -
ses pon tos se jam de fi ni dos. Na re for ma pre vi den ciá-
ria, o ca me lô, o ven de dor am bu lan te, pre ci sa ter a sua
si tu a ção le ga li za da, os seus di re i tos ga ran ti dos para
as sim ga ran tir a se gu ran ça da sua fa mí lia.

O caso de Bra sí lia, por exem plo, é es pe ci al. Te-
mos a Fe i ra do Pa ra guai, que os tu ris tas e a pró pria
po pu la ção fre qüen tam e ali fa zem com pras. Sa be mos
das di fi cul da des do Go ver no em fis ca li zar a en tra da
des ses pro du tos e a sua co mer ci a li za ção, prin ci pal-
men te no que se re fe re a re co lhi men to de im pos tos.

Não há como fu gir des sa re a li da de. Para que V.
Exªs te nham idéia, te mos mais de 300 mil pes so as na 
área me tro po li ta na de Be lém, ca pi tal do meu Esta do
– isso de acor do com le van ta men to do IBGE e do Di e-
e se –, en vol vi das, me lhor di zen do, de pen den tes des -
se sis te ma de ven da do am bu lan te, do ca me lô. Então
te mos que vi a bi li zar uma sa í da para es sas pes so as.
Além de ge rar em pre go, é pre ci so ge rar ren da.

Te mos ago ra uma for ma ob je ti va de aten der a
essa de man da. Como? Ini ci al men te, abrin do li nhas
de cré di to para que esse am bu lan te, esse ca me lô
pos sa se ha bi li tar jun to à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral,
ao Ban co do Bra sil, ao Se brae – que fo men ta, que fi -
nan cia a pe que na e a mé dia em pre sa – e as sim te nha
con di ção de evo lu ir, cres cer, de sen vol ver-se. Ou seja, 
que pos sa mos re al men te dar-lhe ga ran tia não só de
em pre go, mas tam bém de ren da. Com isso va mos
me lho rar a con di ção de tra ba lho des sas pes so as, que 
são pes so as como nós, com as mes mas ori gens e
que, em sua gran de ma i o ria, não ti ve ram con di ções
de fre qüen tar uma es co la, um cur so de pro fis si o na li-
za ção, um tre i na men to. De ago ra em di an te, não mais 
po de mos fu gir des ta re a li da de.

Para Ro ber to San tos, en tre tan to, o pro ble ma do
Bra sil e o do Pará, como de ou tros Esta dos da Fe de-
ra ção, evo lu iu para além de ex pli ca ções usu a is da te -
o ria eco nô mi ca. Diz ele:

Gos ta ria de sa ber, an tes de tudo,
como o Di e e se tra ta o caso dos ca me lôs.
Tudo in di ca que o ca me lô é en fi a do, pela
me to do lo gia do Di e e se, na ca te go ria de ‘de -
sem pre ga do’ ou ‘su bem pre ga do’. No en tan-
to, a hi pó te se mais pro vá vel é que o ca me lô
– pelo me nos o das re giões pou co de sen-
vol vi das – veio para fi car. Não se tra ta mais
de um agen te à mar gem do sis te ma eco nô-
mi co, e sim de al guém que in te gra o sis te ma
e exer ce den tro dele di ver sas fun ções in dis-
pen sá ve is, in clu si ve ali men ta res. O se tor ca -
me lô é um gran de as si mi la dor de
mão-de-obra ca me lo ti za da, isto é, não-as-
sa la ri a da. Na ver da de, ape sar de não ser
as sa la ri a do e nem em pre ga dor for mal, ele
tem cum pri do, no ní vel da fa mí lia so bre tu do,
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o de ver bá si co da es pé cie hu ma na, que é
man ter a vida e re pro du zi-la.

O Prof. Ro ber to San tos tam bém é juiz to ga do
apo sen ta do do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 8ª
Re gião e, além do co nhe ci men to ci en tí fi co, co nhe ce o 
lado prá ti co das ques tões tra ba lhis tas no Pará e no
Bra sil.

Enten de Ro ber to San tos que isso não bas ta a
fa mí li as hu ma nas cul ti va das. Sub sis tir e mul ti pli-
car-se, diz ele, está ape nas um pou co aci ma do ní vel
zo o ló gi co, pre ci sa ser com ple men ta do com so ci a li za-
ção – edu ca ção, cul tu ra, tra ba lho, vi vên cia éti ca cons -
ci en te, atu a ção po lí ti ca etc. “Por que, na vi são não-
ca me ló ti ca, o ca me lô é in cô mo do, in va si vo, sem com -
pro mis so com a lim pe za pú bli ca, etc.?”

Te mos que re co nhe cer es ses fa tos. Mas o po der
pú bli co, as pre fe i tu ras mu ni ci pa is, os go ver na do res,
os ve re a do res e, no caso de Bra sí lia, os de pu ta dos
dis tri ta is, po dem, como nós, Se na do res, mem bros do
Con gres so Na ci o nal, le gis lar para que isso de i xe de
ocor rer, fa zen do com que haja um en ten di men to en -
tre o usuá rio, o po der con ce den te e o tra ba lha dor, no
caso, o ca me lô, cujo ofí cio ain da  não está re gu la-
men ta do.

O exem plo da Fe i ra do Pa ra guai de Bra sí lia é
um bom exem plo. Lá exis te uma in fra-es tru tu ra ra zoá-
vel, a ques tão sa ni tá ria está equa ci o na da, há ener gia
elé tri ca e água po tá vel, se gu ran ça. Então, po de mos
cri ar uma in fra-es tru tu ra para que re al men te eles pos -
sam de sen vol ver o seu tra ba lho com tran qüi li da de e
dar con for to ao usuá rio.

Con ce do um apar te ao Se na dor Mão San ta, do
PMDB do Pi a uí.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Luiz
Otá vio, V. Exª traz para esta Casa e para o País uma
re fle xão so bre a si tu a ção do ca me lô, já his tó ri ca, com
a qual te mos de con vi ver e que te mos que dis ci pli nar.
Te nho or gu lho de ter sido pre fe i to, pre fe i ti nho, que
vive uma im por tan te ex pe riên cia. Na mi nha ci da de
na tal, cri ei um ca me ló dro mo. Mas te mos que con vi ver
dis ci pli nan do. Eles es tão ga nhan do a vida hon ra da-
men te. Eu, que me de bru cei so bre o pro ble ma, en ten-
do que eles são ven de do res dos gran des em pre sá ri-
os, das gran des fir mas, sem car te i ra as si na da, sem
se gu ran ça. Eles são fun ci o ná ri os dos gran des gru pos
em pre sa ri a is, dos qua is com pram mer ca do ria, pois
não vão mais à Zona Fran ca. Eles são co mer ciá ri os
sem car te i ra as si na da. Con vi vi mu i to com eles, por -
que pos te ri or men te go ver nei o meu Esta do. E digo
que quem pri me i ro fun dou um res ta u ran te po pu lar foi
o nos so Go ver no, no Pi a uí. Se na dor Alva ro Dias, V.

Exª foi um Go ver na dor mu i to que ri do. Vi si tei o seu
Esta do, quan do V. Exª go ver na va, como ci da dão co -
mum. Se na dor Luiz Otá vio, ao lado do meu Pa lá cio
ha via um ba ta lhão para pro te ger o go ver no. A mi nha
es po sa des pa chou o ba ta lhão e cons tru iu o pri me i ro
res ta u ran te po pu lar, cha ma do Sopa na Mão. Isso foi
mo ti vo de per se gui ção ju rí di ca. Eu via os ca me lôs
irem lá se ali men tar, pois ha via dias em que não fa zi-
am suas ven das. Esse res ta u ran te foi fon te de ins pi ra-
ção para Má rio Co vas e Ga ro ti nho. Por tan to, o pri me i-
ro res ta u ran te po pu lar sur giu no Pi a uí, no alo ja men to
dos mi li ta res que de ve ri am pro te ger o Go ver na dor. A
pre fe i tu ra da mi nha ci da de to mou me di das, ti rou-os
dos lo ca is onde ga nha vam a vida com dig ni da de, tra -
ba lhan do. Uma vez, quan do eu an da va na rua, eu dis -
se: “Como eles es tão ti ran do vo cês, po dem in va dir os
jar dins do Pa lá cio para co lo car as ban cas.” É um tra -
ba lho dig ni fi can te. Po rém, o que nos pre o cu pa? É que 
esse Go ver no, que se diz do PT, Par ti do dos Tra ba lha-
do res, está se trans for man do em PD, Par ti do dos De -
sem pre ga dos. Faço uma re fle xão: vivi o pe río do da di -
ta du ra, mas eles ti ve ram a co ra gem de ado tar o Fun -
ru ral, com o qual se co me çou a as sis tên cia mé di ca.
Te mos de pen sar em in cor po rar. Essa é a re for ma de
que o povo de Deus pre ci sa, para pro te ger os que tra -
ba lham com gran de za e não têm a Pre vi dên cia. Por -
que eles che ga rão à ida de não mais sa u dá vel de 70
anos e, aí, quem os sus ten ta rá? Nes sa re for ma, o PT
tem que as su mir a sua res pon sa bi li da de, por ter usa -
do a si gla de Deus, o tra ba lho – “o tra ba lho dig ni fi ca”,
“co me rás o pão com o suor do teu ros to” –, de am pa-
rar es ses para os qua is V. Exª tão bem cha ma a aten -
ção, os ca me lôs.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Agra de ço a 
V. Exª pelo apar te, Se na dor Mão San ta. O Go ver no do 
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va tem dado uma
im por tân cia mu i to gran de para a ques tão do de sem-
pre go no País: cri ou o Pri me i ro Empre go, pro gra ma
que está em fase de aná li se nes ta Casa, onde de ve rá
ser apro va do; abriu li nha de cré di to para os pe que nos
e mé di os pro du to res e agri cul to res. Já apro va mos
men sa gem do Pre si den te so bre esse as sun to.

Te nho cer te za de que, após a pu bli ca ção des sa
ma té ria mu i to bem en fo ca da pelo jor na lis ta Do ni ze te
Cé sar, no do min go, no jor nal O Li be ral, do meu Esta -
do, o Con gres so Na ci o nal, o Se na do da Re pú bli ca,
to dos os Se na do res, in clu si ve do Dis tri to Fe de ral – e
há o caso es pe cí fi co de Bra sí lia –, po de re mos so li ci-
tar ao Mi nis tro Anto nio Pa loc ci e ao Pre si den te da Ca -
i xa Eco nô mi ca Fe de ral – uma pes soa mu i to pre o cu-
pa da, de di ca da e en tu si as ma da com a área de fo-
men to e fi nan ci a men to, que tem fa ci li ta do a aber tu ra
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de con ta para to das as pes so as, in clu si ve o ci da dão
que não tem ren da com pro va da – a cri a ção de uma li -
nha de cré di to, na Ca i xa Eco nô mi ca, no Ban co do
Bra sil e no pró prio Se brae, para que o se tor pos sa de -
sen vol ver-se mais. 

Há al gum tem po, por exem plo, o mo to boy não
exis tia. Hoje, em to das as ci da des, o ser vi ço que ele
pres ta é uti li za do 24 ho ras por dia. Po de mos di zer que 
essa pro fis são foi uma in ven ção do povo bra si le i ro,
pela ne ces si da de de ge ra ção de em pre go e de pres -
ta ção des se tipo de ser vi ço. O mo to tá xi já exis te em
qua se to das as gran des ci da des bra si le i ras, até em
mé di as ci da des, pela ne ces si da de de trans por te das
pes so as, prin ci pal men te em lo ca is onde não há in-
fra-es tru tu ra de trans por te pú bli co du ran te as 24 ho -
ras e onde não há in te gra ção en tre os ba ir ros.

É im por tan te a de ci são do Go ver no Fe de ral e,
prin ci pal men te, do Con gres so Na ci o nal, de le gis lar
so bre essa ma té ria e de i xar que as Assem bléi as Le -
gis la ti vas e as Câ ma ras Mu ni ci pa is dos mais de 5.500 
Mu ni cí pi os bra si le i ros pos sam ope ra ci o na li zar e fis-
ca li zar es ses ser vi ços uti li za dos por toda a so ci e da-
de.

Ain da no caso dos ca me lôs, há uma aná li se cla -
ra de que a for ma en con tra da de tra ba lhar se deve à
au sên cia do ple no em pre go as sa la ri a do. Uma par ce la
sig ni fi ca ti va da po pu la ção pas sou a in te grar-se ao
cha ma do mer ca do in vi sí vel da eco no mia. E te mos
que trans for má-lo em mer ca do vi sí vel, re gu lar, le gal,
para ha ver uma con tra par ti da do ser vi ço à al tu ra da
ne ces si da de da po pu la ção.

As as so ci a ções co mer ci a is do meu Esta do são
con trá ri as ao in cen ti vo a essa ati vi da de. Enten de mos
que isso é um jogo de in te res ses, um jogo co mer ci al,
mas, como po der con ce den te, como ges to res, te mos
que es ta be le cer um re la ci o na men to cor re to, pro por ci-
o nal, para que não fi que ape nas uma par te do pro ble-
ma ge ra do sem so lu ção. Na ver da de, quem so fre é o
con su mi dor.

Por tan to, a as so ci a ção co mer ci al diz que per de
o tra ba lha dor que não tem car te i ra as si na da, be ne fí-
cio da Pre vi dên cia, apo sen ta do ria, que não per ce be o 
13º sa lá rio, não goza fé ri as, mas os em pre gos ge ra-
dos pelo co mér cio não têm ca pa ci da de de ab sor ver
toda essa mão-de-obra. Por tan to, te mos que en ten-
der que a in ter ven ção do Go ver no Fe de ral, dos go ver-
nos es ta du a is e até mes mo dos go ver nos mu ni ci pa is
pode es ta be le cer nor mas e re gras de con vi vên cia en -
tre es sas par tes, vi san do, prin ci pal men te, o con su mi-
dor.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
en cer ro o meu pro nun ci a men to, pois já ul tra pas sei o
meu tem po.

Ain da te ria um ou tro as sun to a tra tar, a re for ma
tri bu tá ria, que che gou a esta Casa on tem, mas de i xa-
rei para a pró xi ma se gun da-fe i ra. Tra ta-se de ma té ria
da ma i or im por tân cia para o Bra sil e prin ci pal men te
para o Pará, que é um Esta do ti pi ca men te ex por ta dor,
que pos sui uma das ma i o res re ser vas mi ne ra is do
Bra sil e do mun do. Por tan to, tudo que tra ta de ex por-
ta ção é im por tan te e de ci si vo para a vida do meu
Esta do, do meu que ri do Pará.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Otá vio,
o Sr. Eu rí pe des Ca mar go 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 Arthur Vir gí lio, do PSDB do Ama -
zo nas, pela Li de ran ça da Mi no ria.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Obri ga do, Sr. Pre si-
den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pre si-
den te Lula e seu go ver no pe tis ta es tão mu i to pa re ci-
dos com o ve lho es ti lo que pre va le cia no Bra sil nos
tem pos do ex-Go ver na dor Adhe mar de Bar ros, de
São Pa u lo. Não me re fi ro à ques tão da in te gri da de
pes so al, pois te nho Lula como al guém que ha ve rá de
sa ber man ter a sua pró pria in te gri da de pes so al, ape -
sar do exer cí cio do po der. Mas Adhe mar fa zia um go -
ver no que de i xa va a im pres são de ri que za e fa us to.

Em Nova Ior que, o Pre si den te aca ba de dar
uma de Adhe mar, ao doar U$55 mil dó la res para o
Fun do Mun di al de Com ba te à Fome. País rico é as sim
mes mo. Afi nal, no Bra sil, não há nin guém pas san do
fome e, por isso, po de mos ir dis tri bu in do di nhe i ro tam -
bém à mi sé ria glo bal.

Na área de pro pa gan da e mar ke ting, a Ra di o-
brás ve i cu lou on tem no tí cia in for man do que “Lula dis -
se a Bush que o Bra sil não quer tra ta men to de se gun-
da clas se: o Pre si den te afir ma que o Bra sil quer ser
tra ta do de igual para igual ao ne go ci ar com os Esta -
dos Uni dos na área co mer ci al”.

Se ria re co men dá vel que o Pre si den te pe tis ta
não se de i xas se em pol gar nes ses seus pé ri plos e
nes sas suas prá ti cas de glo be-trot ter. De va gar com
o an dor que o san to é de bar ro.
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Essa pro pa gan da de nada vale lá fora. Aqui den -
tro, no má xi mo, vai ta pe an do uma par te da opi nião
pú bli ca bra si le i ra.

Pro cu rei no no ti ciá rio de três gran des jor na is
dos Esta dos Uni dos, – The New York Ti mes, Was-
hing ton Post e o USA To day – e não vi ao me nos o
nome do Pre si den te bra si le i ro. O no ti ciá rio era to ma-
do pela fala de Bush na ONU, pe los acon te ci men tos
no Ira que e ou tros que tais. Ou seja, que ro pre ser var
o meu Pre si den te de fa zer pa pel de Odo ri co Pa ra-
guas su lá fora, ao mes mo tem po em que aqui den tro
pro cu ra trans for mar a nos sa opi nião pú bli ca em sú di-
tos de Su cu pi ra, lem bran do Dias Go mes.

O de sem pre go no Bra sil cor re sol to e já ago ra o
Go ver no pe tis ta mar cou novo re cor de: o do de sem-
pre go. Onde foi pa rar a pro mes sa dos 10 mi lhões de
no vos em pre gos? O Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or
do Tra ba lho, em en tre vis ta di vul ga da on tem, dis se te -
mer que o qua dro se agra ve com o au men to da vi o-
lên cia ur ba na. E as nos sas in tran si tá ve is es tra das?
Até quan do a cul pa vai ser dos go ver nos an te ri o res?
Qu an do co me ça rá efe ti va men te a ação de um Go ver-
no que se tem ves ti do de to das as fan ta si as nos even -
tos fes ti vos do Pa lá cio, me nos a do go ver nan te, me -
nos a de quem quer cons ci en te men te go ver nar este
País de ma ne i ra só bria, de ma ne i ra efi caz e efi ci en-
te?

Se ria pre fe rí vel que o Pre si den te Lula vol tas se a 
pi sar chão fir me, mas na ter ra bra si le i ra de pre fe rên-
cia.

Peço a V. Exª que cons te nos Ana is da Casa ma -
té ria pu bli ca da on tem no jor nal Cor re io Bra zi li en se
com o tí tu lo “Di fi cul da des den tro do pró prio País”, as -
si na da pela jor na lis ta Lí li an Ta han.

Entre ou tros da dos, há aqui, por exem plo, a per -
gun ta de Ri car do Cal das, ci en tis ta po lí ti co da Uni ver-
si da de de Bra sí lia: “Que fim le vou o Fome Zero”? Eu
tam bém que ria sa ber.

Aí diz Mar ce lo Neri, pes qui sa dor da Fun da ção
Ge tú lio Var gas: “Von ta de po lí ti ca o Pre si den te tem,
mas o pro ble ma da fome pre ci sa mais do que boas in -
ten ções e, no as pec to prá ti co, as po lí ti cas so ci a is ain -
da não des lan cha ram”. Pes qui sa dor isen to, da Fun -
da ção Ge tú lio Var gas, ór gão res pe i tá vel do pon to de
vis ta téc ni co e que tem toda uma tra di ção que foi fin -
ca da na ab ne ga ção do gran de e imor tal eco no mis ta
Má rio Hen ri que Si mon sen.

Peço ain da que ou tra ma té ria do Cor re io Bra zi-
li en se de on tem tam bém, 26 de se tem bro, seja agre -
ga da a este meu pro nun ci a men to, cujo tí tu lo é: “De -
sem pre go sobe e CUT pede fren tes de tra ba lho”.

A CUT fez um pa pe lão ou tro dia na dis cus são
da re for ma da Pre vi dên cia. Man dou para cá um sin di-
ca lis ta jun to com um da CGT, que fi ze ram uma in ter-
ven ção pí fia e, na hora de os Se na do res fa ze rem per -
gun tas a eles, de ram as cos tas e fo ram em bo ra. Cha -
mei aqui lo de ne o pe le guis mo. Então, não co lo co toda
essa fé na fi de li da de aos tra ba lha do res de pes so as
que es tão co me çan do a se aco mo dar às pol tro nas,
aos ta pe tes e às al mo fa das pa la ci a nas.

Mas, de qual quer ma ne i ra, cha mo a aten ção
para o fato de que até a CUT, que ros na va como um ti -
gre no Go ver no Fer nan do Hen ri que e hoje ron ro na
como um ga ti nho do més ti co nos bra ços de Lula, para
li vrar a sua face, já co me ça a di zer co i sas con tra o Go -
ver no. E diz fala: “Luiz Ma ri nho, da CUT, vem aqui
para co brar mais ação do Go ver no Fe de ral”. Veja
como ele é bon zi nho com o Go ver no Lula. Não tem
que co brar mais ação, tem que co brar ação. Mais é
quan do há al gu ma. Ação é quan do não tem ne nhu ma.
Então, tem que co brar ação no sen ti do ab so lu to.

Ele vem apre sen tar uma pro pos ta de re a li za ção
de obras pú bli cas, de in fra-es tru tu ra por meio de mu ti-
rões de fren te de tra ba lho. Ele re co nhe ce o dra ma do
de sem pre go. E, mais ain da, tudo isso é em tor no des -
se tris te re cor de de 13% de de sem pre go em re la ção à 
po pu la ção eco no mi ca men te ati va, que sig ni fi ca o
des men ti do prá ti co de todo esse no ti ciá rio que o Go -
ver no pro duz – com a sua ca pa ci da de qua se que fas -
cis ta de pro cu rar im por uma ver da de úni ca –, que fala
em me lho ria eco nô mi ca. Esta mos ven do, ao con trá-
rio, uma in ter ro ga ção con tra a ca pa ci da de efe ti va de
a eco no mia se re cu pe rar. Esta mos ven do uma res-
pos ta cla ra à po lí ti ca re ces si va do Go ver no, que é o
au men to das ta xas de de sem pre go. Isso, sim.

Fi nal men te, in sis to que o Bra sil tem tudo para
cres cer, no ano que vem, tal vez 3%. Mas 3% em cima
des sa mi sé ria de hoje, e não em cima de um pa ta mar
ele va do. A Argen ti na cres ce 5% em cima de me nos
10% do ano an te ri or. Ou seja, no ou tro ano, se cres cer
mais cin co, zera em re la ção a dois anos atrás. Por tan-
to, a Argen ti na pre ci sa ria de mu i to tem po para se guir
em uma pro gres são ra zoá vel, se por ven tu ra ti ver sido 
ra zoá vel o com por ta men to da sua eco no mia ao lon go
do tem po.

Então, aqui no Bra sil, não nos de i xe mos en go-
dar com o fra cas so des te ano, subs ti tu í do, no ano que 
vem, por algo como 3% do cres ci men to eco nô mi co, e
di zen do que co me çou o es pe tá cu lo do cres ci men to. É
bom pa rar mos com o es pe tá cu lo da men ti ra. É bom
pa rar mos com o es pe tá cu lo da fan ta sia e co me çar-
mos com o es pe tá cu lo da re a li da de, por que o povo
bra si le i ro não se ali men ta de fan ta sia, o povo bra si le i-
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ro não se ali men ta de re a li da de. Ele fica de pri mi do,
so bre tu do aque le que está pas san do fome, quan do
vê o Pre si den te do seu País, para fa zer uma mé dia
que não sai nem nos jor na is in ter na ci o na is, uma mé -
dia tí pi ca de Odo ri co, dan do US$55 mil para a fome
mun di al. E aqui den tro, pra ti ca men te, de sa ti va o seu
pro gra ma Fome Zero.

Ain da vol to à tri bu na como ora dor, da qui a pou -
co, e tam bém como Lí der do PSDB, Sr. Pre si den te.
Faço toda a ques tão de exer cer, em cada mi nu to de
que dis po nha, o meu pa pel de li de ran ça opo si ci o nis ta
crí ti ca em re la ção ao Go ver no, que tem que ser mu i to

cri ti ca do para me lho rar. Se eu não cri ti co, os áu li cos
vão con ven cer o Pre si den te de que está tudo mu i to
bem. Te mos que cri ti car para con tra por mos a nos sa
pa la vra à pa la vra dos áu li cos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Arthur Vir gí-
lio o Sr. Mão San ta de i xa a ca de i ra da pre si-
dên coa, que é ocu pa da pelo Sr. Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª será aten di do, na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alva ro Dias, do
PSDB do Pa ra ná.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos, Se na dor.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ce ná ri os são de -
se nhos do fu tu ro ba se a dos em com bi na ções con-
sis ten tes de hi pó te ses pla u sí ve is. Entre tan to, os ce -
ná ri os não pre ten dem pre ver fu tu ros mas ape nas
de li mi tar os es pa ços e pos si bi li da des de evo lu ção
dos acon te ci men tos.

Em ou tras pa la vras, ce ná ri os não são pre di ções
“do que vai acon te cer”, mas ape nas des cri ções “do
que po de rá ocor rer” num ho ri zon te tem po ral, com
base em al gu mas pre mis sas se le ci o na das.

Pois bem, Srs. Se na do res, nes te mo men to do
Go ver no Lula, al gu mas pre mis sas es tão pos tas e de -
li ne a das pelo ges tão do Par ti do dos Tra ba lha do res no 
po der. Nes se con tex to de go ver na bi li da de e go ver-
nan ça, po de mos tra çar al guns ce ná ri os da ad mi nis-
tra ção Lula.

O mo men to re ces si vo, tra du zi do na re du ção do
con su mo, nas ta xas re cor des de de sem pre go e ain da
no cres ci men to das ten sões so ci a is, tan to no cam po
como nas ci da des, per mi te-nos es bo çar um ce ná rio
som brio para o País.

Se na dor Mão San ta, o Pre si den te Lula, re cen te-
men te, no ex te ri or, afir mou: “O ano de 2003 vai fi car
na his tó ria como o ano em que mu da mos o País”.  Fi -
quei es pan ta do com essa afir ma ção do Pre si den te
Lula. Mas, que mu dan ça está ha ven do nes te País,
para o Pre si den te da Re pú bli ca, no ex te ri or, pro cla-
má-la com tan ta ên fa se, en tu si as mo e ce ri mô nia?

Na ver da de, o que es ta mos ve ri fi can do nes te
ano é o agra va men to dra má ti co da cri se so ci al bra si-
le i ra. Nes te ano, o Go ver no Lula já con quis tou um tí tu-
lo que o de pre cia: cam peão do de sem pre go. Os ín di-
ces são alar man tes. A Fun da ção Se a de re ve la que o
de sem pre go atin giu 20%, e o IBGE apon ta 13%. Com 
13% ou 20% de de sem pre go, é dra má ti ca a si tu a ção
bra si le i ra; 13% ou 20% é uma taxa re cor de.

Esse é um tí tu lo que de pre cia o Go ver no, o de
cam peão do de sem pre go, já que a pro mes sa de ge -
ra ção de dez mi lhões de em pre gos no País, no Go-
ver no Lula, ca lou fun do na alma dos tra ba lha do res
bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos in sis-
ti do na ado ção de me di das ime di a tas de es tí mu lo à ati -
vi da de eco nô mi ca, cla man do pela re to ma da do cres ci-
men to sus ten ta do. Os es tra te gis tas do Go ver no não
pre ci sa ri am de gran de es for ço para aus cul tar as as pi ra-
ções mais re cor ren tes da so ci e da de ci vil bra si le i ra. O
Go ver no que aí está foi ele i to num es tuá rio de pro mes-
sas e pac tos in tro je ta dos no in cons ci en te co le ti vo da
po pu la ção. E o povo as sis te per ple xo ago ra à apro va-
ção de uma re for ma pre vi den ciá ria que aten ta con tra to -
dos os pos tu la dos de fen di dos pelo PT, em dé ca das de
luta e pre ga ção opo si ci o nis ta.

Até en ten di a ir ri ta ção dos lí de res pe tis tas, na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
quan do fo mos bus car pro nun ci a men tos não tão dis-
tan tes no tem po, até re cen tes, a res pe i to do que se
pre ten dia como re for ma da pre vi dên cia no País. A
con tra di ção é gri tan te; a in co e rên cia, bru tal. O que
era in cons ti tu ci o nal, on tem, re pen ti na men te, num to -
que de má gi ca, numa fan tás ti ca mu dan ça, numa fe -
no me nal trans for ma ção, tor nou-se cons ti tu ci o nal; o
que era in jus to, o que era agres são aos di re i tos hu-
ma nos tor nou-se, pela re pen ti na in sen si bi li da de hu-
ma na, algo con for tá vel para os tra ba lha do res do País.

Que re for ma é essa, Se na dor Mão San ta, meu
Lí der Arthur Vir gí lio, que vi ti ma apo sen ta dos, que
agri de di re i tos e, so bre tu do, com pro me te o fu tu ro da
uni ver si da de pú bli ca em nos so País?

Ain da on tem, des ta tri bu na, li um ar ti go so bre o
cla mor dos pro fes so res da Uni camp, aler tan do o Go -
ver no bra si le i ro para o fim da uni ver si da de pú bli ca e
gra tu i ta no nos so País. Essa re for ma da pre vi dên cia é 
o pri me i ro pas so para que se de ter mi ne o fim da uni -
ver si da de pú bli ca e gra tu i ta no País, co me çan do por
apo sen ta do ri as em mas sa dos mes tres bra si le i ros,
pela fuga do que há de mais ta len to so na nos sa uni -
ver si da de. Não ha ve rá re po si ção dos qua dros mais
cre den ci a dos e con ce i tu a dos da cul tu ra bra si le i ra,
ha ve rá um em po bre ci men to in te lec tu al, com pro me-
ten do o fu tu ro, com pro me ten do as as pi ra ções de mo -
der ni za ção da so ci e da de bra si le i ra. Va mos atin gir,
com essa re for ma, a alma da uni ver si da de pú bli ca do
nos so País.

Te mos in sis ti do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, em me di das que pos sam cor res pon der aos
com pro mis sos as su mi dos pelo Par ti do dos Tra ba lha-
do res na cam pa nha.

As me di das ado ta das pelo atu al Go ver no para
re ver ter o ce ná rio de es tag na ção eco nô mi ca e de
rup tu ra do equi lí brio so ci al são pí fi as e pou co sin ce-
ras. Ve ja mos: as três úl ti mas re du ções da taxa bá si ca
de ju ros não re fle tem o que o Go ver no pro pa la em ter-
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mos de re to ma da do cres ci men to eco nô mi co. Os ju-
ros con ti nu am mu i to ele va dos. Con ti nu a mos cam-
peões mun di a is, com as mais ele va das ta xas de ju ros
do mun do. As ta xas de ju ros anu a is, efe ti va men te ob -
ser va das, são 68% (ca pi tal de giro), 72% (des con to
de du pli ca da), 102% (cré di to pes so al), 196% (che que
es pe ci al), 231% (car tão de cré di to) – quan do sa ca-
mos da car te i ra o nos so car tão de cré di to, ima gi nan-
do que es ta mos fa zen do um bom ne gó cio, aca ba mos
re a li zan do um pés si mo ne gó cio, por que so mos obri -
ga dos a pa gar ju ros de 231%  – e 317% (em prés ti mos
em fi nan ce i ras). Em qual quer di ag nós ti co, es sas ta-
xas em per ram, na prá ti ca, a pro du ção e o con su mo.

Que ce ná rio po de mos an te ver para o País? O
que foi con ce bi do, por exem plo, para se ga ran tir que
to dos os bra si le i ros pu des sem re a li zar três re fe i ções
por dia – Fome Zero –, até o mo men to, pa ti na na inép -
cia dos ór gãos en car re ga dos de ope ra ci o na li zá-los.

E o Pre si den te da Re pú bli ca, sur pre en den te-
men te, de mons tran do uma ar ro gân cia até en tão des -
co nhe ci da, afir ma: “Nós va mos en si nar este País a
atin gir a ma tu ri da de”. Mas que pro fes sor é esse que
pode en si nar uma Na ção com tan ta his tó ria?

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Ain da há
pou co, ou vi mos da que la tri bu na o Se na dor Pe dro Si -
mon, num bri lhan te dis cur so, fa zer eco ar nes te ple ná-
rio a his tó ria de Tan cre do Ne ves. Este, sim, é li ção de
vida, é li ção de dig ni da de. Mas um Pre si den te re cen-
te men te ele i to e que ain da não con se guiu di zer à Na -
ção a que veio afir ma que vai en si nar ao Bra sil?

Se na dor Arthur Vir gí lio, não pos so, de for ma al -
gu ma, de i xar de ex tra va sar aqui o meu in con for mis-
mo em re la ção a essa pos tu ra ar ro gan te.

Con ce do, com sa tis fa ção, um apar te a V. Exª.
O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor

Alva ro Dias, se rei bas tan te bre ve. Re gis tro, pri me i ra-
men te, que V. Exª tem sido um dos mais bra vos lí de-
res opo si ci o nis tas da Casa. Este é um fato, e a Casa o 
re co nhe ce so be ja men te. Em se gun do lu gar, V. Exª
traz à ba i la o ca rá ter au to ri tá rio do Go ver no. O Pre si-
den te Lula, até quan do fala em diá lo go, em de mo cra-
cia, re ve la um cer to ran ço au to ri tá rio. E vi mos a for ma
de diá lo go que se pro põe à Casa, aque le com por ta-
men to ig nó bil de ten tar im pe dir a voz da Opo si ção na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que
dis cu tia a re for ma da pre vi dên cia. Aliás, dou até um
avi so aos lí de res go ver nis tas: pre pa rem-se para se -
rem mais ig nó be is ain da, por que va mos re cru des cer
na nos sa re sis tên cia a qual quer ten ta ti va de nos ca -

lar, na Co mis são ou em qual quer lu gar. Não es ta mos
aqui para ser mos si len ci a dos por quem quer que seja. 
Esse é um fato. Se na dor Alva ro Dias, tam bém que ro
re por tar-me a uma pi a da que meu pai me con ta va
quan do eu era cri an ça: a do Mi guel. Não sei se o Sr.
Pre si den te e o Se na dor Mão San ta têm co nhe ci men-
to des sa pi a da. Mi guel era uma fi gu ra que se di zia
mu i to im por tan te e que, cer to dia, foi a Roma. Ele vol -
tou de lá con tan do a his tó ria de um gru po de hún ga-
ros e rus sos que es ta va em Roma para as sis tir ao
even to em que o Papa abre a ja ne la para ver o povo.
Qu an do vol tou ao Bra sil, o Mi guel con tou para os
seus ami gos, na roda do bar, que to das as pes so as
di zi am: “Quem é? Não está dan do para en xer gar ali.
Quem é aque le pes so al ali?”. Di zi am: “O da di re i ta é o
Mi guel; o ou tro não sa be mos quem é”. O Pre si den te
Lula es ta va com com ple xo de Mi guel, ima gi nan do ter
um peso in ter na ci o nal que não tem e, na ver da de,
pro cu ran do ven der aqui den tro a im por tân cia de fa tos
que não são re gis tra dos. Hoje, pes qui sei os jor na is
dos Esta dos Uni dos, e não saiu uma li nha em ne-
nhum jor nal. É co i sa de Odo ri co. É pre ci so ter cu i da do
com isso, por que o Bra sil não é um País ba na ne i ro, é
uma Re pú bli ca de só li da con for ma ção re pu bli ca na e,
por tan to, tem que ser go ver na do com toda essa pers -
pec ti va da se ri e da de, até for mal, por par te do seu
Pre si den te. Pa ra béns a V. Exª! Ouço o seu dis cur so
com o res pe i to de sem pre.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obri ga do,
Se na dor Arthur Vir gí lio. Cer ta men te, ha ve rá, sim, ain -
da mu i tas ma dru ga das nes ta Casa, no en fren ta men-
to que é do nos so de ver, es pe ci al men te na con clu são
dos tra ba lhos para a apro va ção da re for ma da pre vi-
dên cia e no iní cio dos tra ba lhos e do de ba te que tra -
va re mos so bre a re for ma tri bu tá ria.

Apro ve i to a opor tu ni da de para ler uma fra se do
jor na lis ta Cló vis Ros si, no jor nal Fo lha de S.Pa u lo:
“O PT não está go ver nan do para aque les que o ele -
ge ram, mas para des men tir aque les que nele não
acre di ta ram”.

E o Se na dor Jef fer son Pé res dis se: “O PT ti nha
pro gra ma para che gar ao po der fa zen do opo si ção ao
Bra sil, como bem dis se o De pu ta do João Pa u lo, mas
não tem pla no de Go ver no”.

O co ti di a no evi den cia que não há pla ne ja men to
es tra té gi co, e o que ca rac te ri za as ações de Go ver no,
até o mo men to, é uma fla gran te ine fi ciên cia. Se ria o
caso de os for mu la do res e res pon sá ve is em ma ne jar
as fer ra men tas de ges tão e pla ne ja men to con vo ca-
rem o Dr. Eli e zer Ba tis ta para uma con ver sa. O Dr. Eli -
e zer, como sa be mos, é o pai do pri me i ro pro je to de
de sen vol vi men to auto-sus ten ta do do mun do – o Ca -
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ra jás. A pro pó si to, o Dr. Eli e zer Ba tis ta su ge re a cri a-
ção de um Mi nis té rio do De sen vol vi men to Sus ten ta-
do, que te nha de ba i xo de si não ape nas os te mas de
de sen vol vi men to, mas tam bém os am bi en ta is.

Quem sabe, Se na dor Arthur Vir gí lio, esse Mi nis-
té rio po de ria subs ti tu ir o Mi nis té rio da Pes ca, por que
não sei o que pes cou, até hoje, o seu ti tu lar. Aliás,
con fes so que o Mi nis tro da Pes ca deve ter pes ca do
tan to, que se quer me lem bro do seu nome.

É che ga da a hora de rom per com o imo bi lis mo e
res ga tar a es pe ran ça de um novo Bra sil, es pe ran ça
que foi dis se mi na da no sal va ci o nis mo dos dis cur sos
in fla ma dos da cam pa nha.

Se na dor Mão San ta, que tem a sen si bi li da de do
in te ri or po bre do Pi a uí, o ce ná rio no qual as fa mí li as
cor tam gas tos com ali men tos – ar roz, açú car, óleo,
ma car rão – pre ci sa ser re ver ti do o quan to an tes, com
me di das con cre tas. Os su per mer ca dos anun ci am
que hou ve uma que da de 7,9% na ven da de pro du tos
da ces ta bá si ca. O Go ver no que pro me teu três re fe i-
ções por dia ao povo po bre do País é aque le que está
de ter mi nan do a re du ção do con su mo da ali men ta ção
bá si ca para a so bre vi vên cia hu ma na.

Con ce do o apar te ao Se na dor Mão San ta, que,
me lhor do que nin guém, pode tes te mu nhar a po bre za
dra má ti ca que exis te no in te ri or de um Esta do do Nor -
des te bra si le i ro.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Alva ro
Dias, “Deus es cre ve cer to por li nhas tor tas”. V. Exª ti -
nha que es tar nes sa tri bu na. Faz-me re lem brar Afon -
so Ari nos, que di zia, di an te do aten ta do ao Ma jor Vaz:
“É men ti ra o ór fão? É men ti ra a vi ú va?”. Qu an to à vi a-
gem, eu fa zia uma re fle xão dos meus co nhe ci men tos
his tó ri cos. Se na dor Arthur Vir gí lio, D. Pe dro I vi a jou e
foi ser D. Pe dro IV para de fen der a sua tra di ção de po -
der em Por tu gal. D. Pe dro II só fez uma vi a gem à Eu -
ro pa e es cre veu para sua fi lha: “Isa bel, lem bre-se que
o me lhor pre sen te que você pode dar ao seu povo é
uma es tra da”. E como es tão pés si mas as es tra das
bra si le i ras! Qu an to a Ge tú lio Var gas, os Pre si den tes
vi nham ouvi-lo, como fez Frank lin De la no Ro o se velt.
Jus ce li no Ku bits chek vi a jou mu i to, mas para Bra sí lia,
para en fren tar o pla nal to e so nhar esta gran de za.
Então, essa úl ti ma vi a gem a Cuba não teve sen ti do.
Co nhe ço Cuba, Se na dor Arthur Vir gí lio, e es ti ve no
seu Par la men to. Será que é aqui lo que que rem fa zer
aqui? Lá, Se na dor Alva ro Dias, há ele i ções, mas não
há Par ti do. O mé di co fica no seu hos pi tal e, de dois
em dois me ses, é cha ma do. Vi a Ata da úl ti ma ele i ção:
tre zen tos De pu ta dos, tre zen tos vo tos para Fi del Cas -
tro e tre zen tos para o seu ir mão e vice po de ro so, o
Raul. Então, que rem “cu ba ni zar” o nos so Par la men to,

para que haja so men te um lado? Não, o Se na do tem
his tó ria. Rui Bar bo sa fez uma ad ver tên cia quan to à
men ti ra: “A men ti ra é um pas so da in fi de li da de”. O
que es tão fa zen do à nos sa de mo cra cia, a esse po der
de se fa zer a lei? Se não for para se fa ze rem as leis
aqui, se elas de vem vir do Pa lá cio, en tão va mos fe-
char esta Casa e eco no mi zar. Esse é o sen ti do de
Mon tes qui eu, ou seja, que aqui nas çam as leis boas e 
jus tas. Re pi to que Rui Bar bo sa de i xou o aler ta quan to
à men ti ra, a mes ma da te o ria de Go eb bels, que já co -
nhe ce mos e es tu da mos. O País, hoje, é ci vi li za do –
está aqui o Arthur Vir gí lio, em ba i xa dor do Ita ma ra ti –,
e esta Casa re pre sen ta essa sa be do ria que te mos.
Rui Bar bo sa dis se: “Bus cai a ver da de. A men ti ra é um
pas so da in fi de li da de e abre o ca mi nho para a tra i-
ção”. Por isso, es ta mos aqui, nes ta sex ta-fe i ra, mos -
tran do ao País que lu ta mos para man ter a va lo ri za ção
do Po der que deve cri ar leis boas e jus tas, como a lei
de Deus, para que se jam eter nas e não apres sa das.
Não se mede o nas cer de uma lei com a in ter pre ta ção
da mú si ca de Juca Cha ves, re pro du zi da pelo Pre si-
den te, de que “quem come apres sa do come cru”. Vou
tra zer a mú si ca do Juca Cha ves, para não ofe re cer-
mos leis in de vi das ao povo bra si le i ro.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – O Se na dor
Mão San ta é mé di co, e essa é a ra zão, in clu si ve, do seu
nome, in cor po ra do ofi ci al men te, mas nes ta Casa está
se re ve lan do um ver da de i ro pro fes sor de His tó ria. Com
a sua me mó ria fan tás ti ca, a cada apar te, a cada pro-
nun ci a men to, lem bra-se de enun ci a dos de fi gu ras no tá-
ve is da His tó ria uni ver sal e en ri que ce, por tan to, o dis-
cur so de to dos nós no Par la men to bra si le i ro.

O cré di to anun ci a do de R$200 mi lhões para fi -
nan ci ar com pras de ele tro do més ti co re fle te uma me -
di da para so cor rer a in dús tria de ele tro do més ti cos,
cu jas má qui nas es tão pa ra das 50% do tem po pre vis-
to para pro du ção. Con tu do, me di das emer gen ci a is
como essa não são ca pa zes de rom per com a di nâ mi-
ca per ver sa pre sen te, qual seja: a po lí ti ca eco nô mi ca
su fo ca a pro du ção in dus tri al e o con su mo e de po is
apli ca di nhe i ro em fi nan ci ar um pou co de con su mo
para oxi ge nar, tam bém um pou co, o se tor in dus tri al
pos to em coma in du zi do pela po lí ti ca eco nô mi ca do
Go ver no de Lula. O úni co se tor que fun ci o na de for ma
ar ti cu la da é o da Co mu ni ca ção do Go ver no, que,
aliás, já pos sui um “Mi nis tro da Pro pa gan da” no me a-
do, o pu bli ci tá rio Duda Men don ça.

So bre essa ques tão não vou fa lar. So bre essa
ques tão tem know how o Se na dor Arthur Vir gí lio, que 
tem se ba ti do con tra essa re la ção pro mís cua exis ten-
te en tre o mar ke ting do PT, o mar ke ting do Go ver no
en tre o di nhe i ro do PT, o di nhe i ro do Go ver no, o di -
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nhe i ro do Duda Men don ça, o di nhe i ro do PT e do Go -
ver no. Há, re al men te, uma re la ção pro mís cua que
pre ci sa ser in ves ti ga da. E o Se na dor Arthur Vir gí lio
tem sido um aten to ob ser va dor des ses fa tos aqui no
Se na do Fe de ral.

O que se per gun ta: qual é a po lí ti ca in dus tri al,
qua is são as po lí ti cas pú bli cas do Go ver no? O atu al
ce ná rio não po de mos ace i tar.

Vejo, Sr. Pre si den te, que o meu tem po se es go-
tou. Agra de ço a V. Exª pela com pre en são em me per -
mi tir in clu si ve su pe rá-lo em cer ca de três mi nu tos.
Por tan to, não pos so rou bar, aqui, a opor tu ni da de que
te re mos, mais uma vez, de ou vir o Se na dor Arthur
Vir gí lio Neto.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com a pa -

la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio Neto, Lí der do PSDB.
Logo após o Se na dor Mão San ta, que se en con tra
aguar dan do a opor tu ni da de de po der fa zer o seu pro -
nun ci a men to à Na ção.

Com a pa la vra,  o Se na dor Arthur Vir gí lio Neto.
O SR. ARTHUR VÍRGILIO (PSBD – AM. Como

Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, na no i te de quar ta-fe i ra, e até a ma -
dru ga da de on tem, gas ta mos 20 ho ras numa luta con -
tra a pre po tên cia, a ar ro gân cia, a in tran si gên cia e a
for ça bru ta da base de apo io ao Go ver no pe tis ta, que
in sis te em em pur rar go e la aba i xo, em al te ra ções, seu
pro je to de re for ma da Pre vi dên cia So ci al.

É uma pena que nos ga bi ne tes dos re pre sen-
tan tes go ver nis tas tal vez não che guem men sa gens
via Inter net. O povo pre fe re en viá-las aos opo si ci o nis-
tas, por que já não acre di tam nem no Go ver no nem
tal vez nos Par la men ta res da cha ma da base de apo io.
Os nu me ro sos e-ma ils  que re ce be mos, além de te le-
fo ne mas e car tas, mos tram uma Na ção in qui e ta. É a
vi ú va que já re ce be sua pen são, que ren do sa ber de o
re du tor de 30% vai atin gi-la tam bém. É o hu mil de ser -
vi dor, que se acha a oito me ses de sua apo sen ta do-
ria, que de se ja sa ber se sai pela pro por ci o nal ou se
pode es pe rar al gu ma al te ra ção na dra co ni a na re gra
na qual in sis te o Pre si den te Lula e o seu Go ver no do
PT.

Que res pos ta po de mos ofe re cer? Que si gam
tra ba lhan do com tran qüi li da de por que não ha ve rá
pre ju í zo para nin guém! Cer ta men te, es ta ría mos  nós
a cor ro bo rar com uma in ver da de. Esta ría mos, nós,
men tin do tam bém.

Para de sen can to nos so, o PT mos trou tam bém
ou tra face, que, su pú nha mos, ja ma is vol ta ria a ser
ma ni fes tar no Bra sil, des de que se fin dou a di ta du ra

mi li tar: o ca su ís mo. Falo da idéia es drú xu la e in com-
pa tí vel com a de mo cra cia, lan ça da on tem pe las li de-
ran ças pe tis tas, para al te rar o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral. O que é isso, pe tis tas? É ten ta ti va de 
ca lar as vo zes das opo si ções nes ta Casa?

Por que ca lar os opo si ci o nis tas? O povo, que
hoje acom pa nha as nos sas ati vi da des tam bém pela
TV Se na do e pela Rá dio Se na do, já per ce beu que o
Go ver no pe tis ta do Pre si den te Lula e a de mo cra cia
nem sem pre são pó los   com pa tí ve is.

Não vão con se guir o ab sur do que anun ci am.
Nós não per mi ti re mos. E se hou ver in sis tên cia, va-
mos par tir para a obs tru ção to tal a tudo nes ta Casa.

Nes ta ma nhã, po rém, Sr. Pre si den te, faço uma
bre ve pa u sa para uma ou tra luta em fa vor da Ama zô nia,
o que quer di zer, por con se qüên cia, do pró prio  Bra sil.
Já bas ta o mal que o PT vem ca u san do ao País, com
de sem pre go re cor de, apa re lha men to, per se gui ção aos
ser vi do res pú bli cos, vi a gens “re li gi o sas” de Mi nis tros  –
para ser mais exa to, da Mi nis tra Be ne di ta da Sil va, que
vai,  por con ta do Erá rio, re zar na Argen ti na, po den do
re zar na sua casa  a cus to zero para esse povo já tão
so fri do – e ou tras tra pa lha das.

Re fi ro-me à bi o pi ra ta ria.
Empre sas mul ti na ci o na is, como a Asa hi Fo ods,

in sis tem em pa ten te ar, usan do in clu si ve o nome tupi
de nos sas fru tas ama zô ni cas, os pro ces sos de pro du-
ção in dus tri al e co mer ci a li za ção do cu pu a çu, como
tam bém do açaí e da aya hu as ca.

So bre isso, leio na edi ção de hoje de O Esta do
de S.Pa u lo ma té ria in for man do que O Eu ro pe an Pa -
tent Offi ce (Epo), ór gão res pon sá vel pelo re gis tro de
pa ten tes na União Eu ro péia (UE), ini ci ou o pro ces so
de ava li a ção do pe di do de pa ten te a men to da “pro du-
ção e do uso da gor du ra da se men te do cu pu a çu”.

Des de que aqui che guei, pre o cu po-me com
esse ver da de i ro as sal to ao pa tri mô nio ve ge tal e às ri -
que zas da flo ra ama zô ni ca. No iní cio des te mês, pro -
pus, para exa me do Se na do Fe de ral, pro je to de lei
que con si de ra o cu pu a çu “fru ta na ci o nal bra si le i ra”. O
ob je ti vo, que não tem for ça para im pe dir a bi o pi ra ta-
ria, é, no en tan to, um aler ta e ser ve para des per tar
nos sas au to ri da des para a gra vi da de do as sun to.

É pre ci so fa zer al gu ma co i sa. Urgen te men te.
O Go ver no bra si le i ro tem ado ta do ati tu de mu i to

pas si va di an te de fa tos as se me lha dos. Um exem plo é
o que acon te ce com o café. O Bra sil é o ma i or pro du-
tor de café do mun do. O Bra sil pro duz o me lhor café
do mun do, a Co lôm bia leva a fama. Os nor te-ame ri ca-
nos são os ma i o res con su mi do res, e a Itá lia ga nha di -
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nhe i ro com a fa bri ca ção de ma qui na ria, como es sas
para o café spres so.

A Co lôm bia e a Itá lia ga nham par ti do por que
são agres si vas no mar ke ting. No Bra sil, mar ke ting,
por en quan to, só aque le que o Pla nal to usa para di zer
to li ces do tipo “este é o País de to dos” – quan do é to li-
ce, faço ques tão de co lo car as pas para não cair nas
mi nhas cos tas a res pon sa bi li da de pe las pró pri as to li-
ces –, sem nada fa zer para isso seja real. O mais que
o Go ver no pe tis ta vem fa zen do é de sem pre go às
pam par ras – para usar uma gí ria tam bém da mi nha
in fân cia.

Na úl ti ma ma ra to na de Nova Ior que, quem cru -
zou o pó dio em pri me i ro lu gar não foi um co lom bi a no.
Mas, no alto do pór ti co, lá es ta va a fra se, em le tras
gar ra fa is: “Café de Co lôm bia” e em es pa nhol, que é
um dos dois idi o mas  dos Esta dos Uni dos.

No Bra sil, por ini ci a ti va de gru pos pri va dos, en -
fren tan do as ma i o res bar re i ras da bu ro cra cia ofi ci al,
só ago ra co me ça mos a ex por tar café tor ra do e mo í do
aqui. A ini ci a ti va é de em pre sá ri os da re gião de Pa ra-
ca tu e de ou tras áre as do cer ra do mi ne i ro. É um bom
exem plo. O nome Pa ra ca tu co me ça a fi gu rar em pla -
cas co mer ci a is, por exem plo, na ci da de de Pa ris.

Qu an to ao cu pu a çu, que está na alça de mira da 
Asa hi Fo ods, pro po nho que a Sub co mis são da Ama -
zô nia, pelo seu Pre si den te, o no bre Se na dor Jef fer-
son Pé res, e pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res,
pre si di da pelo não me nos ilus tre Se na dor Edu ar do
Su plicy, ajam des de logo e se lan cem ao es tu do de
pro vi dên ci as que pos sam por fim a esse sa que con tra
a Ama zô nia.

Por exem plo, por que não pro i bir a ex por ta ção
do cu pu a çu in na tu ra? Com as ma de i ras, como o
mog no, já há algo pa re ci do.

A pro i bi ção, que ora lan ço à re fle xão de to dos os 
in te gran tes des ta Casa se ria res tri ta ao fru to sem pro -
ces sa men to, bem como a mu das e se men tes, para
ex por tar só o pro du to pro ces sa do e em ba la do no Bra -
sil, agre gan do, por tan to, va lor in dus tri al e, so bre tu do,
va lor eco nô mi co, Sr. Pre si den te.

Fica a su ges tão.
Sr. Pre si den te, re que i ro a trans cri ção nos Ana is

do Se na do da Re pú bli ca de ma té ria pu bli ca da pelo
Esta dão sob o tí tu lo “Empre sa ja po ne sa in sis te em
pa ten te ar o cu pu a çu bra si le i ro”.

É exa ta men te isso que, até o mo men to, te nho a
di zer.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den 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.)

Empre sa ja po ne sa in sis te em
pa ten te ar o cu pu a çu bra si le i ro

Bra sí lia – O Eu ro pe an Pa tent Offi ce (Epo), ór -
gão res pon sá vel pelo re gis tro de pa ten tes na União
Eu ro péia (UE), ini ci ou o pro ces so de ava li a ção do pe -
di do de pa ten te a men to da “pro du ção e do uso da gor -
du ra da se men te do cu pu a çu”, en ca mi nha do pela
em pre sa mul ti na ci o nal ja po ne sa Asa hi Fo ods. Na
prá ti ca, esta pa ten te da ria à em pre sa – que já de tém
o re gis tro do nome “cu pu a çu” para vá ri as clas ses de
pro du tos – o di re i to so bre a pro du ção e a co mer ci a li-
za ção do cu pu la te, o cho co la te pro du zi do a par tir da
se men te do cu pu a çu, ex pli ca Mi cha el Schmid leh ner,
pre si den te da ONG Ama zon Link.org, que vem de nun-
ci an do ca sos de bi o pi ra ta ria en vol ven do o cu pu a çu, o
açaí e a aya hu as ca, en tre ou tros.

Ao lado de ou tras ONG ale mãs, a Ama zon-
Link.org en ca mi nha rá ao EPO uma “con tes ta ção po -
pu lar” que pede o in de fe ri men to do pro ces so com
base no não cum pri men to de re qui si tos bá si cos da
Lei de Pa ten tes: a pro du ção e o pro ces sa men to de
gor du ra de cu pu a çu não é uma téc ni ca nova (já é usa -
da há mu i tos tem po pe las co mu ni da des da re gião
ama zô ni ca) e o cu pu la te não é uma in ven ção da Asa -
hi Fo ods, pois foi de sen vol vi do pela Embra pa.

Ao con trá rio do que vem sen do di vul ga do, as
pa ten tes da Asa hi Fo ods so bre o cu pu a çu no ex te ri or
ain da não fo ram apro va das (tra mi tam no Ja pão, na
UE e nos Esta dos Uni dos e têm va li da de para to dos
os pa í ses-mem bros da Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio-OMC).

O que exis te são re gis tros das mar cas “cu pu a çu e
“cu pu la te”, de ti dos pela Asa hi Fo ods na Eu ro pa, nos
EUA e no Ja pão, que, te o ri ca men te, im pe dem a co mer-
ci a li za ção de pro du tos como bom bons e do ces de cu-
pu a çu por ou tros pro du to res. “Os re gis tros são qua se
tão ma lé fi cos quan to as pa ten tes para as co mu ni da des
da Ama zô nia, se le var mos em con ta o gran de po ten ci al
eco nô mi co do cu pu a çu”, ex pli ca Schmid leh ner.As in for-
ma ções são da Agên cia Bra sil.”

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com a pa -
la vra, o Se na dor Mão San ta, do PMDB do Pi a uí.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
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Logo após a fala de V. Exª, con ce de rei a pa la vra
ao Se na dor Arthur Vir gí lio, que re tor na rá à tri bu na
para fa lar como ora dor ins cri to.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Se na dor Luiz Otá vio, do Esta do do Pará, do
meu Par ti do, PMDB, Srªs e Srs. Se na do res pre sen tes
na Casa, bra si le i ros e bra si le i ras aqui pre sen tes e aos 
que as sis tem a esta ses são de sex ta-fe i ra, 26 de se -
tem bro, aqui es ta mos em vir tu de do art. 17, pois já
usa mos des ta tri bu na al gu mas ve zes, e, con for me o
Re gi men to Inter no, ape nas na au sên cia dos ora do res
é que po de ría mos uti li zá-la no va men te. Agra de ce mos
ao Se na dor Arthur Vir gí lio pela ge ne ro si da de de ter
an te ci pa do o nos so pro nun ci a men to.

Digo aqui que aqui lo que deve ser a luz do Pre si-
den te da Re pú bli ca – no qual vo ta mos – e do Go ver-
no, no bre Pre si den te Luiz Otá vio, é o tra ba lho. As co i-
sas são sim ples. Enten do que o Pre si den te da Re pú-
bli ca tem a mis são his tó ri ca que  nós, cris tãos, já ou vi-
mos de Deus: “Co me rás o pão com o suor do teu ros -
to”. É uma men sa gem de Deus, Se na dor Arthur Vir gí-
lio, aos go ver nan tes, para bus car o tra ba lho. O tra ba-
lho é que dig ni fi ca: dá co mi da, casa, es tu do, sa ú de,
fa mí lia e fe li ci da de. Rui Bar bo sa dis se, no Ple ná rio
des ta Casa de 180 anos – e faço mi nhas as suas pa -
la vras: “Tem que se va lo ri zar e es ti mu lar o tra ba lho”.
O tra ba lho vem an tes, é o que faz a ri que za e o ca pi-
tal. O que fa zem es ses of fi ce-boys do ca pi tal, do
FMI, do BID e do BIRD? Estão pres tan do ho me na-
gem ao ca pi tal e ao di nhe i ro, des pres ti gi an do, en ter-
ran do e ma tan do a fon te de tudo, que é o tra ba lho.

A mis são do Pre si den te da Re pú bli ca é ajo e-
lhar-se pe ran te Deus e ver nele a sua ins pi ra ção. As
vi a gens fi cam para de po is, o tra ba lho vem an tes, e 
ad vi rá um povo fe liz e sa tis fe i to. De po is, o Após to lo
Pa u lo mo di fi ca isso: quem não tra ba lha não me re ce
ga nhar para co mer. Cla ro! Esse é o en si na men to para 
aca bar com a fome. O Fome Zero se tor na rá “bar ri ga
che ia dez”, se bus car mos o tra ba lho como fon te.

E, como mé di co, afir mo, Se na dor Arthur Vir gí lio,
que o tra ba lho é usa do na me di ci na como te ra pêu ti ca.
Os psi ca na lis tas, os psi qui a tras, os psi có lo gos sa bem
que o me lhor tra ta men to para as do en ças men ta is,
para a de pres são é o tra ba lho.

Na po leão Bo na par te dis se o se guin te: “Co nhe-
ço as li mi ta ções dos meus bra ços, das mi nhas per -
nas, dos meus olhos, da mi nha vi são, mas não co nhe-
ço li mi ta ção para o tra ba lho”.

Cada Pre si den te teve a sua mis são, e quem
está pre ci san do de tra ba lho é o povo, os hu mil des, os

ne ces si ta dos, os so fri dos. Go ver no não é para rico,
para ban que i ro; não é para se cur var ao FMI, mas a
Deus; para ajo e lhar-se e ins pi rar-se nele. O pró prio lí -
der de nos sa ge ra ção, Ken nedy, dis se: “Se não for -
mos ca pa zes de aju dar os mu i tos que so frem, os mu i-
tos que são po bres, não po de re mos sal var os pou cos
que são ri cos”. Esse é o en ten di men to da vi o lên cia,
Se na dor Arthur Vir gí lio, Emba i xa dor, ho mem uni ver-
sal e glo ba li za do.

A gran de re for ma que está che gan do às duas
Ca sas é do PT, Par ti do dos Traba lha do res, que, por
es tar en ter ran do o tra ba lho, po de rá ser cha ma do
pelo povo de PD, par ti do do de sem pre go. Não adi -
an ta esse ne gó cio de co mu ni ca ção, sa be mos. A co -
mu ni ca ção pres su põe, Se na dor Arthur Vir gí lio, di vi-
dir o pão. O pão é a ver da de, não adi an ta, sa be mos,
a his tó ria nos en si nou. Este País já teve uni ver si da-
des boas, for ma mo-nos ne las, nas uni ver si da des
pú bli cas, e apren de mos que a co mu ni ca ção pode
ser vir ao mal. 

Jo seph Go eb bels, que pode ter re en car na do no
Bra sil como Duda Men don ça, en si nou que uma men -
ti ra re pe ti da pode tor nar-se ver da de. O pior, digo
como mé di co, é que Hi tler acre di tou: ti nha mil sol da-
dos e saía para in va dir um país. E se di zia: lá vai Hi tler
com dez mil sol da dos, para ga nhar o mun do. No fim,
até  Hi tler acre di tou que era esse todo-po de ro so.

Tra ta-se des sa pu bli ci da de men ti ro sa. Como
Rui Bar bo sa dis se, “a men ti ra é um pas so da in fi de li-
da de e abre ca mi nho para a tra i ção” – e ela pode fa zer
mal ao pró prio Pre si den te da Re pú bli ca. A ver da de é
boa; o pró prio Cris to  fa la va “em ver da de, em ver da de,
eu vos digo”. Apro ve i tan do suas pa la vras, em ver da-
de, em ver da de, digo: es ta mos, hoje, no pó dio do de -
sem pre go; a gran de  re for ma é do PT ou PD, Par ti do
do De sem pre go. Mos tra a es ta tís ti ca que, no Ja pão, o 
ín di ce de de sem pre go é de 4%; na Su í ça, 4%; nos
Esta dos Uni dos, 4%; na Su é cia, 8%; na Fin lân dia,
10%; na Fran ça, 10%; na Itá lia, 11%; em São Pa u lo,
13%; no Bra sil todo, 20%. Hoje, está do mi nan do o
País o PD, Par ti do do De sem pre go.

Con ce do um apar te ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Mão San ta, o Se na dor Alva ro Dias, ain da há pou co,
an te ce den do V. Exª na tri bu na, fa zia men ção à dis cre-
pân cia en tre IBGE e Di e e se e re gis tra va, com sa be-
do ria, com pon de ra ção, que não im por ta a me to do lo-
gia, a ver da de inar re dá vel é a de que o Bra sil está ba -
ten do re cor des de de sem pre go. Isso sig ni fi ca que,
além de es tar mos com nú me ros aci ma ao dos pa í ses
de sen vol vi dos, que V. Exª aca ba de ar ro lar, agra va-se
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o fato, que de cor re da nos sa pró pria di fi cul da de eco -
nô mi ca se cu lar, de que não te mos uma Rede de Pro -
te ção So ci al*. Ape sar do que se fez no Go ver no pas -
sa do, a Rede de Pro te ção So ci al não se com pa ra
com a que exis te nos pa í ses de sen vol vi dos que pa de-
cem de ta xas al tas de de sem pre go.  A nos sa é re cor-
dis ta, e não te mos o que ofe re cer de alen to ao de-
sem pre ga do, en quan to pro cu ra ocu pa ção. V. Exª se
re fe re a Go eb bels, que, de fato, ser viu para con so li dar
o re gi me na zis ta e le var a Ale ma nha à guer ra; não
ser viu para tor ná-la vi to ri o sa em uma guer ra im pos sí-
vel, nem para sal var a vida de Hi tler, que tom bou ao
cabo de sua jor na da tão trá gi ca para a his tó ria da hu -
ma ni da de. Os que acre di tam na te o ria de Go eb bles,
de re pe tir a men ti ra mu i tas ve zes, es que cem-se de
que, num pri me i ro mo men to, al guém pode de i xar-se
ta pe ar pela pro pos ta fal sa de com ba te à fome e de re -
du ção da de si gual da de, mas quem está so fren do
sabe, logo de iní cio, que não está ha ven do me lho ra
em sua vida; e, por ou tro lado, de que há o en si na-
men to de Abra ham Lin coln de que “é pos sí vel en ga-
nar to dos du ran te al gum tem po, é pos sí vel en ga nar
mu i ta gen te du ran te um bom tem po, mas não é pos sí-
vel en ga nar to dos du ran te tan to tem po”. Ou seja, não
há re mé dio me lhor para um go ver no se sair bem na
afe ri ção da von ta de po pu lar, em al gum mo men to, do
que sim ples men te go ver nar, do que fa zer com so bri e-
da de, com sin ce ri da de, com se ri e da de a sua ação de
go ver no. Se fi car na pro pa gan da, adia um pou qui nho,
fica esse pin gue-pon gue, essa co i sa meio fes ti va que
co me ça a ir ri tar um pou co as pes so as que que rem
mais ação, me nos brin ca de i ra, me nos per for man ce,
me nos en ce na ção. O Bra sil an da ria me lhor se as pes -
so as da en ce na ção co me ças sem a go ver nar. Fora
dis so, se se gui rem mes mo Go eb bels nes sa his tó ria
de re pe ti rem as men ti ras, de po is ca i rão vi ti ma das
pela pro fe cia de Lin coln, de que não se pode en ga nar
todo mun do du ran te todo o tem po, por que a ver da de
virá à tona, des nu dan do o rei, con for me aque la his tó-
ria em que o me ni ni nho foi o úni co a per ce ber, no iní -
cio, que sua ma jes ta de es ta va nu; os áu li cos, os ba ju-
la do res não per ce bi am. Mas a cri an ça, ino cen te, in-
gê nua e pura, per ce beu e dis se: “O rei está nu”, e a
par tir da que le avi so todo mun do per ce beu que o rei
da his tó ria in fan til es ta va nu. Mu i to obri ga do a V. Exª e
pa ra béns pelo pro nun ci a men to com pe ten te, pela co -
e rên cia e pela bra vu ra que V. Exª de mons tra ao en -
fren tar tam bém o rolo com pres sor que o Go ver no in -
ten ta im por a esta Casa.

O SR. MÃO SANTA  (PMDB – PI) – Agra de ço a
par ti ci pa ção do Lí der Arthur Vir gí lio e sua ins pi ra ção de
ter tra zi do Lin coln para cá, o que é mu i to im por tan te.

Lin coln, no mo men to de suas di fi cul da des, dis -
se: “Este país não pode ser me ta de li vre e me ta de es -
cra vo.” Este nos so País não pode ser de um bo ca do
de po de ro sos ri cos, en quan to a ou tra me ta de está
des gra ça da men te de sem pre ga da.

Nes sa vi a gem do nos so Pre si den te Lula, Sua
Exce lên cia de ve ria ter vi si ta do lá o me mo ri al de
Frank lin De la no Ro o se velt, que en fren tou o País, go -
ver nou-o e foi ele i to pre si den te, Se na dor Luiz Otá vio,
por qua tro ve zes, ten do en fren ta do uma guer ra mun -
di al e a re ces são. Ele es ti mu la va os nor te-ame ri ca nos
com seu pro gra ma de em pre go, o New Deal, e di zia:
“Va mos co lo car em cada fa zen da um bico de luz, que
haja na pa ne la uma ga li nha e este País es ta rá a sal -
vo.” Ele ain da di zia: “Nor te-ame ri ca nos, bus quem um
tra ba lho. Se ti ve rem di fi cul da des, per se ve rem; se não,
mu dem para ou tro, mas bus quem um tra ba lho.” E aí
está a cé le bre fra se dele: “As ci da des po de rão até ser
des tru í das, que elas res sur gi rão do cam po, mas se o
cam po for aban do na do, as ci da des mor re rão de
fome.” São mais exem plos de tra ba lho que fi ze ram os
nor te-ame ri ca nos ri cos.

No nos so País, eu cha ma ria a aten ção para o
nos so Pre si den te da Re pú bli ca. Cada go ver nan te
tem sua mis são his tó ri ca. A D. Pe dro I, da Inde pen-
dên cia, o pai dis se: “Fi lho, co lo que a co roa, an tes que
ou tro aven tu re i ro a co lo que.” Ele fez a in de pen dên cia
ou mor te, e res pe i tou isso aqui. De i xou o seu ce tro e a 
sua co roa, res pe i tan do o Po der Le gis la ti vo.

D. Pe dro II teve a sua mis são his tó ri ca, Se na dor
Alva ro Dias. D. Pe dro II, en tão com qua se 50 anos,
pou co vi a jou e teve a uni da de do País: a uni da de de
lín gua, de re li gião, de cos tu me, esta be le za.

Qu an to a De o do ro da Fon se ca, é aqui lo que Abra -
ham Lin coln can tou no ce mi té rio de Gettysburg: go ver no
do povo, pelo povo, para o povo. É a  de mo cra cia.

Was hing ton Luiz: go ver nar é fa zer es tra das -
teve sua mis são.

Ge tú lio Var gas, ho mem ge ne ro so, bom e tra ba-
lha dor – um exem plo. Pou co saiu do Bra sil – os ou tros
vi nham apren der com ele. As leis tra ba lhis tas. Teve
que en trar numa guer ra para as su mir e de po is qui se-
ram lhe der ru bar, e ele teve que en fren tar. Mas ele fez
as leis tra ba lhis tas, a Pre vi dên cia, a Pe tro bras, a si de-
rur gia. Impreg nou-nos, não de es quer da nem de di re i-
ta, mas de na ci o na lis mo.

O Pre si den te Du tra de mo cra ti zou o País.
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Jus ce li no Ku bits chek, o oti mis mo, o de sen vol vi-
men to, a de mo cra cia. Veio o pe río do re vo lu ci o ná rio,
que afir mam ter com ba ti do o co mu nis mo.

O Pre si den te Sar ney, com a sua pri vi le gi a da pa -
ciên cia, foi o ar tí fi ce da con so li da ção da de mo cra cia
nes te País, com a aber tu ra de de ze nas de par ti dos. E
con se guiu con vi ver com o mons tro da in fla ção, evi -
tan do o mons tro ma i or do de sem pre go. Hou ve cres ci-
men to eco nô mi co. Com Jus ce li no, até 8% ao ano. 

O Pre si den te Col lor deu uma aber tu ra, uma glo -
ba li za ção. Teve sua mis são his tó ri ca.

Ita mar: a mo ra li za ção dos cos tu mes.
Fer nan do Hen ri que Car do so: a in fla ção.
Então, o Pre si den te Lula está cla ro.
Se na dor Ro me ro Jucá, sou mé di co ci rur gião.

Para aon de va mos, le va mos nos sa for ma ção pro fis si-
o nal, e as ve zes dá cer to. Ju ce li no Ku bits chek era mé -
di co ci rur gião, como nós aqui.

Está fe i to o di ag nós ti co que o PMDB não vai ser
só base, é a luz. A luz, eu tra go, é o di ag nós ti co – mé -
di co tra ba lha com di ag nós ti co. O di ag nós ti co está fe i-
to. A ca u sa é te o lo gia, é o de sem pre go. Não tem que
bus car mis são his tó ri ca: é um mu ti rão para com ba ter
o de sem pre go. É a ca u sa. Aí é que vem a fe bre, a con -
vul são; do de sem pre go é que vem a fome. Zero para
os que es tão ad mi nis tran do, que não sa bem que a ca -
u sa é o de sem pre go. Com em pre go não tem fome, o
pro ble ma ha bi ta ci o nal; a vi o lên cia é do de sem pre go,
é cul pa nos sa, do Go ver no, que não cria as con di ções
mí ni mas que Deus man dou: “Co me rás o pão com o
suor do teu ros to”.

Esses são os nos sos en ten di men tos.
Não pos so se quer fa lar do re gi me re vo lu ci o ná-

rio, ou di ta du ra, por que ha via es co las boas.
Che guei a esta Casa acre di tan do em Deus – é a 

mi nha cren ça, como cris tão, Fran cis co é o nome, meu 
pa tro no – no amor que cons trói, no amor a meu Pi a uí,
na ter ra onde nas ci, mi nha Par na í ba – es ses são va -
lo res – e acre di tan do no es tu do e no tra ba lho. Foi lon -
ga e si nu o sa a nos sa che ga da aqui. 

Qu e re mos que esta Casa seja res pe i ta da não
só por Rui Bar bo sa, pe los que pas sa ram, Jo a quim
Nabu co, Pe trô nio Por tel la, do Pi a uí, mas por nós, que
es ta mos aqui sex ta-fe i ra, Pre si den te Luiz Otá vio,
gran de Lí der do meu Par ti do do meu par ti do, PMDB,
nós que es ta mos dan do o exem plo. O exem plo, Se na-
dor Ro me ro Jucá, ar ras ta. Esta mos dan do o exem plo
de gra ti dão ao Par la men to, a esse po der do Par la-
men to, a esse po der le gis la dor. Orgu lho de lhe per -
ten cer, pelo pas sa do e pela pre sen ça dos que es tão
aqui, e pela sua mis são. A ig no rân cia au da ci o sa. As

leis têm que ser fe i tas aqui. Foi as sim que Mon tes qui-
eu en ten deu. Três ins tru men tos: os que fa zem a lei, os 
guar diões dela e o Exe cu ti vo. Elas têm que nas cer
aqui. É er rô neo o en ten di men to de que aqui va mos
ser um ane xo do Pa lá cio do Pla nal to.

Essas são as nos sas pa la vras ao povo do Bra sil:
este Par la men to, o Se na do do meu Bra sil não vai ser
cu ba ni za do.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB. S.
Exª fala ago ra como ora dor ins cri to.

Após o pro nun ci a men to do Se na dor Arthur Vir -
gí lio usa rá da pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá, do
PMDB de Ro ra i ma.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, abor do qua tro
tó pi cos nes te pro nun ci a men to que pra ti ca men te en-
cer ra esta acon che gan te ses são de hoje no Se na do
Fe de ral.

No pri me i ro tó pi co, re gis tro, com mu i ta ale gria, a 
ab sol vi ção de Ami na La wal, ni ge ri a na con de na da à
mor te pela sha ria, por ter en gra vi da do a par tir de
uma re la ção com um ho mem ca sa do. O gra ve na his -
tó ria é que Ami na foi es tu pra da por um tio; o tio nada
pa gou, e a con de na ção à mor te ocor re ria en ter ran-
do-se o cor po até o pes co ço e, a par tir daí, com o ape -
dre ja men to, até o des fa le ci men to.

O Go ver no bra si le i ro ape lou, e as Opo si ções no
Bra sil fi ze ram esse ape lo ao Go ver no. O mun do de mo-
crá ti co in te i ro se ma ni fes tou e, in fe liz men te, não hou ve a
re vo ga ção da sha ria, que pos si bi li ta esse tipo de con de-
na ção tão in jus ta e tão agres si va aos di re i tos da pes soa
hu ma na. Os ad vo ga dos ti ve ram que se va ler de uma fi ru-
la ju rí di ca, di an te das leis da Ni gé ria, para ob ter a ab sol vi-
ção. Ou seja: vi tó ria par ci al. Ain da as sim, pa re ce-me que
a ten dên cia é que, na Ni gé ria, caia em de su so a sha ria e 
que se pos sa dar à mu lher ni ge ri a na a dig ni da de que a
mu lher, como ser hu ma no, me re ce em qual quer qua-
dran te do uni ver so.

É de se lou var te rem en con tra do uma fór mu la
que sal vou a vida de uma ino cen te e, na ver da de, co -
me ça-se a re por a pers pec ti va de ocor re rem avan ços
ci vi li za tó ri os mais sig ni fi ca ti vos num país mar ca do
pela di vi são tri ba lis ta e por re la ções mu i to du ras en tre
po der e sú di tos.

Se gun do tó pi co: de plo rar que a Mi nis tra Be ne di-
ta da Sil va te nha re sol vi do ir ao ex te ri or às cus tas do
Erá rio pú bli co para orar.
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Eu sem pre, des de que me re con ver ti ao ca to li-
cis mo, orei de gra ça. Não cus ta di nhe i ro a mi nha
ora ção. Orar é bom, mas é bom que seja gra tu i ta a
ora ção.

O Pre si den te de sa ti va o Fome Zero e dá de-
mons tra ções so be jas de en trar no “es no bis mo cem”,
na “ar ro gân cia mil” e ja ma is na pers pec ti va de fa zer
este País vi ver uma re a li da de de “fome zero”.

Não sei quan tas pes so as po de ri am ser ali men-
ta das com o di nhe i ro gas to pela Mi nis tra Be ne di ta da
Sil va nes sa vi a gem. E, mais ain da, de plo ro aqui o fato
de seus as ses so res te rem ar ran ja do des cul pas es far-
ra pa das. Ao in vés do mea cul pa, des cul pa es far ra pa-
da. Inven ta ram uma agen da para a Mi nis tra: das trin ta
ho ras que pas sou lá, duas ho ras na agen da e o res to
en tre ora ções, pa gas pelo Erá rio pú bli co, e dol ce far
ni en te em Bu e nos Ai res.

Estou can sa do tam bém de uma cer ta can ti le na
dos Lí de res do Go ver no, de que, no Go ver no Fer nan-
do Hen ri que, vi a ja ram os mi nis tros para Fer nan do de
No ro nha. Que se jam pu ni dos com o res sar ci men to os 
mi nis tros que vi a ja ram para Fer nan do de No ro nha!
Ago ra pa rem de imi tar Fer nan do Hen ri que até nas co -
i sas que não fo ram boas em seu go ver no! Pa rem de
imi tá-lo até no que não foi cor re to. Ou seja: va mos ten -
tar fa zer da qui para fren te um Bra sil me lhor.

O Sr. Alva ro Dias (PSDB – PR) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ouço
o apar te do Se na dor Alva ro Dias.

O Sr. Alva ro Dias (PSDB – PR) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, isso afron ta a po bre za do País. Exa ta-
men te a Mi nis tra que tem esta ori gem de hu mil da de,
can ta da em pro sa e ver so jus ta men te por ter su pe ra-
do to das as di fi cul da des – nas ci da e cri a da numa fa -
ve la e sen do ele i ta pelo seu povo Se na do ra da Re pú-
bli ca, che ga a Mi nis tra de Esta do. É cla ro que isso
afron ta a po bre za do País. E o pior é que isso está se
tor nan do uma prá ti ca: atu al men te, é de Bra sí lia ao
Pa ra ná e pro va vel men te a ou tros Esta dos. Ain da ago -
ra, o Go ver na dor do Pa ra ná foi à Espa nha. Nada trou -
xe de lá; cer ta men te to mou bons vi nhos e ali men-
tou-se mu i to bem. No en tan to, não foi so zi nho, le vou
uma de le ga ção de vin te pes so as. Olha, não te nho por 
que com ba ter o Go ver na dor do Pa ra ná pela sua von -
ta de de fa zer tu ris mo, co nhe cer o mun do, vi ver bem.
Isso é uma ques tão pes so al, e pen so que S. Exª tem
esse di re i to, mas que o faça com o seu di nhe i ro, não
com o di nhe i ro da po pu la ção do Pa ra ná. É uma afron -
ta às ne ces si da des da que le Esta do, que tem tam bém
o de sem pre go cres cen te. Mas S. Exª não está pre o-

cu pa do com o de sem pre go, por que em pre gou a sua
fa mí lia in te i ra, trans for mou-se no “prín ci pe do ne po-
tis mo”. A fa mí lia do Go ver na dor ar re ca da, men sal-
men te, cer ca de R$140 mil de sa lá ri os no Go ver no do
Pa ra ná. O ne po tis mo está im plan ta do de for ma des -
bra ga da no Esta do do Pa ra ná. Então, V. Exª tem ra -
zão de tra zer esse tema, por que é a vi a gem da Mi nis-
tra, é a vi a gem do Go ver na dor, e isso vai-se tor nan do
um fes ti val de vi a gens nes te País. E, mu i tas ve zes,
nin guém diz nada, já que a im pren sa nem sem pre
tem opor tu ni da de de di vul gar – em de ter mi na dos
Esta dos, nem quer di vul gar, não gos ta de di vul gar,
tem as suas ra zões para isso. Então, faz mu i to bem V.
Exª, com a res pon sa bi li da de de Lí der da Opo si ção,
em tra zer esse tema à tri bu na do Se na do Fe de ral.
Fico fe liz pela pos tu ra co ra jo sa de V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Alva ro Dias. V. Exª traz à ba i la um
as sun to que me ca u sa ain da mais es tra nhe za. Ge ral-
men te, quan do esse pes so al faz tu ris mo, vai so zi nho.
É im pres si o nan te. Vai com uma pes soa da fa mí lia ou
vai so zi nho. Enfim, sabe tra tar mu i to bem o seu pró -
prio di nhe i ro. Qu an do faz tu ris mo às cus tas dos co-
fres pú bli cos, vai uma mul ti dão, um en tou ra ge ter rí-
vel.

É bom que nós, Se na do res, cum pra mos o nos so
pa pel de fis ca is de uma or dem que foi ele i ta le gi ti ma men-
te pelo povo. As pes so as es tra nham. Na mi nha ter ra
mes mo, digo que não há o que es tra nhar. Ga nhei a ele i-
ção para ser Se na dor, e o meu can di da to per deu a ele i-
ção por que foi con si de ra do in su fi ci en te para go ver nar o
País. Uma vez que o ou tro can di da to ga nhou, o meu pa -
pel é fis ca li zá-lo, e é o que faço. Per doe-me o meu pre za-
do Lula, mas, se de pen der de mim, Sua Exce lên cia não
dará um pas so sem que eu o aju de com a crí ti ca e com a
fis ca li za ção. Fi que sa ben do logo que isso irá du rar por
todo o tem po de seu Go ver no. É a for ma que te nho de
aju dar. Cada um aju da como pode. Eu aju do pela crí ti ca e 
pela fis ca li za ção.

Obri ga do a V. Exª pelo apar te.
Con ce do o apar te ao Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Arthur

Vir gí lio, es ta mos co me ten do um erro. Fo ram 10.000.000
de em pre gos pro me ti dos, mas só te mos di re i to de co brar
9.999.975, por que fo ram da dos 25 em pre gos de Mi nis tro
nes se País. Isso é um ab sur do. Fui Pre fe i to, do que me
or gu lho, e digo que o Mu ni cí pio é uma Pá tria em mi ni a tu-
ra, onde ocor rem os mes mos pro ble mas. De po is, fui Go -
ver na dor do Esta do e que ro di zer-lhes, bra si le i ros e bra -
si le i ras, que o go ver no é como uma casa. Se há dois do -
més ti cos e, de re pen te, pas sa-se para oito, a re ce i ta não
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será su fi ci en te. To dos vão an ga ri ar des pe sas des ne ces-
sá ri as, ti ran do da qui lo que é ne ces sá rio: a edu ca ção, a
sa ú de e a se gu ran ça. Isso mos tra, so bre tu do, que a equi -
pe não está es tu dan do. O li vro Re in ven tan do o Go ver-
no, cu jos au to res são Ted Ga e bler e Da vid Osbor ne, diz
que o go ver no não pode ser gran de como um tran sa tlân-
ti co, por que afun da como o Ti ta nic. Deve ser pe que no,
ágil e an dar em todo lu gar nes se gran di o so País.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mu i to
obri ga do a V. Exª, no bre Se na dor Mão San ta. V. Exª
dá uma con tri bu i ção ines ti má vel ao mo des to pro nun-
ci a men to que tra go à cons ciên cia da Casa, no dia de
hoje, por que V. Exª se re fe re ao der ro té rio. V. Exª se
re fe re ao fato de que o Pre si den te, inad ver ti da men te
– e mo vi do pelo com pa nhe i ris mo – no me ou pes so as
que fo ram re pu di a das pe las ur nas para tan tos car gos
de pri me i ro es ca lão. Mas Sua Exce lên cia se es que ce
de uma li ção bá si ca: ele não está aci ma do povo. O
fato de o povo o ter es co lhi do para pre si dir o País não
o co lo ca aci ma do povo. V. Exª tra ba lha co mi go, ago -
ra, a pers pec ti va de um exem plo mu i to con cre to.

A Mi nis tra Be ne di ta da Sil va – ex-Se na do ra e
ex-Go ver na do ra do Rio de Ja ne i ro – foi der ro ta da nas ur -
nas pela Srª Ro si nha Ga ro ti nho. O povo do Rio de Ja ne i-
ro dis se o se guin te: “Não que re mos essa pes soa na po lí-
ti ca por al gum tem po. Nós a que re mos fora. Nós que re-
mos que ela, ago ra, cur ta um cer to exí lio no País.” Foi dito 
isto a ela. O Pre si den te vai e con tra ria o povo do Rio de
Ja ne i ro – es bo fe te ia o povo do Rio de Ja ne i ro: no me ia a
Mi nis tra Be ne di ta da Sil va e ela vai e faz a to li ce que fez.
E o povo avi sou. O povo, cer ta men te, re pro vou-a nas ur -
nas por es tar des con ten te com a sua for ma de agir po li ti-
ca men te.

No Rio Gran de do Sul, foi mais gra ve ain da. Cin -
co pes so as der ro ta das, en tre di re ta e in di re ta men te,
são Mi nis tros, hoje, no Go ver no Lula. O povo do Rio
Gran de do Sul avi sou: “Che ga des se pes so al ter pre -
pon de rân cia na cena na ci o nal por al gum tem po.” O
povo avi sou. O povo dis se a Lula: “Olha, cu i da do.
Esta mos der ro tan do esse pes so al. Esta mos op tan do
pelo PMDB do Sr. Ger ma no Ri got to e der ro tan do o PT 
do Sr. Olí vio Du tra e do Sr. Tar so Gen ro. Mas Sua
Exce lên cia vem e no me ia cin co ga ú chos, par ti ci pan-
tes di re ta ou in di re ta men te do es que ma de po der que
foi der ro ta do no Rio Gran de do Sul.

Pen so que é im por tan te que o Pre si den te ouça
mais a voz do povo e ou vir me nos os pa la ci a nos, e ou -
vir mais a Opo si ção, que pre ga a hu mil da de, a cor re-
ção a este Go ver no.

Pas so ao ter ce i ro tó pi co: a Re for ma Tri bu tá ria
que che ga aqui. E a pri me i ra co i sa que peço às Li de-

ran ças do Go ver no é que tra tem com res pe i to in te lec-
tu al esse tema e não cha mem de re for ma o que não
re for ma. Não pode ser cha ma do de Re for ma Tri bu tá-
ria algo que se ba se ia na pror ro ga ção da Des vin cu la-
ção de Re ce i ta da União, a DRU, que é algo pro vi só-
rio, e nem pode ser cha ma da de Re for ma Tri bu tá ria
algo que se ba se ia na pror ro ga ção da CPMF que,
além de ter o ca rá ter pro vi só rio que tem, é, na ver da-
de, um pés si mo im pos to, por que in ci de em vá ri as eta -
pas do pro ces so pro du ti vo e, no fim das con tas, au -
men ta o cus to País e di mi nui a pers pec ti va de com pe-
ti ti vi da de da eco no mia bra si le i ra.

Em re la ção ao ICMS, fi ze ram a ma i or con fu são
e de sa gra da ram a todo mun do. E para apro var um
pro je to ruim, o Go ver no vai dan do con ces sões a cada 
se tor e, no fi nal, saiu aque le mons tren go, aque le fi lho
de Hulk com Frank ste in, aque la co i sa la men tá vel.
Insis tir em apro var aqui lo é uma aber ra ção que não
pas sa rá pela cons ciên cia do Se na do.

Con ce de mos não qua tro anos, mas dois anos
para a DRU e dois anos para a CPMF. E con ce de mos
por que não que re mos o Bra sil in go ver ná vel. Mas não
po de mos ten tar sal var as pec tos que são de dis sen so
e não de con sen so. Pa re ce-me que hou ve con sen so
em re la ção ao Par que Indus tri al de Ma na us. Mu i to
bem, o Bra sil com pre en den do que o Par que Indus tri al
de Ma na us não é bom ape nas para o Ama zo nas, mas 
para a Ama zô nia Oci den tal e Ori en tal, para o Ama pá,
di re ta men te, para toda a Ama zô nia, in di re ta men te, e
é bom para o País, por ser, so bre al guns as pec tos, o
se gun do mais so fis ti ca do e mais com pe ten te par que
in dus tri al do País, não há por que se re cu sar a pror ro-
gar os in cen ti vos da que la área.

Ha ven do, no en tan to, dis sen so em ou tras ma té-
ri as, não vejo por que não se ría mos ca pa zes de fa zer
aqui uma co mis são fun ci o nan do para, sem pro pa gan-
da, e prin ci pal men te sem mar ke ting, fa zer um belo
pro je to de re for ma tri bu tá ria para ir mos des lin dan do
esse mis té rio até o fi nal. Por ago ra, o que te mos é... O
que é re for ma tri bu tá ria para mim, Sr. Pre si den te? Em 
pri me i ro lu gar, li mi tar mos a car ga tri bu tá ria nos atu a is
36% e em nem mais 1%; em se gun do, es ta be le cer-
mos pa râ me tros para, ao lon go do tem po, di mi nu ir-
mos a car ga tri bu tá ria so bre o con tri bu in te; em ter ce i-
ro, sim pli fi car mos e re du zir mos o nú me ro de im pos-
tos para uma mais efi ci en te e jus ta  má qui na de ar re-
ca da ção do País; quar to, ter mos efe ti vo com pro mis so
com o com ba te à so ne ga ção; quin to, ter mos o pac to
fe de ra ti vo em tela; sex to, ter mos a cer te za de que es -
ta mos co la bo ran do com a re for ma tri bu tá ria que vi ria
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para a di mi nu i ção das de si gual da des re gi o na is e não
para o apro fun da men to de las.

Por se rem te mas sé ri os, têm que ser tra ta dos
com se ri e da de. E já digo ao Go ver no, de an te mão:
não me nego a vo tar a fa vor da pror ro ga ção da DRU e
da CPMF. Só peço que pa rem de cha mar isso de re -
for ma tri bu tá ria, pa rem com esse en go do, por que vai
ter mi nar na ra di ca li za ção que nos le vou àque la si tu a-
ção da Re for ma da Pre vi dên cia, em que o Se na dor
Alva ro Dias que ria vo tar con tra a re for ma, res sal va-
dos os des ta ques, e eu que ria vo tar a fa vor da re for-
ma, res sal va dos os des ta ques. Aca ba mos, em face
da tru cu lên cia de que fo mos ví ti mas, vo tan do to dos
con tra a re for ma.

Lá, o Go ver no ven ceu. Aqui, no ple ná rio, é um
pou co di fe ren te. Aqui, te mos nú me ro para com pli car
re al men te a vida do Go ver no nes se epi só dio se as sim
o qui ser mos. Então, des de logo, peço diá lo go em re -
la ção à Re for ma Tri bu tá ria. O pro je to que saiu de lá é
ruim e a Câ ma ra sabe dis so, o Go ver no sabe dis so.
Se de rem efe ti vo es pa ço para uma ne go ci a ção que
re dun de na apro va ção do que é emer gen ci al, na
apro va ção de pon tos con sen su a is e na ela bo ra ção de 
um ver da de i ro pro je to de Re for ma Tri bu tá ria, o Bra sil
agra de ce rá e este Go ver no se en gran de ce rá, terá to -
ma do, uma vez na vida que seja, um ges to de gran de-
za.

O quar to item, Sr. Pre si den te, é para res sal tar
que o Bra sil é elo gi a do  em re la tó rio do Ban co Mun di-
al e o Ce a rá é ci ta do como exem plo.

 O Re la tó rio de De sen vol vi men to Mun di al de
2004, lan ça do ofi ci al men te no en con tro anu al do Ban -
co Mun di al, em Du bai, nos Emi ra dos Ára bes, no úl ti-
mo fi nal de se ma na, trou xe uma no tí cia pro mis so ra
para o País. O do cu men to des ta ca a ex pe riên cia bra -
si le i ra com o Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia, en fa ti-
zan do a pre sen ça de agen tes de sa ú de em co mu ni-
da des do Ce a rá.

Re fi ro-me ex pres sa men te à ad mi nis tra ção do
nos so que ri do com pa nhe i ro de Ban ca da e de Se na-
do, Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O Ce a rá, ad mi nis tra do pelo PSDB, é exem plo, sim, 
por que re du ziu dra ma ti ca men te os ín di ces de mor ta li da-
de in fan til no fim dos anos 80 e nos anos 90. E a com pe-
tên cia do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, hoje Go ver na dor, ha -
ve rá  de ob ter re sul ta dos ain da me lho res.

Du ran te os anos 80, os in di ca do res so ci o e co nô-
mi cos do Ce a rá, um Esta do de  sete mi lhões de ha bi-

tan tes no Nor des te bra si le i ro, es ta va en tre os pi o res
do País. A taxa de mor ta li da de in fan til era de mais ou
me nos 100 por 1000 re cém-nas ci dos. Me nos de 30%
dos Mu ni cí pi os ti nham en fer me i ra. E os ser vi ços de
sa ú de es sen ci a is atin gi am so men te 20 a 40% da po -
pu la ção. Em 1986, o Go ver no do Esta do, sob o co-
man do de Tas so Je re is sa ti, ini ci ou uma cam pa nha
para re du zir a mor ta li da de in fan til. Co me çou a re cru-
tar, tre i nar e co lo car à dis po si ção da co mu ni da de os
agen tes de sa ú de.

No co me ço dos anos 90, os agen tes es ta vam vi -
si tan do 850.000 fa mí li as por mês, o pri me i ro ser vi ço
pú bli co a atin gir re gu lar men te qua se to das as co mu-
ni da des lo ca is.

O Sr. Alva ro Dias (PSDB – PR) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Alva ro Dias.

O Sr. Alva ro Dias (PSDB – PR) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, se rei bre ve, mas não po de ria per der
esta opor tu ni da de sem des ta car a im por tân cia de
Tas so Je re is sa ti na vida pú bli ca bra si le i ra. Qu an do
go ver nou pela pri me i ra vez o Ce a rá, tive a hon ra de
go ver nar o Pa ra ná e pude acom pa nhar mu i to de per -
to o de sem pe nho de S. Exª à fren te dos des ti nos do
seu Esta do. Hoje, não te nho ne nhu ma dú vi da em afir -
mar que a his tó ria do Ce a rá está de li mi ta da pela pre -
sen ça de Tas so Je re is sa ti no go ver no. O Ce a rá an tes
de Tas so Je re is sa ti, e o Ce a rá de po is de Tas so Je re-
is sa ti. É uma hon ra para nós, do PSDB, ter essa fi gu ra
de ad mi nis tra dor pú bli co com pe ten te e hon ra do que é 
Tas so Je re is sa ti.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri -
ga do, Se na dor Alva ro Dias, pros si go, a par tir do seu
apar te, di zen do que os agen tes de sa ú de, no Go ver-
no Tas so Je re is sa ti, tra ba lha vam gra tu i ta men te. Era
uma mo bi li za ção es pon tâ nea da co mu ni da de e os re -
sul ta dos ob ti dos fo ram es ses. Lou vo o que de po is, no
Go ver no de Fer nan do Hen ri que, apro fun dou-se, que
foi a pro fis si o na li za ção dos agen tes de sa ú de. O pro -
je to que nas ceu no Ce a rá,  ex pan di-se no Go ver no de 
Fer nan do Hen ri que e es pe ro que não seja de sa ti va do
e tor na do ine fi caz no Go ver no atu al, até por que apon -
ta mos os er ros do Go ver no, mas tor ce mos pelo seu
êxi to, por que que re mos que o País ande na di re ção
po si ti va  de um fu tu ro me lhor para a nos sa gen te. Mu i-
to obri ga do a V. Exª, Se na dor Alva ro Dias.
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Pros si go, com vis ta a con clu ir este pro nun ci a-
men to. As vi si tas in clu íam te ra pi as de re i dra ta ção
oral, ama men ta ção e imu ni za ção, en tre ou tras. A
cam pa nha foi bem-su ce di da. Em 2001, mais de
170.000 agen tes de sa ú de co mu ni tá ri os cu i da vam da
sa ú de de 80 mi lhões de bra si le i ros. A mor ta li da de in -
fan til es ta va aba i xo de 25 por 1000 re cém-nas ci dos.

O re la tó rio enal te ce ain da o modo como o Esta -
do des cen tra li zou o pro gra ma de sa ú de fa mi li ar,
usan do o sis te ma de con tra par ti das para es ti mu lar os 
Mu ni cí pi os a ado ta rem no vos pro gra mas e fis ca li zan-
do bem a apli ca ção dos re cur sos.

Ini ci a ti vas como essa do Ce a rá in di cam que a
efi cá cia de pro gra mas so ci a is não anda ne ces sa ri a-
men te de mãos da das com a dis po ni bi li da de de far tos
re cur sos pú bli cos. O agen te co mu ni tá rio de sa ú de,
en cam pa do com a gar ra e obs ti na ção pelo en tão Go -
ver na dor Tas so Je re is sa ti, nas ceu do vo lun ta ri a do e
cres ceu re ga da com in ves ti men tos ín fi mos – con si de-
ran do os be ne fí ci os que pro por ci o nou a mi lhões de
pes so as, es pe ci al men te cri an ças. Um gran de es for ço
de to dos, go ver no, mu ni cí pi os, co mu ni da des lo ca is,
pro fis si o na is de sa ú de e fa mí li as, tra ba lhan do por
uma sa ú de me lhor.

Sr. Pre si den te, era exa ta men te o que ti nha a di -
zer nes te pro nun ci a men to.

Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ro me ro Jucá, do PMDB de Ro ra i ma.
S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou ser rá pi do.
Pedi a pa la vra para fa zer dois re gis tros que con si de ro
im por tan tes.

O pri me i ro diz res pe i to à aber tu ra, nes te fim de se -
ma na, do ter ce i ro en con tro da Ama zô nia de ciên cia e
tec no lo gia – o Ama zon tech. O Ama zon tech 2003, re a li-
za do em Ma na us, con ta com a par ti ci pa ção de nove
Esta dos da Ama zô nia e é co or de na do e pro mo vi do pela
Embra pa e pelo Se brae. O pri me i ro Ama zon tech foi re a li-
za do em Ro ra i ma, na ca pi tal Boa Vis ta; o se gun do, no
Acre; e o ter ce i ro se re a li za no Ama zo nas.

É im por tan te que es ses even tos se jam re a li za-
dos, Sr. Pre si den te. V. Exª, como Se na dor do Pará,
sabe da ne ces si da de de se bus car tec no lo gia, for ta le-
cer as uni ver si da des, bus car me ca nis mos que fa çam
com que a Ama zô nia con quis te seu de sen vol vi men to

auto-sus ten ta do, de for ma a res pe i tar o meio am bi en-
te, as co mu ni da des in dí ge nas, a bi o di ver si da de e,
tam bém, de me lho rar a qua li da de de vida da fa mí lia
da Ama zô nia. O ho mem, a mu lher, o jo vem, a cri an ça
da Ama zô nia pre ci sam ter a opor tu ni da de de me lho-
rar de vida, e so men te com a tec no lo gia apro pri a da,
com es tu dos ci en tí fi cos, com a cri a ti vi da de e a in te li-
gên cia bra si le i ras é que po de re mos dar um bom uso
à Ama zô nia, res pe i tan do-a, mas uti li zan do a po ten ci-
a li da de da re gião para o bem co mum – da Ama zô nia
e do Bra sil.

Lou vo a aber tu ra do Ama zon tech, que, a cada
ano, se for ta le ce com a apre sen ta ção de mais es tu-
dos im por tan tes e com a par ti ci pa ção de mais en ti da-
des. Apo i a mos essa ini ci a ti va da Embra pa e do Se-
brae.

O se gun do re gis tro que faço, Sr. Pre si den te, é o
se guin te: o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men-
to (BID) está cri an do uma nova área de atu a ção. Tra -
ta-se da Co or de na ção Espe ci al para o Pro gra ma de
Inte gra ção Fí si ca Sul-Ame ri ca na. Ou seja, o BID está
cri an do um de par ta men to que es tu da rá como fi nan ci-
ar pro je tos que aju dem a in te grar a Amé ri ca do Sul e a 
cri ar me ca nis mos de de sen vol vi men to, har mo ni zan-
do e unin do pa í ses como o Bra sil e a Gu i a na, por
exem plo.

Esta mos apre sen tan do ao BID um pro je to de
cons tru ção da es tra da que liga Boa Vis ta ao Por to de
Ge or ge town, na Gu i a na, com 550 qui lô me tros, abrin -
do um por to do Ca ri be para a Ama zô nia Oci den tal.
Qu e re mos, tam bém, a li ga ção do Acre ao Peru, exa -
ta men te para dar con di ção de es co a men to da sa fra
do Cen tro-Oes te.

Te mos mu i tas pro pos tas im por tan tes para a
Amé ri ca do Sul que pas sam pelo Bra sil. Por con ta dis -
so, é im por tan te lou var que o ti tu lar des sa nova co or-
de na do ria será o eco no mis ta Ma u ro Mar con des Ro -
dri gues, fun ci o ná rio egres so do BNDES. Por tan to, um 
bra si le i ro vai co man dar, no BID, o novo de par ta men to
que es tu da a in te gra ção de fi nan ci a men tos do Ban co
Sul-Ame ri ca no.

Essa é uma no tí cia aus pi ci o sa para o País.
Espe ro que te nha mos os pro je tos de fi ni dos para
apro ve i tar mos esse ca nal im por tan te de in ter lo cu ção.
Nes se as pec to, te mos de fen di do – já me ma ni fes tei
esta se ma na so bre a ma té ria, mas falo no va men te
so bre o tema – a cons tru ção da es tra da que faça a li -
ga ção com a Gu i a na. Para Ro ra i ma, é fun da men tal
que os cam pos, que os la vra dos, que a pro du ção de
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ar roz do Esta do, a me lhor pro du ção do Bra sil hoje em
ren ta bi li da de, pos sa ter o es co a men to por um por to
que lhe dê eco no mia de es ca la para ser um gran de
ex por ta dor. Ro ra i ma é uma fron te i ra agrí co la que
des per ta atu al men te no País e, com essa sa í da, com
essa es tra da, sem dú vi da al gu ma, con so li dar-se-á
como tal, o que tra rá mu i ta ren ta bi li da de não só ao
Esta do, mas tam bém às ex por ta ções bra si le i ras.

Con ce do um apar te ao Se na dor Arthur Vir gí-
lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Ro me ro Jucá, che go à con clu são de que há qua tro
pro ble mas para o agro ne gó cio nes te País e to dos
eles têm de ser tra ta dos de ma ne i ra cri te ri o sa. Por
isso, pa ra be ni zo V.Exª pelo opor tu no pro nun ci a men-
to. O pri me i ro pro ble ma é a de mar ca ção das ter ras
in dí ge nas, que pre ci sa ser fe i ta com res pe i to à mi le-
nar cul tu ra que re ce be mos de he ran ça. Pas sei mi -
nha vida de fen den do os di re i tos dos po vos in dí ge-
nas e fico fe liz  de sa ber que, nos úl ti mos anos, tem
cres ci do a po pu la ção in dí ge na, con tra ri an do a pre vi-
são fu nes ta do imor tal Darcy Ri be i ro que di zia que
as po pu la ções in dí ge nas es ta vam con de na das ao
de sa pa re ci men to. A se gun da ques tão, para mim, é
um ex ces so de pre ci o sis mo de cer tos se to res do Mi -
nis té rio Pú bli co em re la ção à li cen ça para se tra ba-
lhar a agri cul tu ra em cer tas áre as, em cer tas con di-
ções. Sou ab so lu ta men te a fa vor de não ma tar mos a
“ga li nha dos ovos de ouro”, de pre ser var mos para
va ler o meio am bi en te e con di ci o nar mos o res pe i to a 
ele às ati vi da des eco nô mi cas. Sou de um Esta do
que con se guiu, gra ças a Deus, ter ape nas 2% da
sua co ber tu ra flo res tal, se tan to, des ma ta do, mas
en ten do que é pre ci so sen si bi li da de e re a lis mo ao se 
exa mi nar essa ques tão. Há uma ter ce i ra ques tão
que é ob je to de uma CPI que está para se ins ta lar –
aliás, uma CPMI – que in ves ti ga rá as ca u sas da vi o-
lên cia no cam po e que, a meu ver, se cen tra rá nas
exa cer ba ções do MST e nos seus con gê ne res – há
vá ri as en ti da des, como o MST, em ação. Esse é um
pro ble ma tam bém no ca mi nho do agro ne gó cio, que
tem sus ten ta do a eco no mia e a ba lan ça co mer ci al
bra si le i ras. E a quar ta ques tão é esta que se está
sen do dis cu ti da ago ra com mu i ta in ten si da de, a dos
trans gê ni cos. Não ad mi to que se abra mão da trans -
ge nia, pelo avan ço tec no ló gi co que ela sig ni fi ca;
mas, ao mes mo tem po, en ten do que o Esta do bra si-
le i ro se deve ar mar de to das as pre ca u ções para evi -
tar que o uso in dis cri mi na do, equi vo ca do, exa ge ra-
do, ou o que seja des se avan ço da tec no lo gia pos sa
re sul tar em des van ta gens para o povo bra si le i ro, em

vez de van ta gens pura e sim ples men te. Ou seja, in -
dis cri mi na da men te, se ria ruim. Ne gar sig ni fi ca ria, a
meu ver, com pac tu ar com o atra so. Por tan to, a bus ca
des se meio ter mo é o que me pa re ce que, sa bi a men-
te, deve in cum bir a to dos nós. Fe li ci to V. Exª pelo pro -
nun ci a men to e pela opor tu ni da de que me deu de
abor dar, de ma ne i ra es que má ti ca, es sas qua tro
ques tões que vejo pos tas no ca mi nho do de sen vol vi-
men to e da sus ten ta ção do cres ci men to em ta xas
me nos me dío cres do que as atu a is. Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Agra de-
ço ao Se na dor Arthur Vir gí lio o apar te. Co mun go com
V. Exª nes sas ques tões. A de mar ca ção da ter ra in dí-
ge na pre ci sa ser fe i ta ra pi da men te no País. Hoje, o
Bra sil está des cum prin do a Cons ti tu i ção de 1988, que 
es ta be le ceu um pra zo de cin co anos para fos sem fe i-
tas as de mar ca ções das ter ras in dí ge nas e até hoje
elas se ar ras tam. É im por tan te que se jam fe i tas, res -
pe i ta dos o meio am bi en te, a con vi vên cia cul tu ral in dí-
ge na e tam bém os pró pri os Esta dos.

A ques tão da bi o tec no lo gia, dos trans gê ni cos, é
um as sun to que to ma rá con ta do mun do no fu tu ro. O
País não pode fi car fora des se de ba te. Te mos de ter
todo o cu i da do com a sa ú de pú bli ca, com a apli ca ção
éti ca des sa tec no lo gia, mas, sem dú vi da al gu ma, o
País não pode fi car fora des se de ba te.

A vi o lên cia no cam po é uma ques tão fun da men-
tal que pre ci sa ser en fren ta da. E aí o go ver no tem de
cum prir a lei, agir com de ter mi na ção. Não é pos sí vel
abu so de qual quer lado. 

Por tan to, o que V. Exª fala da con di ção da agri -
cul tu ra bra si le i ra, do agro ne gó cio, são ver da des. Na
pró xi ma se gun da-fe i ra, fa rei um dis cur so so bre o
tema. Hoje, já te mos um su pe rá vit na ba lan ça co mer-
ci al de mais de US$16 bi lhões, mo ti va do pri o ri ta ri a-
men te pelo agro ne gó cio. Então, esse é um pon to no
qual o País tem que in ves tir. Te mos de que brar as bar -
re i ras ne ces sá ri as para que pos sa mos nos for ta le cer
na qui lo que so mos com pe ti ti vos. E, no agro ne gó cio,
so mos com pe ti ti vos.

Sr. Pre si den te, para en cer rar, peço a trans cri ção
das duas ma té ri as que men ci o nei: Ama zon tech é
aber ta hoje em Ma na us e BID vai fi nan ci ar a in te gra-
ção fí si ca sul-ame ri ca na.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor
Ro me ro Jucá, sua so li ci ta ção será aten di da pela
Mesa.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 869, de 2003

Re quer voto de apla u so ao Tri bu nal de Re cur-
sos Islâ mi cos de Kat si na e ao Go ver no da Ni gé ria,
por in ter mé dio da Emba i xa da em Bra sí lia, pela sen-
ten ça que anu lou a con de na ção de Ami na La wal a
mor te por ape dre ja men to.

Re que i ro, 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 ao Go ver no da Ni -
gé ria e, es pe ci al men te, ao Tri bu nal de Re cur sos Islâ -
mi cos de Kat si na, pela sen ten ça pro la ta da esta se-
ma na e da qual re sul tou a ab sol vi ção de Ami na La-
wal, da pena de mor te por ape dre ja men to a que ha via
sido con de na da.

Jus ti fi ca ção

A ho me na gem que ora for mu lo jus ti fi ca-se pela
com pre en são das au to ri da des ju di ci a is da Ni gé ria,
que se re ve la ram sen sí ve is ao cla mor mun di al con trá-
rio à con de na ção de Ami na La wal a mor te por ape -
dre ja men to, por ter con ce bi do um fi lho fora do ca sa-
men to.

Sala das Ses sões, 26 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
de De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – 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.

Os Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Ro me ro
Jucá, Edu ar do Aze re do, Le o nel Pa van e Val mir Ama ral
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, a re to ma da do de sen vol vi men to eco -
nô mi co, tão ne ces sá ria para a so lu ção dos per sis ten tes
pro ble mas de atra so e po bre za de nos so País, exi ge a
apro va ção de re for mas em par tes de nos sa le gis la ção
que não acom pa nha ram a rá pi da evo lu ção da so ci e da-
de, nes tes tem pos de acen tu a da mu dan ça na tec no lo-
gia e nas men ta li da des. Cons ci en te des se fato, o Po der
Exe cu ti vo en vi ou a este Con gres so suas pro pos tas de

re for ma para os cam pos da Pre vi dên cia So ci al e da
es tru tu ra tri bu tá ria na ci o nal.

Se é cer to, Sr. Pre si den te, que crí ti cas po dem
sem pre ser fe i tas a es sas pro pos tas, pois agra dar a
to dos não é uma fa cul da de ao al can ce hu ma no, é
tam bém ver da de que a ação nes se sen ti do se fa zia
ne ces sá ria e ur gen te. Além dis so, é e será atri bu i ção
do Con gres so, como re pre sen ta ção do povo e da Fe -
de ra ção, de ba ter as qua li da des e even tu a is de fe i tos
das pro po si ções ori gi na das do Exe cu ti vo, as sim
como en con trar os con sen sos pos sí ve is e cor ri gir de -
vi da men te os pro ble mas en con tra dos.

Ocor re, po rém, que não re si dem so men te nas
ques tões pre vi den ciá ria e tri bu tá ria os en tra ves ao
de sen vol vi men to re sul tan tes de uma le gis la ção ul tra-
pas sa da pela re a li da de so ci al. Uma ou tra ques tão
que pre ci sa rá ser de ba ti da e re sol vi da é a das leis tra -
ba lhis tas, apon ta das por mu i tos es pe ci a lis tas como
ex ces si va men te re gu la men ta do ras e rí gi das, mar ca-
das pelo es pí ri to do tem po em que fo ram ela bo ra das,
em que se fa zia ne ces sá ria, na prá ti ca, a tu te la, pelo
Esta do, das re la ções en tre Ca pi tal e Tra ba lho.

Nes se sen ti do, é bom ver que o de ba te nes se
cam po já anda avan ça do en tre es pe ci a lis tas, como
de i xa cla ro a le i tu ra do ar ti go de Adri a na Ser ra no, pu -
bli ca do na Ga ze ta Mer can til do dia 11 de agos to.
Nes te pro nun ci a men to, pre ten do apon tar ra pi da men-
te al guns dos ar gu men tos apre sen ta dos, como base
pre li mi nar para as dis cus sões que cer ta men te se pro -
du zi rão nes ta Casa, quan do a ques tão en trar  – como
ine vi ta vel men te en tra rá  – em nos sa pa u ta.

O pró prio Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va,
po lí ti co que, como to dos sa bem, for jou seu ca mi nho a 
par tir do mo vi men to sin di cal, já ex ter nou opi nião no
sen ti do da ne ces si da de de adap ta ção da le gis la ção
tra ba lhis ta ao mo men to que vive o País. O Mi nis tro do
Tra ba lho e Empre go, Jac ques Wag ner, por sua vez,
apon tou para a pers pec ti va de uma “fa xi na na Con so-
li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT)”. É bom si nal. Quer 
di zer que o Go ver no do Par ti do dos Tra ba lha do res
per ce be que a CLT, lon ge de pro te ger o tra ba lha dor,
di fi cul ta a sua con tra ta ção pe las em pre sas. No fi nal
das con tas, é ca u sa de par te do de sem pre go.

Um dos mais gra ves cos tu mes in se ri dos em
nos sa cul tu ra po lí ti ca e ad mi nis tra ti va é, sem a me nor
dú vi da, a ten dên cia para a ela bo ra ção de mu i tas leis,
mu i to por me no ri za das, na ten ta ti va de abar car to das
as pos si bi li da des de or ga ni za ção das re la ções en tre
as pes so as, en tre tra ba lha do res e em pre sas, e en tre
os ci da dãos e o Esta do. É ines ca pá vel: quan do se
têm leis de ma is, tem-se, na me lhor das hi pó te ses, um 
sis te ma re dun dan te e pe sa do; na pior, um sis te ma
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con tra di tó rio e inad mi nis trá vel. Pa re ce-me ser este,
para nos sa lás ti ma, o caso da le gis la ção tra ba lhis ta
vi gen te.

Nes se sen ti do opi na tam bém o Mi nis tro Fran cis-
co Fa us to, do Tribu nal Su pe ri or do Tra ba lho, quan do
de cla ra apo i ar a re ti ra da de nor mas que ca í ram em
de su so. Já o ex-Mi nis tro do Tra ba lho Almir Paz zi a not-
to cha ma a aten ção para a ne ces si da de de par ti ci pa-
ção do mo vi men to sin di cal na ela bo ra ção do novo
mo de lo de le gis la ção tra ba lhis ta. Se gun do o ex-Mi -
nis tro, ori en tar uma fle xi bi li da de ma i or do mer ca do de
tra ba lho por meio de mais e mais leis sig ni fi ca ria
tão-so men te a bu ro cra ti za ção do se tor, e não re sul ta-
ria, ne ces sa ri a men te, em qual quer me lho ria para a
sua or ga ni za ção.

Uma das ques tões mais po lê mi cas é a da li ber-
da de de as so ci a ção sin di cal. Para Paz zi a not to, a li -
ber da de para que o tra ba lha dor pu des se es co lher o
sin di ca to que me lhor o re pre sen tas se tra ria um mo -
de lo de uni da de na tu ral para o mo vi men to. A re pre-
sen ta ção sin di cal as sim es ta be le ci da não pre ci sa ria
nem de ve ria ter per so na li da de ju rí di ca ates ta da pelo
Mi nis té rio do Tra ba lho.

“Quem acre di ta no dis cer ni men to do tra ba lha-
dor não tem medo da li ber da de sin di cal”, re su me Paz -
zi a not to. Para ele, as ne go ci a ções co le ti vas en tre pa -
trões e em pre ga dos têm ma i or ca pa ci da de de acom -
pa nhar as os ci la ções na eco no mia que qual quer le-
gis la ção tra ba lhis ta, pois esta de mo ra a se adap tar às 
mo di fi ca ções na or ga ni za ção da so ci e da de. Com a li -
vre as so ci a ção, a re pre sen ta ção do tra ba lha dor será
for ta le ci da, e não pre ju di ca da. Os dis sí di os anu a is de-
vem ser a oca sião para que as li de ran ças pa tro na is e
de tra ba lha do res dis cu tam o que po dem fa zer para
pre ser var ou re ver con quis tas, de acor do com a con -
jun tu ra do País.

Tam bém o juiz Pe dro Pa u lo Ma nus, do Tri bu nal
Re gi o nal do Tra ba lho de São Pa u lo (TRT/SP), diz que
mu i tos ca sos que, em prin cí pio, não pre ci sa ri am ser re -
sol vi dos na Jus ti ça aca bam re qui si tan do nor ma ti vi da de,
em con se qüên cia do ex ces so de leis. “Nas ca te go ri as
em que há al gum en tro sa men to en tre em pre sa e sin di-
ca to”, diz Ma nus, “o pró prio em pre ga dor não tem in te-
res se em que a ques tão seja le va da ao tri bu nal”. O em -
pre sá rio em pe nha-se em tra tar e re sol ver as ques tões
di re ta men te com o sin di ca to, por que aca ba ob ten do
me lhor re tor no de seus em pre ga dos.

Para o ad vo ga do tra ba lhis ta Nél son Mann rich, o 
sin di ca to deve ter re pre sen ta ção de sua ca te go ria
tam bém den tro de cada em pre sa. Mu i tas ve zes, o tra -
ba lha dor pre ci sa pro te ger-se por con ta pró pria de
even tu a is dis tor ções na re la ção com o em pre ga dor,

sem con tar com a in ter ven ção do sin di ca to no pró prio
am bi en te de tra ba lho, vis to que este se en con tra dis -
tan ci a do do chão da fá bri ca.

Mas isso não sig ni fi ca que se deva sim ples men-
te abo lir a CLT, na opi nião de Mann rich. É pre ci so re -
for mu lar seu tex to, pre ser van do os di re i tos in di vi du a-
is, as re gu la men ta ções ge ra is e os pro ces sos de ad -
mi nis tra ção do tra ba lho. O es ta be le ci men to de uma
re for ma do se tor tra ba lhis ta por meio de leis se ria in -
su fi ci en te, se gun do Mann rich, para re sol ver os pro-
ble mas en vol vi dos. E aí está a ques tão, na vi são do
ad vo ga do, com quem con cor do in te gral men te: uma
das ma i o res bar re i ras para a im ple men ta ção de mu -
dan ças no Bra sil é a pró pria cul tu ra, que tem ca rac te-
rís ti cas cor po ra ti vis tas.

O de sa fio, por tan to, no caso da le gis la ção tra ba-
lhis ta como no de to das as re for mas ne ces sá ri as, é o
de mu dar a so ci e da de, que tem medo qua se pâ ni co
de mu dan ças. No en tan to, qua se nin guém nega que é 
pre ci so mu dar para di na mi zar a eco no mia bra si le i ra.
Pre ci sa mos sair, o quan to an tes, do ma ras mo de de -
sen vol vi men to em que nos en con tra mos há pelo me -
nos duas dé ca das.

Mu i to obri ga do.
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, uma das mais ár du as ta re fas com as qua -
is o Bra sil tem se de ba ti do ao lon go de seu com pli ca-
do pro ces so de de sen vol vi men to é a de equi li brar o
cres ci men to das dis tin tas re giões do País. Te mos tido
uma his tó ria de dis tan ci a men tos en tre re giões e de
de se qui lí bri os agra va dos, mes mo com as ten ta ti vas
de que brar essa es pé cie de sina mal di ta.

Mes mo sen do uma cons ta ta ção algo pes si mis-
ta, ela re fle te uma re a li da de que não po de mos ne gar,
mas que po de mos, cer ta men te, al te rar. Von ta de po lí-
ti ca, de ter mi na ção co le ti va e con ti nu i da de ad mi nis-
tra ti va nas op ções de fun do po dem dar a um pro je to
de eli mi na ção de dis tor ções e de ele va ção do pa ta-
mar de de sen vol vi men to as pos si bi li da des de êxi to
que tan to al me ja mos.

Um exem plo clás si co des sa es pé cie de di le ma
por que pas sa o Bra sil é o modo como se ten tou ala -
van car o de sen vol vi men to da Re gião Nor te. De po is
de mu i tas idas e vin das, che gou-se à cri a ção da
SUFRAMA para atu ar como agên cia ad mi nis tra do ra
do mo de lo de de sen vol vi men to de no mi na do Zona
Fran ca de Ma na us – ZFM, cri a da em 1967 pelo Go-
ver no Cas te lo Bran co.

To dos sa be mos, Sr. Pre si den te, que o de sen vol-
vi men to eco nô mi co de uma re gião ocor re, ba si ca-
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men te, pelo au men to de in ves ti men tos pú bli cos e pri -
va dos para ela di re ci o na dos, que po dem de cor rer da
apli ca ção de re cur sos ex ter nos à re gião ou de pou-
pan ças ge ra das in ter na men te. A ca pa ci da de de pou -
pan ça pró pria de uma eco no mia pe que na é tam bém
re du zi da, de modo que, para um rá pi do cres ci men to
eco nô mi co da re gião é ne ces sá rio con tar com in ves ti-
men tos ex ter nos.

Vi san do su prir essa la cu na e re du zir as dis pa ri-
da des in ter-re gi o na is de ren da, os go ver nos na ci o na-
is po dem uti li zar-se de me ca nis mos de pla ne ja men to
eco nô mi co, de no mi na dos po lí ti cas com pen sa tó ri as,
como pro gra mas es pe ci a is de im plan ta ção de in-
fra-es tru tu ra, trans fe rên cia de re ce i tas in ter go ver na-
men ta is e in cen ti vos fis ca is. A ZFM é um des ses pro -
je tos, as sen ta da na base de um elen co de in cen ti vos
fis ca is es pe ci a is, que lo grou im por tan tes al te ra ções
na es tru tu ra da eco no mia re gi o nal.

Na dé ca da de 1960, a es tru tu ra pro du ti va das
Uni da des Fe de ra das da re gião Nor te era for ma da,
pre do mi nan te men te, por uma agri cul tu ra ex tra ti vis ta
ru di men tar e uma in dús tria in ci pi en te de pro du tos tra -
di ci o na is, ba si ca men te, para ali men ta ção, têx te is e
da ma de i ra. Via-se, tam bém, uma evi den te ho mo ge-
ne i da de nas ati vi da des eco nô mi cas de to dos os en -
tes fe de ra dos da re gião.

A par tir da dé ca da de 1980, o Esta do do Ama zo-
nas pas sou a se des ta car dos de ma is, fru to do pro-
ces so de in dus tri a li za ção que se de sen vol via ao re-
dor de Ma na us. Evi den ci ou-se, des de en tão, uma al -
te ra ção se to ri al de ren da, com a pre do mi nân cia do
se tor in dus tri al, até en tão in ci pi en te, no qual há uma
ma i or agre ga ção de va lor ao pro du to ge ra do, tra du-
zin do-se em ren da e for ma ção de pou pan ça pú bli ca,
não só para o Esta do do Ama zo nas, mas para a pró -
pria SUFRAMA. Em de cor rên cia, a au tar quia pas sou
a re di re ci o nar re cur sos para as de ma is uni da des de
sua área de atu a ção. Ini ci ou-se, as sim, um pro ces so
de ca pi ta li za ção da re gião pela con so li da ção da ZFM.

Ao fi nal da dé ca da de 1990, o mo de lo da ZFM
apre sen ta va a dis tri bu i ção se to ri al de 2,7% em ati vi-
da de agrí co la, 57% em in dús tria e 40% em ser vi ços.
O se tor de ma nu fa tu ras ala van cou o seg men to in dus-
tri al e o de ser vi ços, com ge ra ção de em pre gos nos
se to res pri va do e pú bli co. A eco no mia re gi o nal se be -
ne fi ci ou como um todo pelo au men to do va lor de suas 
ati vi da des bá si cas.

O im pac to do Pólo Indus tri al de Ma na us é evi -
den te na eco no mia re gi o nal e na ci o nal, quan to mais
não seja por al guns da dos fá ce is de iden ti fi car. No pe -
río do de 1995 a 2002, a re ce i ta tri bu tá ria fe de ral ge ra-
da na re gião pas sou de 46% da re nún cia fis cal da

União para 64%. Ou seja, au men tou o va lor em tri bu-
tos em re la ção a que o Go ver no Fe de ral re nun cia
como in cen ti vo.

Pa ra le la men te, a ar re ca da ção de tri bu tos no
Esta do do Ama zo nas al can ça, em 2002, 57% do to tal
da re gião. A ar re ca da ção per ca pi ta do Ama zo nas al -
can ça mais de qua tro ve zes a do Pará e é, em ter mos
ab so lu tos, o do bro da da que le Esta do.

Sr. Pre si den te, o efe i to po si ti vo da exis tên cia da
Zona Fran ca de Ma na us e das po lí ti cas pra ti ca das
pela SUFRAMA como ór gão de go ver no para a re gião
de mons tra cla ra men te o acer to da per ma nên cia do
pro ces so de im pul so do de sen vol vi men to da re gião
Nor te com o uso dos me ca nis mos de in cen ti vos aos
pó los de in dus tri a li za ção na re gião. A pror ro ga ção até 
2013 dos be ne fí ci os da ZFM foi um acer to do le gis la-
dor na úl ti ma re vi são cons ti tu ci o nal. Espe ra mos nós,
to dos os nor tis tas, que tais me ca nis mos pos sam con -
ti nu ar a ser vir para ala van car o de sen vol vi men to
ama zô ni co e cor ri gir as gra vís si mas dis tor ções re gi o-
na is bra si le i ras.

Srªs e Srs. Se na do res, o pro ces so tar dio de co -
lo ni za ção e de sen vol vi men to da re gião Nor te tem
sido uma fon te de pre o cu pa ção de go ver nos e da so -
ci e da de. Os re sul ta dos ob ti dos pelo pro je to ZFM
mos tram que a es co lha do mo de lo é boa e que pode
ser ain da pro ve i to sa no fu tu ro. Um fa tor a mais a fa lar
a fa vor de tal op ção é o ín di ce de de sen vol vi men to hu -
ma no da re gião Nor te, que pas sou de 0,426, em
1970, para 0,727, em 1996, sen do que o Esta do do
Ama zo nas teve ele va ção ain da ma i or, pas san do de
0,437 para 0,797, no mes mo pe río do. Ou seja, in cen-
ti var na di re ção cor re ta a ati vi da de eco nô mi ca pode
pro du zir bons fru tos na evo lu ção da so ci e da de como
um todo, mes mo que tal efe i to não pos sa ser co lo ca-
do como su fi ci en te para as se gu rar to dos os pon tos do 
pro ces so de de sen vol vi men to so ci al ne ces sá ri os.

Sr. Pre si den te, a le i tu ra do Re la tó rio so bre o Mo -
de lo Zona Fran ca de Ma na us – ZFM, li be ra do em ju -
nho des te ano pela SUFRAMA, au tar quia do Mi nis té-
rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri-
or, de mons tra, por sua qua li da de, cla re za e trans pa-
rên cia, os bons re sul ta dos al can ça dos pelo pro je to no 
pe río do que ana li sa, isto é, de 1995 a 2002.

Cre io ser per ti nen te que tal pro je to te nha se gui-
men to nos ter mos do ar ti go 40 das dis po si ções tran si-
tó ri as da Cons ti tu i ção Fe de ral, que as se gu ra a per -
ma nên cia da Zona Fran ca de Ma na us até o ano de
2013.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

SEMESTRE PERDIDO

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a
esta tri bu na, na tar de de hoje, para co men tar ma té ria
in ti tu la da “Se mes tre de sas tro so para Mi nas”, pu bli ca-
da no jor nal Esta do de Mi nas, edi ção de 12 de se -
tem bro do cor ren te, que re gis tra que o PIB do Esta do
de Mi nas Ge ra is caiu 1,9% en tre ja ne i ro e ju nho, em
com pa ra ção com o mes mo pe río do de 2002.

A ma té ria é de ex tre ma atu a li da de e ser ve para
aler tar que a cri se eco nô mi ca por que pas sa o país se 
am pli fi ca no Esta do.

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 EDUARDO AZEREDO 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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – 

O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Sr.. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
nes te mo men to a esta tri bu na para co men tar ma té ria
pu bli ca da no jor nal O Esta do de S. Pa u lo de 21 de
se tem bro do cor ren te, e que tra ta do po ten ci al tu rís ti-
co do nos so país.

A ma té ria, in ti tu la da “Hos pe da gem em ba i xa”, e
que so li ci to seja in se ri da nos ana is do Se na do, des ta-
ca a im por tân cia do se tor de tu ris mo para o de sen vol-

vi men to do país e a ne ces si da de de que o go ver no
Lula pro po nha ações ins ti tu ci o na is de pu bli ci da de e
mar ke ting para a di vul ga ção da ima gem do Bra sil em
to das as áre as do pla ne ta.

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 LEONEL PAVAN 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. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, en con tra-se na Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia des ta Casa o PLS nº 399,
de 2003, de mi nha au to ria, que, acres cen tan do dis po-
si ti vo ao Có di go Pe nal, au men ta a pena no caso de
le são do lo sa con tra mu lher.

Mu i to se tem fa la do, Sr. Pre si den te, da si tu a ção
de ab sur da vi o lên cia que vi ve mos em nos so País, por
tra di ção tão pa cí fi co e or de i ro. Da mes ma for ma, mu i-
to se fala, com jus ti fi ca da re vol ta, da vi o lên cia de que
são ví ti mas as mu lhe res bra si le i ras, ain da dis cri mi na-
das e ain da des pro te gi das pelo Esta do.

Ao apre sen tar o ci ta do Pro je to, par ti da cons ta-
ta ção de que mu i to se dis cu te e pou co se faz, efe ti va-
men te, para me lho rar a si tu a ção das mu lhe res que
são agre di das por ho mens, em ra zão de di ver gên ci as
na vida co mum, de mera co var dia, pa tro ci na da pela
for ça bru ta, ou sim ples men te em con se qüên cia de
con du tas cri mi no sas.

O Pro je to de mi nha au to ria, se tor na do lei, não
vai co i bir a vi o lên cia con tra a mu lher com ab so lu ta efi-
cá cia, mas vai se so mar a ou tras me di das pu ni ti vas já
pre vis tas em lei e aos pro gra mas de ca rá ter pre ven ti-
vo, com a in ten ção de re du zir, de for ma sig ni fi ca ti va,
essa si tu a ção la men tá vel, fre qüen te men te trá gi ca e
in fe liz men te ge ne ra li za da, que fla ge la mi lha res de
mu lhe res bra si le i ras.

Lou ve-se, no que res pe i ta às me di das de ca rá ter
edu ca ti vo e as sis ten ci al, a ini ci a ti va do Go ver no Fe de-
ral, que lan çou há pou co – pre ci sa men te no dia 27 de
agos to – o Pro gra ma de Pre ven ção, Assis tên cia e
Com ba te à Vi o lên cia con tra a Mu lher”. Cri a do pela Se -
cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas para as Mu lhe res, o pro -
gra ma tem o en dos so pes so al do Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, que, na oca sião, en fa ti zou: “Pre ci sa-
mos de le gis la ção mais ri go ro sa, mas tam bém de edu -
ca ção para mu dar os há bi tos e o com por ta men to.” O
Pre si den te Lula afir mou, ain da, na que la opor tu ni da de,
que o com ba te a esse tipo de agres sões será uma das
pri o ri da des em seus qua tro anos de Go ver no.

De fato, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
si tu a ção da mu lher na re a li da de bra si le i ra é gra vís si-
ma. De acor do com da dos da Fun da ção Per seu Abra -
mo, a cada 15 se gun dos uma mu lher so fre vi o lên cia
fí si ca, se xu al ou psi co ló gi ca em nos so País. Esses
nú me ros nos dão uma idéia quan ti ta ti va des sas
agres sões, mas as con se qüên ci as bi o ló gi cas e psi-
cos so ci a is pra ti ca men te não po dem ser men su ra das.

O Pre si den te Lula está co ber to de ra zão quan -
do diz que o com ba te a esse tipo de vi o lên cia exi ge,
além de le gis la ção mais ri go ro sa, edu ca ção para mu -
dan ça de há bi tos. O PLS nº 399, de 2003, de mi nha
au to ria, re pre sen ta a ou tra pon ta des sa pers pec ti va
de ação com ple men tar, por quan to a le gis la ção es pe-

cí fi ca con cer nen te a esse tipo de de li to é mu i to bran -
da. Hoje, a agres são à mu lher, por seu ma ri do ou
com pa nhe i ro, ou por ou tro ho mem qual quer, re sul ta
em pe nas mu i to su a ves, con fron ta das com as gra ves
con se qüên ci as do de li to.

Ape sar do em pe nho do Ju i za do Espe ci al Cri mi-
nal e ape sar do con jun to de ini ci a ti vas que vêm sen do
to ma das na es fe ra do Po der Pú bli co, a mu lher bra si le-
i ra con ti nua ten do uma as sis tên cia mu i to pre cá ria, e
gran de par ce la das agres sões ocor rem no am bi en te
do més ti co. De acor do com a So ci e da de Mun di al de
Vi ti mo lo gia, 23% das mu lhe res bra si le i ras es tão su je-
i tas a esse tipo de agres sões. Cer ca de 70% des ses
ca sos acon te cem no am bi en te do més ti co, sen do o
agres sor, qua se sem pre, o pró prio ma ri do ou com pa-
nhe i ro. Isso equi va le a di zer que, a cada qua tro mi nu-
tos, uma mu lher é agre di da no seu pró prio lar.

A So ci e da de Mun di al de Vi ti mo lo gia re gis tra,
ain da, que mais de 40% dos ca sos de vi o lên cia re sul-
tam em le sões cor po ra is gra ves, de cor ren tes de so-
cos, ta pas, chu tes, que i ma du ras e es tran gu la men tos.

Ape sar de tudo, Sr. Pre si den te,  os fe ri men tos
re sul tan tes das agres sões, na ma i o ria das ve zes, são
in su fi ci en tes para con fi gu rar uma le são gra ve. As se -
qüe las emo ci o na is, no en tan to, per du ram por lon go
tem po, às ve zes por toda a vida.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como re -
pre sen tan tes do povo e res pon sá ve is pela ela bo ra-
ção das leis, não po de mos fe char os olhos para essa
si tu a ção tão gra ve, que é a vi o lên cia ge ne ra li za da em
nos so País. Assim, en ca re ço aos no bres Co le gas o
exa me acu ra do e a dis po si ção fa vo rá vel ao PLS nº
399, de 2003, com a ex pec ta ti va de vir mos a mi no rar
o so fri men to de mi lha res de ví ti mas des sas co var des
agres sões.

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, ve nho nes te mo men to a esta Tri bu na
para des ta car ma té ria do jor nal Cor re io Bra si li en se
re fe ren te à pes qui sa da UNESCO so bre es co las pú -
bli cas de qua li da de, as sim como a co lu na da jor na lis-
ta Eli a ne Can ta nhê de “Pas sa do e Fu tu ro”, do jor nal
Fo lha de S. Pa u lo, so bre a im por tân cia da edu ca ção.

As ma té ri as são de ex tre ma atu a li da de, pelo
que me re cem a in ser ção nos Ana is do Se na do, no
sen ti do de va lo ri zar a edu ca ção como ca mi nho para
de sen vol vi men to.

Mu i to obri ga da.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Nada mais ha-

ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba-

lhos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Está en cer-
ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 1
mi nu to.)
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Ata da 131ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 29 de setembro de 2003

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA

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 do Sr. Pa pa léo Paes

(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.

A Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di-
en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 662 e 663,
de 2003.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 662, DE 2003

(Nº 611/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o “Pro to co lo de Oli vos para
a So lu ção de Con tro vér si as no Mer co-
sul”, as si na do na ci da de de Oli vos, Pro-
vín cia de Bu e nos Ai res, em 18 de fe ve re i-
ro de 2002, pe los Go ver nos da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, da Re pú bli ca da
Argen ti na, da Re pú bli ca do Pa ra guai e da 
Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do “Pro to co lo de

Oli vos para a So lu ção de Con tro vér si as no Mer co sul”,
as si na do na ci da de de Oli vas, Pro vín cia de Bu e nos
Ai res, em 18 de fe ve re i ro de 2002, pe los Go ver nos da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, da Re pú bli ca da
Argen ti na, da Re pú bli ca do Pa ra guai e da Re pú bli ca
Ori en tal do Uru guai.

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 Pro to co lo, 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.

PROTOCOLO DE OLIVOS PARA A SOLUÇÃO
DE CONTROVÉRSIAS NO MERCOSUL

A Re pú bli ca Argen ti na, a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, a Re pú bli ca do Pa ra guai e a Re pú bli ca Ori -
en tal do Uru guai, do ra van te de no mi na dos “Esta dos
Par tes”;

Ten do em con ta
O Tra ta do de Assun ção, o Pro to co lo de Bra sí lia

e o Pro to co lo de Ouro Pre to;
Re co nhe cen do
Que a evo lu ção do pro ces so de in te gra ção no

âm bi to do Mer co sul re quer o aper fe i ço a men to do sis -
te ma de so lu ção de con tro vér si as;

Con si de ran do
A ne ces si da de de ga ran tir a cor re ta in ter pre ta-

ção, apli ca ção e cum pri men to dos ins tru men tos fun -
da men ta is do pro ces so de in te gra ção e do con jun to
nor ma ti vo do Mer co sul, de for ma con sis ten te e sis te-
má ti ca:

Con ven ci dos
Da con ve niên cia de efe tu ar mo di fi ca ções es pe-

ci fi cas no sis te ma de so lu ção de con tro vér si as de ma -
ne i ra a con so li dar a se gu ran ça ju rí di ca no âm bi to do
Mer co sul;

Acor da ram o se guin te:

CAPÍTULO I
Con tro vér si as en tre Esta dos Par tes

ARTI GO 1
Âmbi to de Apli ca ção

1. As con tro vér si as que sur jam en tre os Esta dos
Par tes so bre a in ter pre ta ção, a apli ca ção ou o não
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cum pri men to do Tra ta do de Assun ção, do Pro to co lo
de Ouro Pre to, dos pro to co los e acor dos ce le bra dos
no mar co do Tra ta do de Assun ção, das De ci sões do
Con se lho do Mer ca do Co mum, das Re so lu ções do
Gru po Mer ca do Co mum e das Di re tri zes da Co mis-
são de Co mér cio do Mer co sul se rão sub me ti das aos
pro ce di men tos es ta be le ci dos no pre sen te Pro to co lo.

2. As con tro vér si as com pre en di das no âm bi to
de apli ca ção do pre sen te Pro to co lo que pos sam tam -
bém ser sub me ti das ao sis te ma de so lu ção de con tro-
vér si as da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio ou de
ou tros es que mas pre fe ren ci a is de co mér cio de que
se jam par te in di vi du al men te os Esta dos Par tes do
Mer co sul po de rão sub me ter-se a um ou ou tro foro, à
es co lha da par te de man dan te. Sem pre ju í zo dis so, as 
par tes na con tro vér sia po de rão, de co mum acor do,
de fi nir o foro.

Uma vez ini ci a do um pro ce di men to de so lu ção
de con tro vér si as de acor do com o pa rá gra fo an te ri or,
ne nhu ma das par tes po de rá re cor rer a me ca nis mos
de so lu ção de con tro vér si as es ta be le ci dos nos ou tros
fo ros com re la ção a um mes mo ob je to, de fi ni do nos
ter mos do ar ti go 14 des te Pro to co lo.

Não obs tan te, no mar co do es ta be le ci do nes te
nu me ral, o Con se lho do Mer ca do Co mum re gu la men-
ta rá os as pec tos re la ti vos à op ção de foro.

CAPÍTULO II
Me ca nis mos Re la ti vos a Aspec tos Téc ni cos

ARTIGO 2
Esta be le ci men to dos Me ca nis mos

1. Qu an do se con si de re ne ces sá rio, po de rão
ser es ta be le ci dos me ca nis mos ex pe di tos para re sol-
ver di ver gên ci as en tre Esta dos Par tes so bre as pec-
tos téc ni cos re gu la dos em ins tru men tos de po lí ti cas
co mer ci a is co muns.

2. As re gras de fun ci o na men to, o al can ce des -
ses me ca nis mos e a na tu re za dos pro nun ci a men tos a 
se rem emi ti dos nos mes mos se rão de fi ni dos e apro -
va dos por De ci são do Con se lho do Mer ca do Co mum.

CAPÍTULO III
Opi niões Con sul ti vas

ARTI GO 3
Re gi me de So li ci ta ção

O Con se lho do Mer ca do Co mum po de rá es ta-
be le cer me ca nis mos re la ti vos à so li ci ta ção de opi-
niões con sul ti vas ao Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são
de fi nin do seu al can ce e seus pro ce di men tos.

CA PÍTU LO IV
Ne go ci a ções Di re tas

ARTI GO 4
Ne go ci a ções

Os Esta dos Par tes numa con tro vér sia pro cu ra-
rão re sol vê-la, an tes de tudo, me di an te ne go ci a ções
di re tas.

ARTI GO 5
Pro ce di men to e Pra zo

1. As ne go ci a ções di re tas não po de rão, sal vo
acor do en tre as par tes na con tro vér sia, ex ce der um
pra zo de quin ze (15) dias a par tir da data cm que uma
de las co mu ni cou à ou tra a de ci são de ini ci ar a con tro-
vér sia.

2. Os Esta dos pa nes em uma con tro vér sia in for-
ma rão ao Gru po Mer ca do Co mum, por in ter mé dio da
Se cre ta ria Admi nis tra ti va do Mer co sul, so bre as ges -
tões que se re a li za rem du ran te as ne go ci a ções e os
re sul ta dos das mes mas.

CA PÍ TU LO V
Inter ven ção do Gru po Mer ca do Co mum

ARTIGO 6
Pro ce di men to Opci o nal ante o GMC

1. Se me di an te as ne go ci a ções di re tas não se
al can çar um acor do ou se a con tro vér sia for so lu ci o-
na da ape nas par ci al men te, qual quer dos Esta dos
par tes na con tro vér sia po de rá ini ci ar di re ta men te o
pro ce di men to ar bi tral pre vis to no Ca pí tu lo VI.

2. Sem pre ju í zo do es ta be le ci do no nu me ral an -
te ri or, os Esta dos par tes na con tro vér sia po de rão, de
co mum acor do, sub me tê-la à con si de ra ção do Gru po
Mer ca do Co mum.

I) Nes se caso, o Gru po Mer ca do Co mum ava li a-
rá a si tu a ção, dan do opor tu ni da de às par tes na con -
tro vér sia para que ex po nham suas res pec ti vas po si-
ções, re que ren do, quan do con si de re ne ces sá rio, o
as ses so ra men to de es pe ci a lis tas se le ci o na dos da lis -
ta re fe ri da no ar ti go 43 do pre sen te Pro to co lo.

II) Os gas tos re la ti vos a esse as ses so ra men to
se rão cus te a dos em mon tan tes igua is pe los Esta dos
par tes na con tro vér sia ou na pro por ção que de ter mi-
ne o Gru po Mer ca do Co mum.

3. A con tro vér sia tam bém po de rá ser le va da à
con si de ra ção do Gru po Mer ca do Co mum se ou tro
Esta do. que não seja par te na con tro vér sia, so li ci tar,
jus ti fi ca da men te, tal pro ce di men to ao tér mi no das ne -
go ci a ções di re tas. Nes se caso, o pro ce di men to ar bi-
tral ini ci a do pelo Esta do Par te de man dan te não será
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in ter rom pi do, sal vo acor do en tre os Esta dos par tes
na con tro vér sia.

ARTIGO 7
Atri bu i ções do GMC

1. Se a con tro vér sia for sub me ti da ao Gru po
Mer ca do Co mum pe los Esta dos par tes na con tro vér-
sia, este for mu la rá re co men da ções que, se pos sí vel,
de ve rão ser ex pres sas e de ta lha das, vi san do à so lu-
ção da di ver gên cia.

2. Se a con tro vér sia for le va da à con si de ra ção
do Gru po Mer ca do Co mum a pe di do de um Esta do
que dela não é par te, o Gru po Mer ca do Co mum po -
de rá for mu lar co men tá ri os ou re co men da ções a res -
pe i to.

ARTI GO 8
Pra zo para Inter ven ção e Pro nun ci a men to do GMC

O pro ce di men to des cri to no pre sen te Ca pí tu lo
não po de rá es ten der-se por um pra zo su pe ri or a trin ta
(30) dias a par tir da data da re u nião em que a con tro-
vér sia foi sub me ti da à con si de ra ção do Gru po Mer ca-
do Co mum.

CAPÍTULO VI
Pro ce di men to Arbi tral Ad Hoc

ARTIGO 9
Iní cio da Eta pa Arbi tral

1. Qu an do não ti ver sido pos sí vel so lu ci o nar a
con tro vér sia me di an te a apli ca ção dos pro ce di men-
tos re fe ri dos nos Ca pí tu los IV e V. qual quer dos Esta -
dos pa nes na con tro vér sia po de rá co mu ni car à Se-
cre ta ria Admi nis tra ti va do Mer co sul sua de ci são de
re cor rer ao pro ce di men to ar bi tral es ta be le ci do no pre -
sen te Ca pí tu lo.

2. A Se cre ta ria Admi nis tra ti va do Mer co sul no ti-
fi ca rá, de ime di a to, a co mu ni ca ção ao ou tro ou aos
ou tros Esta dos en vol vi dos na con tro vér sia e ao Gru -
po Mer ca do Co mum.

3. A Se cre ta ria Admi nis tra ti va do Mer co sul se
en car re ga rá das ges tões ad mi nis tra ti vas que lhe se -
jam re que ri das para a tra mi ta ção dos pro ce di men tos.

ARTI GO 10
Com po si ção do Tri bu nal Arbi tral Ad Hoc

1. O pro ce di men to ar bi tral tra mi ta rá ante um Tri-
bu nal Ad Hoc com pos to de três (3) ár bi tros.

Os ár bi tros se rão de sig na dos da se guin te ma -
ne i ra:

i) Cada Esta do par te na con tro vér sia
de sig na rá um (1) ár bi tro ti tu lar da lis ta pre-
vis ta no ar ti go 11.1. no pra zo de quin ze (15)
dias, con ta do a par tir da data em que a Se -
cre ta ria Admi nis tra ti va do Mer co sul te nha
co mu ni ca do aos Esta dos par tes na con tro-
vér sia a de ci são de um de les de re cor rer à
ar bi tra gem.

Si mul ta ne a men te, de sig na rá da mes-
ma lis ta, um (1) ár bi tro su plen te para subs ti-
tu ir o ár bi tro ti tu lar em caso de in ca pa ci da de
ou es cu sa des te em qual quer eta pa do pro -
ce di men to ar bi tral.

ii) Se um dos Esta dos par tes na con-
tro vér sia não ti ver no me a do seus ár bi tros no 
pra zo in di ca do no nu me ral 2 (i), eles se rão
de sig na dos por sor te io pela Se cre ta ria
Admi nis tra ti va do MERCOSUL em um pra zo
de dois (2) dias, con ta do a par tir do ven ci-
men to da que le pra zo, den tre os ár bi tros
des se Esta do da lis ta pre vis ta no ar ti go
11.1.

3. O ár bi tro Pre si den te será de sig na do da se-
guin te for ma:

i) Os Esta dos par tes na con tro vér sia
de sig na rão, de co mum acor do, o ter ce i ro ár -
bi tro, que pre si di rá o Tri bu nal Arbi tral Ad
Hoc, da lis ta pre vis ta no ar ti go 11.2 (iii), em
um pra zo de quin ze (15) dias, con ta do a
par tir da data em que a Se cre ta ria Admi nis-
tra ti va do MERCOSUL te nha co mu ni ca do
aos Esta dos par tes na con tro vér sia a de ci-
são de um de les de re cor rer à ar bi tra gem.

Si mul ta ne a men te, de sig na rão da mes ma lis ta,
um ár bi tro su plen te para subs ti tu ir o ár bi tro ti tu lar em
caso de in ca pa ci da de ou es cu sa des te em qual quer
eta pa do pro ce di men to ar bi tral.

O Pre si den te e seu su plen te não po de rão ser
na ci o na is dos Esta dos par tes na con tro vér sia.

ii) Se não hou ver acor do en tre os Esta -
dos par tes na con tro vér sia para es co lher o
ter ce i ro ár bi tro den tro do pra zo in di ca do, a
Se cre ta ria Admi nis tra ti va do MERCOSUL, a
pe di do de qual quer um de les, pro ce de rá a
sua de sig na ção por sor te io da lis ta do ar ti go
11 .2 (iii) ex clu in do do mes mo os na ci o na is
dos Esta dos par tes na con tro vér sia.

iii) Os de sig na dos para atu ar como ter -
ce i ros ár bi tros de ve rão res pon der, em um
pra zo má xi mo de três (3) dias, con ta do a
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par tir da no ti fi ca ção de sua de sig na ção. so -
bre sua ace i ta ção para atu ar em uma con-
tro vér sia.

4. A Se cre ta ria Admi nis tra ti va do MERCOSUL
no ti fi ca rá os ár bi tros de sua de sig na ção.

ARTI GO 11
Lis tas de Árbi tros

1. Cada Esta do Par te de sig na rá doze (12) ár bi-
tros, que in te gra rão uma lis ta que fi ca rá re gis tra da na
Se cre ta ria Admi nis tra ti va do MERCOSUL. A de sig na-
ção dos ár bi tros, jun ta men te com o cur ri cu lum vi tae
de ta lha do de cada um de les, será no ti fi ca da si mul ta-
ne a men te aos de ma is Esta dos Par tes e à Se cre ta ria
Admi nis tra ti va do MERCOSUL.

i) Cada Esta do Par te po de rá so li ci tar
es cla re ci men tos so bre as pes so as de sig na-
das pe los ou tros Esta dos Par tes para in te-
grar a lis ta re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or,
den tro do pra zo de trin ta (30) dias, con ta do
a par tir de tal no ti fi ca ção.

ii) A Se cre ta ria Admi nis tra ti va do
MERCOSUL no ti fi ca rá aos Esta dos Par tes a 
lis ta con so li da da de ár bi tros do
MERCOSUL, bem como suas su ces si vas
mo di fi ca ções.

2. Cada Esta do Par te pro po rá, ade ma is. qua tro
(4) can di da tos para in te grar a lis ta de ter ce i ros ár bi-
tros. Pelo me nos um dos ár bi tros in di ca dos por cada 
Esta do Par te para esta lis ta não será na ci o nal de
ne nhum dos Esta dos Par tes do MERCOSUL.

i) A lis ta de ve rá ser no ti fi ca da aos de-
ma is Esta dos Par tes, por in ter mé dio da Pre -
si dên cia Pro Tem po re, acom pa nha da pelo
cur ri cu lum vi tae de cada um dos can di da-
tos pro pos tos.

ii) Cada Esta do Par te po de rá so li ci tar
es cla re ci men tos so bre as pes so as pro pos-
tas pe los de ma is Esta dos Par tes ou apre-
sen tar ob je ções jus ti fi ca das aos can di da tos
in di ca dos, con for me os cri té ri os es ta be le ci-
dos no ar ti go 35, den tro do pra zo de trin ta
(30) dias, con ta do a par tir da no ti fi ca ção
des sas pro pos tas.

As ob je ções de ve rão ser co mu ni ca das por in -
ter mé dio da Pre si dên cia Pro Tem po re ao Esta do
Par te pro po nen te. Se, em um pra zo que não po de-
rá ex ce der a trin ta (30) dias con ta do da no ti fi ca-

ção, não se che gar a uma so lu ção, pre va le ce rá a
ob je ção.

iii) A lis ta con so li da da de ter ce i ros ár bi-
tros, bem como suas su ces si vas mo di fi ca-
ções, acom pa nha das do cur ri cu lum vi tae
dos ár bi tros, será co mu ni ca da pela Pre si-
dên cia Pro Tem po re á Se cre ta ria Admi nis-
tra ti va do MERCOSUL, que a re gis tra rá e
no ti fi ca rá aos Esta dos Par tes.

ARTI GO 12
Re pre sen tan tes e Asses so res

Os Esta dos par tes na con tro vér sia de sig na rão
seus re pre sen tan tes ante o Tri bu nal Arbi tral Ad Hoc e
po de rão ain da de sig nar as ses so res para a de fe sa de
seus di re i tos.

ARTI GO 13
Uni fi ca ção de Re pre sen ta ção

Se dois ou mais Esta dos Par tes sus ten ta rem a
mes ma po si ção na con tro vér sia, po de rão uni fi car sua 
re pre sen ta ção ante o Tri bu nal Arbi tral e de sig na rão
um ár bi tro de co mum acor do, no pra zo es ta be le ci do
no ar ti go 10.2(i).

ARTI GO 14
Obje to da Con tro vér sia

1. O ob je to das con tro vér si as fi ca rá de ter mi na-
do pe los tex tos de apre sen ta ção e de res pos ta apre -
sen ta dos ante o Tri bu nal Arbi tral Ad Hoc, não po den-
do ser am pli a do pos te ri or men te.

2. As ale ga ções que as par tes apre sen tem nos
tex tos men ci o na dos no nu me ral an te ri or se ba se a rão
nas ques tões que fo ram con si de ra das nas eta pas
pré vi as, con tem pla das no pre sen te Pro to co lo e no
Ane xo ao Pro to co lo de Ouro Pre to.

3. Os Esta dos par tes na con tro vér sia in for ma rão
ao Tri bu nal Arbi tral Ad Hoc, nos tex tos men ci o na dos
no nu me ral 1 do pre sen te ar ti go, so bre as ins tân ci as
cum pri das com an te ri o ri da de ao pro ce di men to ar bi-
tral e fa rão uma ex po si ção dos fun da men tos de fato e
de di re i to de suas res pec ti vas po si ções.

ARTI GO 15
Me di das Pro vi só ri as

1. O Tri bu nal Arbi tral Ad Hoc po de rá, por so li ci ta-
ção da par te in te res sa da, e na me di da em que exis -
tam pre sun ções fun da men ta das de que a ma nu ten-
ção da si tu a ção po de rá oca si o nar da nos gra ves e ir -
re pa rá ve is a uma das par tes na con tro vér sia, di tar as
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me di das pro vi só ri as que con si de re apro pri a das para
pre ve nir tais da nos.

2. O Tri bu nal po de rá, a qual quer mo men to, to -
mar sem efe i to tais me di das.

3. Caso o la u do seja ob je to de re cur so de re vi-
são, as me di das pro vi só ri as que não te nham sido de i-
xa das sem efe i to an tes da emis são do mes mo se
man te rão até o tra ta men to do tema na pri me i ra re u-
nião do Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são, que de ve rá
re sol ver so bre sua ma nu ten ção ou ex tin ção.

ARTIGO 16
La u do Arbi tral

O Tri bu nal Arbi tral Ad Hoc emi ti rá o la u do num
pra zo de ses sen ta (60) dias, pror ro gá ve is por de ci são
do Tri bu nal por um pra zo má xi mo de trin ta (30) dias,
con ta do a par tir da co mu ni ca ção efe tu a da pela Se-
cre ta ria Admi nis tra ti va do MERCOSUL às par tes e
aos de ma is ár bi tros, in for man do a ace i ta ção pelo ár -
bi tro Pre si den te de sua de sig na ção.

CAPÍTULO VII
Pro ce di men to de Re vi são

ARTI GO 17
Re cur so de Re vi são

1. Qu al quer das par tes na con tro vér sia po de rá
apre sen ta um re cur so de re vi são do la u do do Tri bu nal
Arbi tral Ad Hoc ao Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são,
em pra zo não su pe ri or a quin ze (15) dias a par tir da
no ti fi ca ção do mes mo.

2. O re cur so es ta rá li mi ta do a ques tões de di re i to
tra ta das na con tro vér sia e às in ter pre ta ções ju rí di cas de -
sen vol vi das no la u do do Tri bu nal Arbi tral Ad Hoc.

3. Os la u dos dos Tri bu na is Ad Hoc emi ti dos com 
base nos prin cí pi os ex ae quo et bono não scrão sus -
ce tí ve is de re cur so de re vi são.

4. A Se cre ta ria Admi nis tra ti va do MERCOSUL
es ta rá en car re ga da das ges tões ad mi nis tra ti vas que
lhe se jam en co men da das para o trâ mi te dos pro ce di-
men tos e man te rá in for ma dos os Esta dos par tes na
con tro vér sia e o Gru po Mer ca do Co mum.

ARTIGO 18
Com po si ção do Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são

1. O Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são será in te-
gra do por cin co (5) ár bi tros.

2. Cada Esta do Par te do MERCOSUL de sig na-
rá um (1) ár bi tro e seu su plen te por um pe río do de
dois (2) anos, re no vá vel por no má xi mo dois pe río dos
con se cu ti vos.

3. O quin to ár bi tro, que será de sig na do por um
pe río do de três (3) anos não re no vá vel. sal vo acor do
em con trá rio dos Esta dos Par tes, será es co lhi do, por
una ni mi da de dos Esta dos Pa nes, da lis ta re fe ri da
nes te nu me ral, pelo me nos três (3) me ses an tes da
ex pi ra ção do man da to do quin to ár bi tro cm exer cí cio.
Este ár bi tro terá a na ci o na li da de de al gum dos Esta -
dos Par tes do MERCOSUL, sem pre ju í zo do dis pos to
no nu me ral 4 des te Arti go.

Não ha ven do una ni mi da de, a de sig na ção se
fará por sor te io que re a li za rá a Se cre ta ria Admi nis tra-
ti va do MERCOSUL, den tre os in te gran tes des sa lis -
ta, den tro dos dois (2) dias se guin tes ao ven ci men to
do re fe ri do pra zo.

A lis ta para a de sig na ção do quin to ár bi tro con -
for mar-se-á com oito (8) in te gran tes. Cada Esta do
Par te pro po rá dois (2) in te gran tes que de ve rão ser
na ci o na is dos pa í ses do MERCOSUL.

4. Os Esta dos Par tes, de co mum acor do, po de-
rão de fi nir ou tros cri té ri os para a de sig na ção do quin -
to ár bi tro.

5. Pelo me nos três (3) me ses an tes do tér mi no
do man da to dos ár bi tros, os Esta dos Par tes de ve rão
ma ni fes tar-se a res pe i to de sua re no va ção ou pro por
no vos can di da tos.

6. Caso ex pi re o man da to de um ár bi tro que es -
te ja atu an do cm uma con tro vér sia, este de ve rá per -
ma ne cer em fun ção até sua con clu são.

7. Apli ca-se, no que cou ber, aos pro ce di men tos
des cri tos nes te ar ti go o dis pos to no ar ti go 11.2.

ARTI GO 19
Dis po ni bi li da de Per ma nen te

Os in te gran tes do Tri bu nal Per ma nen te de Re vi-
são, uma vez que ace i tem sua de sig na ção, de ve rão
es tar dis po ní ve is per ma nen te men te para atu ar quan -
do con vo ca dos.

ARTI GO 20
Fun ci o na men to do Tri bu nal

1. Qu an do a con tro vér sia en vol ver dois Esta -
dos Par tes, o Tri bu nal es ta rá in te gra do por três (3)
ár bi tros. Dois (2) ár bi tros se rão na ci o na is de cada
Esta do par te na con tro vér sia e o ter ce i ro, que exer -
ce rá a Pre si dên cia, será de sig na do me di an te sor te-
io a ser re a li za do pelo Di re tor da Se cre ta ria Admi -
nis tra ti va do MERCOSUL, en tre os ár bi tros res tan-
tes que não se jam na ci o na is dos Esta dos par tes na
con tro vér sia. A de sig na ção do Pre si den te dar-se-á
no dia se guin te à in ter po si ção do re cur so de re vi-
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são, data a par tir da qual es ta rá cons ti tu í do o Tri bu-
nal para to dos os efe i tos.

2. Qu an do a con tro vér sia en vol ver mais de dois
Esta dos Par tes, o Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são
es ta rá in te gra do pe los cin co (5) ár bi tros.

3. Os Esta dos Par tes, de co mum acor do, po de-
rão de fi nir ou tros cri té ri os para o fun ci o na men to do
Tri bu nal es ta be le ci do nes te ar ti go.

ARTIGO 21
Con tes ta ção do Re cur so de Re vi são

e Pra zo para o La u do

1. A ou tra par te na con tro vér sia terá di re i to a
con tes tar o re cur so de re vi são in ter pos to, den tro do
pra zo de quin ze (15) dias de no ti fi ca da a apre sen ta-
ção de tal re cur so.

2. O Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são pro nun ci-
ar-se-á so bre o re cur so em um pra zo má xi mo de trin -
ta (30) dias, con ta do a par tir da apre sen ta ção da con -
tes ta ção a que faz re fe rên cia o nu me ral an te ri or ou do 
ven ci men to do pra zo para a re fe ri da apre sen ta ção,
con for me o caso. Por de ci são do Tri bu nal, o pra zo de
trin ta (30) dias po de rá ser pror ro ga do por mais quin ze
(15) dias.

ARTIGO 22
Alcan ce do Pro nun ci a men to

1. O Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são po de rá
con fir mar, mo di fi car ou re vo gar a fun da men ta ção ju rí-
di ca e as de ci sões do Tri bu nal Arbi tral Ad Hoc.

2. O la u do do Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são
será de fi ni ti vo e pre va le ce rá so bre o la u do do Tri bu nal
Arbi tral Ad Hoc.

ARTIGO 23
Aces so di re to ao Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são

1. As par tes na con tro vér sia, cul mi na do o pro ce-
di men to es ta be le ci do nos ar ti gos 4 e 5 des te Pro to co-
lo, po de rão acor dar ex pres sa men te sub me ter-se di -
re ta men te e em úni ca ins tân cia ao Tri bu nal Per ma-
nen te de Re vi são, caso em que este terá as mes mas
com pe tên ci as que um Tri bu nal Arbi tral Ad Hoc, apli -
can do-se, no que cor res pon da, os Arti gos 9, 12, 13,
14, 15 e 16 do pre sen te Pro to co lo.

2. Nes sas con di ções, os la u dos do Tri bu nal Per -
ma nen te de Re vi são se rão obri ga tó ri os para os Esta -
dos par tes na con tro vér sia a par tir do re ce bi men to da
res pec ti va no ti fi ca ção, não es ta rão su je i tos a re cur-
sos de re vi são e te rão, com re la ção às par tes, for ça
de co i sa jul ga da.

Arti go 24
Me di das Excep ci o na is e de Urgên cia

O Con se lho do Mer ca do Co mum po de rá es ta-
be le cer pro ce di men tos es pe ci a is para aten der ca sos
ex cep ci o na is de ur gên cia que pos sam oca si o nar da -
nos ir re pa rá ve is às Par tes.

CAPÍTULO VIII
La u dos Arbi tra is

ARTIGO 25
Ado ção dos La u dos

Os la u dos do Tri bu nal Arbi tral Ad Hoc e os do
Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são se rão ado ta dos por
ma i o ria, se rão fun da men ta dos e as si na dos pelo Pre -
si den te e pe los de ma is ár bi tros. Os ár bi tros não po de-
rão fun da men tar vo tos em dis si dên cia e de ve rão
man ter a con fi den ci a li da de da vo ta ção. As de li be ra-
ções tam bém se rão con fi den ci a is e as sim per ma ne-
ce rão em todo o mo men to.

ARTI GO 26
Obri ga to ri e da de dos La u dos

1. Os la u dos dos Tri bu na is Arbi tra is Ad Hoc são
obri ga tó ri os para os Esta dos par tes na con tro vér sia a
par tir de sua no ti fi ca ção e te rão, em re la ção a eles,
for ça de co i sa jul ga da se, trans cor ri do o pra zo pre vis-
to no ar ti go 17.1 para in ter por re cur so de re vi são, este 
não te nha sido in ter pos to.

2. Os la u dos do Tri bu nal Per ma nen te de Re vi-
são são ina pe lá ve is, obri ga tó ri os para os Esta dos
par tes na con tro vér sia a par tir de sua no ti fi ca ção e te -
rão, com re la ção a eles, for ça de co i sa jul ga da.

ARTI GO 27
Obri ga to ri e da de do Cum pri men to dos La u dos

Os la u dos de ve rão ser cum pri dos na for ma e
com o al can ce com que fo ram emi ti dos. A ado ção de
me di das com pen sa tó ri as nos ter mos des te Pro to co lo
não exi me o Esta do par te de sua obri ga ção de cum -
prir o la u do.

ARTIGO 28
Re cur so de Escla re ci men to

1. Qu al quer dos Esta dos par tes na con tro vér sia
po de rá so li ci tar um es cla re ci men to do la u do do Tri bu-
nal Arbi tral Ad Hoc ou do Tri bu nal Per ma nen te de Re -
vi são e so bre a for ma com que de ve rá cum prir-se o
la u do, den tro de quin ze (15) dias sub se qüen tes à sua
no ti fi ca ção.

2. O Tri bu nal res pec ti vo se ex pe di rá so bre o re -
cur so nos quin ze (15) dias sub se qüen tes à apre sen-
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ta ção da re fe ri da so li ci ta ção e po de rá ou tor gar um
pra zo adi ci o nal para o cum pri men to do la u do.

ARTI GO 29
Pra zo e Mo da li da de de Cum pri men to

1. Os la u dos do Tri bu nal Ad Hoc ou os do Tri bu-
nal Per ma nen te de Re vi são, con for me o caso, de ve-
rão ser cum pri dos no pra zo que os res pec ti vos Tri bu-
na is es ta be le ce rem. Se não for es ta be le ci do um pra -
zo, os la u dos de ve rão ser cum pri dos no pra zo de trin -
ta (30) dias se guin tes à data de sua no ti fi ca ção.

2. Caso um Esta do par te in ter po nha re cur so de
re vi são, o cum pri men to do la u do do Tri bu nal Arbi tral
Ad Hoc será sus pen so du ran te o trâ mi te do mes mo.

3. O Esta do par te obri ga do a cum prir o la u do in -
for ma rá à ou tra par te na con tro vér sia, as sim como ao
Gru po Mer ca do Co mum, por in ter mé dio da Se cre ta-
ria Admi nis tra ti va do MERCOSUL, so bre as me di das
que ado ta rá para cum prir o la u do, den tro dos quin ze
(15) dia con ta dos des de sua no ti fi ca ção.

ARTIGO 30
Di ver gên ci as so bre o Cum pri men to do La u do

1. Caso o Esta do be ne fi ci a do pelo la u do en ten-
da que as me di das ado ta das não dão cum pri men to
ao mes mo, terá um pra zo de trin ta (30) dias, a par tir
da ado ção das mes mas, para le var a si tu a ção à con si-
de ra ção do Tri bu nal Arbi tral Ad Hoc ou do Tri bu na]
Per ma nen te de Re vi são, con for me o caso.

2. O Tri bu nal res pec ti vo terá um pra zo de trin ta
(30) dias a par tir da data que to mou co nhe ci men to da
si tu a ção para di ri mir as ques tões re fe ri das no nu me-
ral an te ri or.

3. Caso não seja pos sí vel a con vo ca ção do Tri-
bu nal Arbi tral Ad Hoc que co nhe ceu do caso, ou tro
será con for ma do com o ou os su plen tes ne ces sá ri os
men ci o na dos nos ar ti gos 10.2 e 10.3.

CA PÍ TU LO IX
Me di das Com pen sa tó ri as

ARTIGO 31
Fa cul da de de Apli car Me di das Com pen sa tó ri as

1. Se um Esta do par te na con tro vér sia não cum -
prir to tal ou par ci al men te o la u do do Tri bu nal Arbi tral,
a ou tra par te na con tro vér sia terá a fa cul da de, den tro
do pra zo de um (1) ano, con ta do a par tir do dia se-
guin te ao tér mi no do pra zo re fe ri do no ar ti go 29.1, e
in de pen den te men te de re cor rer aos pro ce di men tos
do ar ti go 30, de ini ci ar a apli ca ção de me di das com -
pen sa tó ri as tem po rá ri as, tais como a sus pen são de

con ces sões ou ou tras obri ga ções equi va len tes, com
vis tas a ob ter o cum pri men to do la u do.

2. O Esta do Par te be ne fi ci a do pelo la u do pro cu-
ra rá, em pri me i ro lu gar, sus pen der as con ces sões ou
obri ga ções equi va len tes no mes mo se tor ou se to res
afe ta dos. Caso con si de re im pra ti cá vel ou ine fi caz a
sus pen são no mes mo se tor, po de rá sus pen der con -
ces sões ou obri ga ções em ou tro se tor, de ven do in di-
car as ra zões que fun da men tam essa de ci são.

3. As me di das com pen sa tó ri as a se rem to ma-
das de ve rão ser in for ma das for mal men te pelo Esta do
Par te que as apli ca rá, com uma an te ce dên cia mí ni ma
de quin ze (15) dias, ao Esta do Par te que deve cum -
prir o la u do.

ARTIGO 32
Fa cul da de de Qu es ti o nar Me di das Com pen sa tó ri as

1. Caso o Esta do Par te be ne fi ci a do pelo la u do
apli que me di das com pen sa tó ri as por con si de rar in su-
fi ci en te o cum pri men to do mes mo, mas o Esta do Par-
te obri ga do a cum prir o la u do con si de rar que as me di-
das ado ta das são sa tis fa tó ri as, este úl ti mo terá um
pra zo de quin ze (15) dias, con ta do a par tir da no ti fi ca-
ção pre vis ta no ar ti go 31.3, para le var esta si tu a ção à
con si de ra ção do Tri bu nal Arbi tral Ad Hoc ou do Tri bu-
nal Per ma nen te de Re vi são, con for me o caso, o qual
terá um pra zo de trin ta (30) dias des de a sua cons ti tu i-
ção para se pro nun ci ar so bre o as sun to.

2. Caso o Esta do Par te obri ga do a cum prir o la u-
do con si de re ex ces si vas as me di das com pen sa tó ri as
apli ca das, po de rá so li ci tar, até quin ze (15) dias de po-
is da apli ca ção des sas me di das, que o Tri bu nal Ad
Hoc ou o Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são, con for me
cor res pon da, se pro nun cie a res pe i to, em um pra zo
não su pe ri or a (trin ta) 30 dias, con ta do a par tir da sua
cons ti tu i ção.

i) O Tri bu nal pro nun ci ar-se-á so bre as me di das
com pen sa tó ri as ado ta das. Ava li a rá, con for me o caso, 
a fun da men ta ção apre sen ta da para apli cá-las em um
se tor dis tin to da que le afe ta do, as sim como sua pro -
por ci o na li da de com re la ção às con se qüên ci as de ri-
va das do não cum pri men to do la u do.

ii) Ao ana li sar a pro por ci o na li da de, o Tri bu nal
de ve rá le var em con si de ra ção, en tre ou tros ele men-
tos, o vo lu me e/ou o va lor de co mér cio no se tor afe ta-
do, bem como qual quer ou tro pre ju í zo ou fa tor que te -
nha in ci di do na de ter mi na ção do ní vel ou mon tan te
das me di das com pen sa tó ri as.

3. O Esta do-Par te que apli cou as me di das de ve-
rá ade quá-las à de ci são do Tri bu nal em um pra zo má -
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xi mo de dez (10) dias, sal vo se o Tri bu nal es ta be le cer
ou tro pra zo.

CAPÍTULO X
Dis po si ções Co muns aos Ca pí tu los VI e VII

ARTIGO 33
Ju ris di ção ds Tri bu na is

Os Esta dos-Par tes de cla ram re co nhe cer como
obri ga tó ria, ipso fac to e sem ne ces si da de de acor do
es pe ci al, a ju ris di ção dos Tri bu na is Arbi tra is Ad Hoc
que em cada caso se cons ti tu am para co nhe cer e re -
sol ver as con tro vér si as a que se re fe re o pre sen te
Pro to co lo, bem como a ju ris di ção do Tri bu nal Per ma-
nen te de Re vi são para co nhe cer e re sol ver as con tro-
vér si as con for me as com pe tên ci as que lhe con fe re o
pre sen te Pro to co lo.

ARTIGO 34
Di re i to Apli cá vel

1. Os Tri bu na is Arbi tra is Ad Hoc e o Tri bu nal Per -
ma nen te de Re vi são de ci di rão a con tro vér sia com base
no Tra ta do de Assun ção, no Pro to co lo de Ouro Pre to,
nos pro to co los e acor dos ce le bra dos no mar co do Tra -
ta do de Assun ção, nas De ci sões do Con se lho do Mer -
ca do Co mum, nas Re so lu ções do Gru po Mer ca do Co -
mum e nas Di re tri zes da Co mis são de Co mér cio do
Mer co sul, bem como nos prin cí pi os e dis po si ções de
Di re i to Inter na ci o nal apli cá ve is à ma té ria.

2. A pre sen te dis po si ção não res trin ge a fa cul-
da de dos Tri bu na is Arbi tra is Ad Hoc ou a do Tri bu nal
Per ma nen te de Re vi são, quan do atue como ins tân cia
di re ta e úni ca con for me o dis pos to no ar ti go 23, de
de ci dir a con tro vér sia ex ae quo et bono, se as par tes
as sim acor da rem.

ARTIGO 35
Qu a li fi ca ção dos Árbi tros

1. Os ár bi tros dos Tri bu na is Arbi tra is Ad Hoc e
os do Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são de ve rão ser ju -
ris tas de re co nhe ci da com pe tên cia nas ma té ri as que
pos sam ser ob je to das con tro vér si as e ter co nhe ci-
men to do con jun to nor ma ti vo do Mer co sul.

2. Os ár bi tros de ve rão ob ser var a ne ces sá ria
im par ci a li da de e in de pen dên cia fun ci o nal da Admi-
nis tra ção Pú bli ca Cen tral ou di re ta dos Esta dos-Par-
tes e não ter in te res ses de ín do le al gu ma na con tro-
vér sia. Se rão de sig na dos em fun ção de sua ob je ti vi-
da de, con fi a bi li da de e bom-sen so.

ARTIGO 36
Cus tos

1. Os gas tos e ho no rá ri os oca si o na dos pela ati vi-
da de dos ár bi tros se rão cus te a dos pelo País que os de -
sig ne e os gas tos e ho no rá ri os do Pre si den te do Tri bu-
nal Arbi tral Ad Hoc se rão cus te a dos em par tes igua is
pe los Esta dos-Par tes na con tro vér sia, a me nos que o
Tri bu nal de ci da dis tri buí-los em pro por ção dis tin ta.

2. Os gas tos e ho no rá ri os oca si o na dos pela ati -
vi da de dos ár bi tros do Tri bu nal Per ma nen te de Re vi-
são se rão cus te a dos em par tes igua is pe los Esta-
dos-Par tes na con tro vér sia, a me nos que o Tri bu nal
de ci da dis tri buí-los em pro por ção dis tin ta.

3. Os gas tos a que se re fe rem os in ci sos an te ri o-
res po de rão ser pa gos por in ter mé dio da Se cre ta ria
Admi nis tra ti va do Mer co sul. Os pa ga men tos po de rão
ser re a li za dos por in ter mé dio de um Fun do Espe ci al
que po de rá ser cri a do pe los Esta dos-Par tes ao de po-
si tar as con tri bu i ções re la ti vas ao or ça men to da Se-
cre ta ria Admi nis tra ti va do Mer co sul, con for me o ar ti-
go 45 do Pro to co lo de Ouro Pre to, ou no mo men to de
ini ci ar os pro ce di men tos pre vis tos nos Ca pí tu los VI
ou VII do pre sen te Pro to co lo. O Fun do será ad mi nis-
tra do pela Se cre ta ria Admi nis tra ti va do Mer co sul, a
qual de ve rá anu al men te pres tar con tas aos Esta-
dos-Par tes so bre sua uti li za ção.

ARTIGO 37
Ho no rá ri os e de ma is Gas tos

Os ho no rá ri os, gas tos de trans por te, hos pe da-
gem, diá ri as e ou tros gas tos dos ár bi tros se rão de ter-
mi na dos pelo Gru po Mer ca do Co mum.

ARTIGO 38
Sede

A sede do Tri bu nal Arbi tral Per ma nen te de Re vi-
são será a ci da de de Assun ção. Não obs tan te, por ra -
zões fun da men ta das, o Tri bu nal po de rá re u nir-se, ex -
cep ci o nal men te, em ou tras ci da des do Mer co sul. Os
Tri bu na is Arbi tra is Ad Hoc po de rão re u nir-se em qual -
quer ci da de dos Esta dos-Par tes do Mer co sul.

CAPÍTULO XI
Re cla ma ções de Par ti cu la res

ARTIGO 39
Âmbi to de Apli ca ção

O pro ce di men to es ta be le ci do no pre sen te Ca pí-
tu lo apli car-se-á às re cla ma ções efe tu a das por par ti-
cu la res (pes so as fí si cas ou ju rí di cas) em ra zão da
san ção ou apli ca ção, por qual quer dos Esta dos-Par-
tes, de me di das le ga is ou ad mi nis tra ti vas de efe i to
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res tri ti vo, dis cri mi na tó ri as ou de con cor rên cia des le al,
em vi o la ção do Tra ta do de Assun ção, do Pro to co lo de 
Ouro Pre to, dos pro to co los e acor dos ce le bra dos no
mar co do Tra ta do de Assun ção, das De ci sões do
Con se lho do Mer ca do Co mum, das Re so lu ções do
Gru po Mer ca do Co mum e das Di re tri zes da Co mis-
são de Co mér cio do Mer co sul.

ARTIGO 40
Iní cio do Trâ mi te

1. Os par ti cu la res afe ta dos for ma li za rão as re -
cla ma ções ante a Se ção Na ci o nal do Gru po Mer ca do
Co mum do Esta do-Par te onde te nham sua re si dên cia
ha bi tu al ou a sede de seus ne gó ci os.

2. Os par ti cu la res de ve rão for ne cer ele men tos
que per mi tam de ter mi nar a ve ra ci da de da vi o la ção e
a exis tên cia ou ame a ça de um pre ju í zo, para que a re -
cla ma ção seja ad mi ti da pela Se ção Na ci o nal e para
que seja ava li a da pelo Gru po Mer ca do Co mum e pelo 
gru po de es pe ci a lis tas, se for con vo ca do.

ARTIGO 41
Pro ce di men to

1. A me nos que a re cla ma ção se re fi ra a uma
ques tão que te nha mo ti va do o iní cio de um pro ce di-
men to de So lu ção de Con tro vér si as de acor do com
os Ca pí tu los IV a VII des te Pro to co lo, a Se ção Na ci o-
nal do Gru po Mer ca do Co mum que te nha ad mi ti do a
re cla ma ção con for me o ar ti go 40 do pre sen te Ca pí tu-
lo de ve rá en ta bu lar con sul tas com a Se ção Na ci o nal
do Gru po Mer ca do Co mum do Esta do-Par te a que se
atri bui a vi o la ção, a fim de bus car, me di an te as con -
sul tas uma so lu ção ime di a ta à ques tão le van ta da.
Tais con sul tas se da rão por con clu í das au to ma ti ca-
men te e sem mais trâ mi tes se a ques tão não ti ver sido 
re sol vi da em um pra zo de quin ze (15) dias con ta do a
par tir da co mu ni ca ção da re cla ma ção ao Esta do-Par-
te a que se atri bui a vi o la ção, sal vo se as par tes de ci-
di rem ou tro pra zo.

2. Fi na li za das as con sul tas, sem que se te nha
al can ça do uma so lu ção, a Se ção Na ci o nal do Gru po
Mer ca do Co mum ele va rá a re cla ma ção sem mais trâ -
mi te ao Gru po Mer ca do Co mum.

ARTIGO 42
Inter ven ção do Gru po Mer ca do Co mum

1. Re ce bi da a re cla ma ção, o Gru po Mer ca do
Co mum ava li a rá os re qui si tos es ta be le ci dos no ar ti go
40.2, so bre os qua is se ba se ou sua ad mis são pela
Se ção Na ci o nal, na pri me i ra re u nião sub se qüen te ao
seu re ce bi men to. Se con clu ir que não es tão re u ni dos
os re qui si tos ne ces sá ri os para dar-lhe cur so, re je i ta rá

a re cla ma ção sem mais trâ mi te, de ven do pro nun ci-
ar-se por con sen so.

2. Se o Gru po Mer ca do Co mum não re je i tar a re -
cla ma ção, esta con si de rar-se-á ad mi ti da. Nes te caso,
o Gru po Mer ca do Co mum pro ce de rá de ime di a to à
con vo ca ção de um gru po de es pe ci a lis tas que de ve rá
emi tir um pa re cer so bre sua pro ce dên cia, no pra zo
im pror ro gá vel de trin ta (30) dias con ta do a par tir da
sua de sig na ção.

3. Nes se pra zo, o gru po de es pe ci a lis tas dará
opor tu ni da de ao par ti cu lar re cla man te e aos Esta dos
en vol vi dos na re cla ma ção de se rem ou vi dos e de apre -
sen ta rem seus ar gu men tos, em au diên cia con jun ta.

ARTIGO 43
Gru po de es pe ci a lis tas

1. O gru po de es pe ci a lis tas a que faz re fe rên cia
o ar ti go 42.2 será com pos to de três (3) mem bros de -
sig na dos pelo Gru po Mer ca do Co mum ou, na fal ta de
acor do so bre um ou mais es pe ci a lis tas, es tes se rão
es co lhi dos por vo ta ção que os Esta dos-Par tes re a li-
za rão den tre os in te gran tes de uma lis ta de vin te e
qua tro (24) es pe ci a lis tas. A Se cre ta ria Admi nis tra ti va
do Mer co sul co mu ni ca rá ao Gru po Mer ca do Co mum
o nome do es pe ci a lis ta ou dos es pe ci a lis tas que ti ve-
rem re ce bi do o ma i or nú me ro de vo tos. Nes te úl ti mo
caso, e sal vo se o Gru po Mer ca do Co mum de ci dir de
ou tra ma ne i ra, um (1) dos es pe ci a lis tas de sig na dos
não po de rá ser na ci o nal do Esta do con tra o qual foi
for mu la da a re cla ma ção, nem do Esta do no qual o
par ti cu lar for ma li zou sua re cla ma ção, nos ter mos do
ar ti go 40.

2. Com o fim de cons ti tu ir a lis ta dos es pe ci a lis-
tas, cada um dos Esta dos-Par tes de sig na rá seis (6)
pes so as de re co nhe ci da com pe tên cia nas ques tões
que pos sam ser ob je to de re cla ma ção. Esta lis ta fi ca rá
re gis tra da na Se cre ta ria Admi nis tra ti va do Mer co sul.

3. Os gas tos de ri va dos da atu a ção do gru po de
es pe ci a lis tas se rão cus te a dos na pro por ção que de -
ter mi nar o Gru po Mer ca do Co mum ou, na fal ta de
acor do, em mon tan tes igua is pe las par tes di re ta men-
te en vol vi das na re cla ma ção.

ARTIGO 44
Pa re cer do Gru po de Espe ci a lis tas

1. O gru po de es pe ci a lis tas ele va rá seu pa re cer
ao Gru po Mer ca do Co mum.

i) Se, em pa re cer unâ ni me, se ve ri fi car a pro ce-
dên cia da re cla ma ção for mu la da con tra um Esta-
do-Par te, qual quer ou tro Esta do-Par te po de rá re que-
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rer-lhe a ado ção de me di das cor re ti vas ou a anu la ção
das me di das ques ti o na das. Se o re que ri men to não
pros pe rar num pra zo de quin ze (15) dias, o Esta-
do-Par te que o efe tu ou po de rá re cor rer di re ta men te
ao pro ce di men to ar bi tral, nas con di ções es ta be le ci-
das no Ca pí tu lo VI do pre sen te Pro to co lo.

ii) Re ce bi do um pa re cer que con si de re im pro ce-
den te a re cla ma ção por   una ni mi da de, o Gru po Mer -
ca do Co mum ime di a ta men te dará por con clu í da a
mes ma no âm bi to do pre sen te Ca pí tu lo.

iii) Caso o gru po de es pe ci a lis tas não al can ce
una ni mi da de para emi tir um pa re cer, ele va rá suas
dis tin tas con clu sões ao Gru po Mer ca do Co mum que,
ime di a ta men te, dará por con clu í da a re cla ma ção no
âm bi to do pre sen te Ca pí tu lo.

2. A con clu são da re cla ma ção por par te do Gru -
po Mer ca do Co mum, nos ter mos das alí ne as (ii) e (iii)
do nu me ral an te ri or, não im pe di rá que o Esta do-Par te
re cla man te dê iní cio aos pro ce di men tos pre vis tos nos 
Ca pí tu los IV a VI do pre sen te Pro to co lo.

CAPÍTULO XII
Dis po si ções Ge ra is

ARTIGO 45
Acor do ou De sis tên cia

Em qual quer fase dos pro ce di men tos, a par te
que apre sen tou a con tro vér sia ou a re cla ma ção po-
de rá de sis tir das mes mas, ou as par tes en vol vi das no
caso po de rão che gar a um acor do dan do-se por con -
clu í da a con tro vér sia ou a re cla ma ção, em am bos os
ca sos. As de sis tên ci as e acor dos de ve rão ser co mu-
ni ca dos por in ter mé dio da Se cre ta ria Admi nis tra ti va
do Mer co sul ao Gru po Mer ca do Co mum, ou ao Tri bu-
nal que cor res pon da, con for me o caso.

ARTIGO 46
Con fi den ci a li da de

1. To dos os do cu men tos apre sen ta dos no âm bi-
to dos pro ce di men tos pre vis tos nes te Pro to co lo são
de ca rá ter re ser va do às par tes na con tro vér sia, à ex -
ce ção dos la u dos ar bi tra is.

2. A cri té rio da Se ção Na ci o nal do Gru po Mer ca-
do Co mum de cada Esta do-Par te e quan do isso seja
ne ces sá rio para a ela bo ra ção das po si ções a se rem
apre sen ta das ante o Tri bu nal, es ses do cu men tos po -
de rão ser da dos a co nhe cer, ex clu si va men te, aos se -
to res com in te res se na ques tão.

3. Não obs tan te o es ta be le ci do no nu me ral 1, o
Con se lho do Mer ca do Co mum re gu la men ta rá a mo -
da li da de de di vul ga ção dos tex tos e apre sen ta ções
re la ti vos a con tro vér si as já con clu í das.

ARTIGO 47
Re gu la men ta ção

O Con se lho do Mer ca do Co mum apro va rá a re gu-
la men ta ção do pre sen te Pro to co lo no pra zo de ses sen-
ta (60) dias a par tir de sua en tra da em vi gên cia.

ARTIGO 48
Pra zos

1. To dos os pra zos es ta be le ci dos no pre sen te
Pro to co lo são pe remp tó ri os e se rão con ta dos por
dias cor ri dos a par tir do dia se guin te ao ato ou fato a
que se re fe rem. Não obs tan te, se o ven ci men to do
pra zo para apre sen tar um tex to ou cum prir uma di li-
gên cia não ocor rer em dia útil na sede da Se cre ta ria
Admi nis tra ti va do Mer co sul, a apre sen ta ção do tex to
ou cum pri men to da di li gên cia po de rão ser fe i tos no
pri me i ro dia útil ime di a ta men te pos te ri or a essa data.

2. Não obs tan te o es ta be le ci do no nu me ral an te ri or,
to dos os pra zos pre vis tos no pre sen te Pro to co lo po de rão
ser mo di fi ca dos de co mum acor do pe las par tes na con -
tro vér sia. Os pra zos pre vis tos para os pro ce di men tos tra -
mi ta dos ante os Tri bu na is Arbi tra is Ad Hoc e ante o Tri bu-
nal Per ma nen te de Re vi são po de rão ser mo di fi ca dos
quan do as par tes na con tro vér sia o so li ci tem ao res pec ti-
vo Tri bu nal e este o con ce da.

CAPÍTULO XIII
Dis po si ções Tran si tó ri as

ARTIGO 49
No ti fi ca ções Ini ci a is

Os Esta dos-Par tes re a li za rão as pri me i ras de -
sig na ções e no ti fi ca ções pre vis tas nos ar ti gos 11, 18
e 43.2 em um pra zo de trin ta (30) dias, con ta do a par-
tir da en tra da em vi gor do pre sen te Pro to co lo.

ARTIGO 50
Con tro vér si as em Trâ mi te

As con tro vér si as em trâ mi te ini ci a das de acor do
com o re gi me do Pro to co lo de Bra sí lia con ti nu a rão a
ser re gi das ex clu si va men te pelo mes mo até sua to tal
con clu são.

ARTIGO 51
Re gras de Pro ce di men to

1. O Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são ado ta rá
suas pró pri as re gras de pro ce di men to no pra zo de
trin ta (30) dias, con ta do a par tir de sua cons ti tu i ção,
as qua is de ve rão ser apro va das pelo Con se lho do
Mer ca do Co mum.

2. Os Tri bu na is Arbi tra is Ad Hoc ado ta rão suas
pró pri as re gras de pro ce di men to, to man do como re fe-
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rên cia as Re gras Mo de los a se rem apro va das pelo
Con se lho do Mer ca do Co mum.

3. As re gras men ci o na das nos nu me ra is pre ce-
den tes des te ar ti go ga ran ti rão que cada uma das par-
tes na con tro vér sia te nha ple na opor tu ni da de de ser
ou vi da e de apre sen tar seus ar gu men tos e as se gu ra-
rão que os pro ces sos se re a li zem de for ma ex pe di ta.

CAPÍTULO XIV
Dis po si ções Fi na is

ARTIGO 52
Vi gên cia e de pó si to

1. O pre sen te Pro to co lo, par te in te gran te do Tra-
ta do de Assun ção, en tra rá em vi gor no tri gé si mo dia a 
par tir da data em que te nha sido de po si ta do o quar to
ins tru men to de ra ti fi ca ção.

2. A Re pú bli ca do Pa ra guai será de po si tá ria do
pre sen te Pro to co lo e dos ins tru men tos de ra ti fi ca ção
e no ti fi ca rá aos de ma is Esta dos-Par tes a data de de -
pó si to des ses ins tru men tos, en vi an do có pia de vi da-
men te au ten ti ca da des te Pro to co lo aos de ma is Esta -
dos-Par tes.

ARTIGO 53
Re vi são do Sis te ma

Antes de cul mi nar o pro ces so de con ver gên cia
da ta ri fa ex ter na co mum, os Esta dos-Par tes efe tu a-
rão uma re vi são do atu al sis te ma de so lu ção de con -
tro vér si as, com vis tas à ado ção do Sis te ma Per ma-
nen te de So lu ção de Con tro vér si as para o Mer ca do
Co mum a que se re fe re o nu me ral 3 do Ane xo III do
Tra ta do de Assun ção.

ARTIGO 54
Ade são ou De nún cia Ipso Jure

A ade são ao Tra ta do de Assun ção sig ni fi ca rá
ipso jure a ade são ao pre sen te Pro to co lo.

A de nún cia do pre sen te Pro to co lo sig ni fi ca rá
ipso jure a de nún cia do Tra ta do de Assun ção.

ARTIGO 55
Der ro ga ção

1. O pre sen te Pro to co lo der ro ga, a par tir de sua
en tra da em vi gên cia, o Pro to co lo de Bra sí lia para a
So lu ção de Con tro vér si as, ado ta do em 17 de de zem-
bro de 1991 e o Re gu la men to do Pro to co lo de Bra sí-
lia, apro va do pela De ci são CMC 17/98.

2. Não obs tan te, en quan to as con tro vér si as ini -
ci a das sob o re gi me do Pro to co lo de Bra sí lia não es -
te jam con clu í das to tal men te e até se com ple ta rem os
pro ce di men tos pre vis tos no ar ti go 49, con ti nu a rá sen -

do apli ca do, no que cor res pon da, o Pro to co lo de Bra -
sí lia e seu Re gu la men to.

3. As re fe rên ci as ao Pro to co lo de Bra sí lia que fi -
gu ram no Pro to co lo de Ouro Pre to e seu Ane xo, en -
ten dem-se re me ti das, no que cor res pon da, ao pre-
sen te Pro to co lo.

ARTIGO 56
Idi o mas

Se rão idi o mas ofi ci a is em to dos os pro ce di men-
tos pre vis tos no pre sen te Pro to co lo o por tu guês e o
es pa nhol.

Fe i to na ci da de de Oli vos, Pro vín cia de Bu e nos
Ai res, Re pú bli ca Argen ti na aos de zo i to dias do mês
de fe ve re i ro de dois mil e dois, em um ori gi nal, 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. – Edu ar do Du hal de, Car los
Ruc ka uf, Pela Re pú bli ca Argen ti na; Fer nan do Hen -
ri que Car do so, Cel so La fer, Pela Re pú bli ca Fe de ra-
ti va do Bra sil; Luiz Gon za les Mac chi ,José Antô nio
Mo re no Ruf fi nel li,Pela Re pú bli ca do Pa ra guai;Jor ge
Bat tle Iba ñez, Di di er Opert ti, Pela Re pú bli ca Ori en-
tal do Uru guai.

MENSAGEM Nº 640, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do dis pos to no art. 49, in ci so I, com -

bi na do com o art. 84, in ci so VIII, dai 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 “PROTOCOLO DE OLIVOS PARA A
SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS NO MERCOSUL”,
as si na do na ci da de de Oli vos, Pro vín cia de Bu e nos
Ai res, em 18 de fe ve re i ro de 2002, pe los Go ver nos da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, da Re pú bli ca da
Argen ti na, da Re pú bli ca do Pa ra guai e da Re pú bli ca
Ori en tal do Uru guai.

Bra sí lia, 17 de ju lho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 212 DMC/DAI/CJ/CGC – MRE – MSUL

Bra sí lia, 21 de ju nho de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Te nho a hon ra de sub me ter à alta con si de ra ção

de Vos sa Exce lên cia o ane xo PROTOCOLO DE
OLIVOS PARA A SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
NO MERCOSUL”. as si na do na ci da de de Oli vos, Pro -
vín cia de Bu e nos Ai res, em 18 de fe ve re i ro de 2002,
pe los Go ver nos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, da 
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Re pú bli ca Argen ti na, da Re pú bli ca do Pa ra guai e da
Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai.

2. Em con so nân cia com a pri o ri da de atri bu í da
pelo Go ver no Bra si le i ro à in te gra ção re gi o nal, pro cu-
rou-se, por in ter mé dio do re fe ri do Pro to co lo, mo di fi-
car o sis te ma de so lu ção de con tro vér si as no Mer co-
sul a fim de as se gu rar uma ade qua da in ter pre ta ção,
apli ca ção e cum pri men to do con jun to nor ma ti vo do
Blo co e con so li dar a se gu ran ça ju rí di ca na re gião,
con di ção im pres cin dí vel para a con for ma ção de um
efe ti vo mer ca do co mum en tre Bra sil, Argen ti na, Pa ra-
guai e Uru guai.

3. Assi na lo que ao tex to fi nal do Pro to co lo, que
der ro ga o Pro to co lo de Bra sí lia para So lu ção de Con -
tro vér si as, pro mul ga do no Bra sil pelo De cre to 922, de 
10-9-93, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al de 13-9-93,
man tém as di re tri zes bá si cas pro pos tas pelo Bra sil
para o aper fe i ço a men to do sis te ma de so lu ção de
con tro vér si as do Mer co sul, por oca sião da Re u nião
do Con se lho do Mer ca do Co mum re a li za da em
Assun ção em ju lho de 2001.

4. Nes se sen ti do. em bo ra man te nha, tal qual
exis te hoje, uma ins tân cia ar bi tral “ad hoc”, o Pro to-
co lo de Oli vos pre vê, den tre ou tras ino va ções de cu -
nho pro ce di men tal, re cur so de re vi são do la u do emi ti-
do pelo Tri bu nal Arbi tral “Ad Hoc”. Para esse fim. Foi
cons ti tu í do um Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são, in te-
gra do por cin co ár bi tros que atu a rão me di an te con vo-
ca ção da Par te in te res sa da. A con for ma ção de uma
ins tân cia de re vi são per ma nen te de ve rá as se gu rar
ma i or con sis tên cia ju rí di ca e pre vi si bi li da de às de ci-
sões ado ta das no mar co do sis te ma de so lu ção de
con tro vér si as do Mer co sul. por oca sião da Re u nião
do Con se lho do Mer ca do Co mum re a li za da em
Assun ção em ju lho de 2001.

4. Nes se sen ti do, em bo ra man te nha, tal qual
exis te hoje, uma ins tân cia ar bi tral “ad hoc”, o Pro to-
co lo de Oli vos pre vê, den tre ou tras ino va ções de cu -
nho pro ce di men tal re cur so de re vi são do la u do emi ti-
do pelo Tri bu nal Arbi tral “Ad Hoc”. Para esse fim, foi
cons ti tu í do um Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são, in te-
gra do por cin co ár bi tros que atu a rão me di an te con vo-
ca ção da Par te in te res sa da. A con for ma ção de uma
ins tân cia de re vi são per ma nen te de ve rá as se gu rar
ma i or con sis tên cia ju rí di ca e pre vi si bi li da de às de ci-
sões ado ta das no mar co do sis te ma de so lu ção de
con tro vér si as do Mer co sul.

Nes se mes mo es pí ri to, o novo Pro to co lo per mi-
te, ain da, se jam es ta be le ci dos me ca nis mos mais
áge is — cujo al can ce e for ça vin cu lan te se rão de fi ni-
dos, caso a caso, por De ci são do Con se lho do Mer ca-

do Co mum — para equa ci o nar di ver gên ci as so bre as -
pec tos téc ni cos que por ven tu ra sur jam na apli ca ção
dos ins tru men tos de po lí ti cas co mer ci a is co muns.

6. À luz do ex pos to, e com vis ta ao en ca mi nha-
men to do as sun to à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo,
con for me pre vê o in ci so VIII do Arti go 84 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral sub me to a Vos sa Exce lên cia 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.

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA
DO MERCOSUL – REPRESENTAÇÃO

BRASILEIRA

Re la tó rio

Nos ter mos da Re so lu ção Nº 1, de 1996, do
Con gres so Na ci o nal, cabe à Re pre sen ta ção Bra si le i-
ra na Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul
ma ni fes tar-se pre vi a men te so bre toda ma té ria de in -
te res se do Mer co sul que ve nha a tra mi tar no Po der
Le gis la ti vo. Assim, ofe re ço re la tó rio pre li mi nar so bre
o Pro to co lo de Oli vos para a So lu ção de Con tro vér si-
as no Mer co sul, as si na do na ci da de de Oli vos, Pro-
vín cia de Bu e nos Ai res, em 18 de fe ve re i ro de 2002,
pe los Go ver nos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, da 
Re pú bli ca da Argen ti na, da Re pú bli ca do Pa ra guai e
da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai.

A Expo si ção de Mo ti vos de au to ria do Se nhor
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, que acom pa nha a
pre sen te Men sa gem, in for ma-nos de que o Pro to co lo
tem por ob je ti vo mo di fi car o sis te ma de so lu ção de
con tro vér si as no Mer co sul. Nes se sen ti do, ele der ro-
ga o Pro to co lo de Bra sí lia para So lu ção de Con tro vér-
si as, pro mul ga do no Bra sil pelo De cre to 922, de 10 de 
se tem bro de 1993. Assim, o pre sen te ins tru men to in -
ter na ci o nal pre ten de as se gu rar uma ade qua da in ter-
pre ta ção, apli ca ção e cum pri men to do con jun to nor -
ma ti vo do Blo co e con so li dar a se gu ran ça ju rí di ca na
re gião.

Para tan to, es cla re ce-nos a Expo si ção de Mo ti-
vos que o Pro to co lo cons ti tui um Tri bu nal Per ma nen te
de Re vi são, in te gra do por cin co ár bi tros, com a fi na li-
da de de apre ci ar re cur sos de re vi são do la u do emi ti-
do pela ins tân cia “ad hoc”, ins ti tu i ção já exis ten te e
man ti da no tex to do pre sen te Pro to co lo.

O su pra ci ta do Tri bu nal Per ma nen te de Re vi são
será in te gra do por cin co ár bi tros. Cada Esta do Par te
de sig na rá um ár bi tro e seu su plen te por um pe río do
de dois anos, re no vá ve is por dois pe río dos con se cu ti-
vos. O quin to ár bi tro será de sig na do por um pe río do
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de três anos não re no vá vel, sal vo acor do. Ele será es -
co lhi do por una ni mi da de pe los Esta dos Par tes a par -
tir de uma lis ta de oito in te gran tes onde cada Esta do
pro po rá dois in te gran tes, que de ve rão ser na ci o na is
dos pa í ses do Mer co sul. O la u do des se Tri bu nal será
de fi ni ti vo e pre va le ce rá so bre o la u do do Tri bu nal
Arbi tral “Ad Hoc”.

Além dis so, o Pro to co lo ad mi te que se jam es ta-
be le ci dos me ca nis mos mais áge is – me ca nis mos es -
ses à es pe ra de de fi ni ção por De ci são do Con se lho
do Mer ca do Co mum acer ca de seu al can ce – para
equa ci o nar di ver gên ci as so bre as pec tos téc ni cos que 
por ven tu ra sur jam na apli ca ção dos ins tru men tos de
po lí ti cas co mer ci a is co muns.

A aná li se do tex to des te Pro to co lo per mi te-nos
ava li ar que se tra ta de do cu men to de ta lha do, o qual
re gu la men ta qua se que exa us ti va men te a so lu ção de
con tro vér si as do Mer co sul. Por meio dele, es ta be le-
cem-se os pra zos para re cur sos e au to ri za-se a pos -
si bi li da de de uti li za ção de pro ce di men tos es pe ci a is
para aten der ca sos ex cep ci o na is de ur gên cia. De ma-
is, de ter mi na-se a obri ga to ri e da de dos la u dos dos Tri -
bu na is e fa cul ta-se a ca pa ci da de de apli ca ção de me -
di das com pen sa tó ri as, em caso de não cum pri men to
de la u do do Tri bu nal Arbi tral.

Pos to que a for mu la ção de um ar ca bou ço ju rí di-
co co mum é con di ção ne ces sá ria para a in te gra ção
re gi o nal, e dado que o pre sen te do cu men to cons ti tui
avan ço no pro ces so de con so li da ção do Mer co sul,
so mos de opi nião fa vo rá vel e re co men da mos a apro -
va ção, pelo Con gres so Na ci o nal, do Pro to co lo de Oli -
vos para a So lu ção de Con tro vér si as no Mer co sul, as -
si na do na ci da de de Oli vos, Pro vín cia de Bu e nos Ai -
res, em 18 de fe ve re i ro de 2002, pe los Go ver nos da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, da Re pú bli ca da
Argen ti na, da Re pú bli ca do Pa ra guai e da Re pú bli ca
Ori en tal do Uru guai.

Sala da Co mis são, de de 2002. – De pu ta do Jú-
lio Re dec ker, Re la tor.

III – Pa re cer da Co mis são

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do MERCOSUL, em re u nião or di ná-
ria re a li za da hoje, Apro vou, una ni me men te, o Re la tó-
rio fa vo rá vel do De pu ta do Jú lio Re dec ker ofe re ci do à
Men sa gem Nº 640/02, que “Sub me te à con si de ra ção
do Con gres so Na ci o nal o Pro to co lo de Oli vos para a
So lu ção de Con tro vér si as no MERCOSUL, as si na do
na ci da de de Oli vos, Pro vín cia de Bu e nos Ai res, em
18 de fe ve re i ro de 2002, pe los Go ver nos da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil, da Re pú bli ca da Argen ti na,

da Re pú bli ca do Pa ra guai e da Re pú bli ca Ori en tal do
Uru guai.”

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta res:
De pu ta do Dr. Ro si nha, Pre si den te; Se na dor Pe -

dro Si mon, Vice Pre si den te; Se na do res; Edu ar do Su -
plicy; Mo za ril do Ca val can ti; Sér gio Zam bi a si e Ro meu
Tuma: De pu ta dos Ger vá sio Sil va; Le o de gar Tis cos ki;
Osmar Ser ra glio; Cel so Rus so man no; Edi son Andri -
no; Edson Eze qui el e Jú lio Re dec ker.

Sala da Co mis são, em 5 de ju nho de 2003. – De -
pu ta do Dr. Ro si nha, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
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:
....................................................................................

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 663, DE 2003

(nº 614/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre os
Go ver nos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai
para Per mis são de Re si dên cia, Estu do e
Tra ba lho a Na ci o na is Fron te i ri ços Bra si-
le i ros e Uru gua i os, ce le bra do em Mon te-
vi déu, em 21 de agos to de 2002.

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 os

Go ver nos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e da Re -
pú bli ca Ori en tal do Uru guai para Per mis são de Re si-
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dên cia, Estu do e Tra ba lho a Na ci o na is Fron te i ri ços
Bra si le i ros e Uru gua i os, ce le bra do em Mon te vi déu,
em 21 de agos to de 2002.

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 ORIENTAL DO URUGUAI

PARA PERMISSÃO DE RESIDÊNCIA, ESTUDO
E TRABALHO A NACIONAIS FRONTEIRIÇOS

BRASILEIROS E URUGUAIOS

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

(do ra van te de no mi na dos “Par tes”),
Con si de ran do os his tó ri cos la ços de fra ter na

ami za de exis ten tes en tre as duas Na ções;
Re co nhe cen do que as fron te i ras que unem os

dois pa í ses cons ti tu em ele men tos de in te gra ção de
suas po pu la ções;

Re a fir man do o de se jo de acor dar so lu ções co -
muns com vis tas ao for ta le ci men to do pro ces so de in -
te gra ção en tre as Par tes;

Des ta can do a im por tân cia de con tem plar tais
so lu ções em ins tru men tos ju rí di cos de co o pe ra ção
em áre as de in te res se co mum, como a cir cu la ção de
pes so as e o con tro le mi gra tó rio;

Re sol vem ce le brar um Acor do para per mis são
de in gres so, re si dên cia, es tu do, tra ba lho, pre vi dên cia
so ci al e con ces são de do cu men to es pe ci al de fron te i-
ri ço a es tran ge i ros re si den tes em lo ca li da des fron te i-
ri ças, nos ter mos que se se guem:

ARTIGO I
Per mis são de Re si dên cia, Estu do e Tra ba lho

1. Aos na ci o na is de uma das Par tes, re si den tes
nas lo ca li da des fron te i ri ças lis ta das no Ane xo de Lo -
ca li da des Vin cu la das, po de rá ser con ce di da per mis-
são para:

a) re si dên cia na lo ca li da de vi zi nha, si-
tu a da no ter ri tó rio da ou tra Par te, à qual fica 
vin cu la da na for ma des te Acor do;

b) exer cí cio de tra ba lho, ofí cio ou pro -
fis são, com as con se qüen tes obri ga ções e
di re i tos pre vi den ciá ri os de les de cor ren tes;

c) fre qüên cia a es ta be le ci men tos de
en si no pú bli cos ou pri va dos.

2. Os di re i tos es ta be le ci dos nes te ar ti go es ten-
dem-se aos apo sen ta dos e pen si o nis tas.

3. A qua li da de de fron te i ri ço po de rá ser ini ci al-
men te ou tor ga da por 5 (cin co) anos, pror ro gá vel por
igual pe río do, fin do o qual po de rá ser con ce di da por
pra zo in de ter mi na do, e va le rá, em qual quer caso, ex -
clu si va men te, nos li mi tes da lo ca li da de para a qual foi
con ce di da.

ARTIGO II
Do cu men to Espe ci al de Fron te i ri ço

1. Aos in di ví du os re fe ri dos no ar ti go an te ri or po -
de rá ser for ne ci do do cu men to es pe ci al de fron te i ri ço,
ca rac te ri zan do essa qua li da de.

2. A pos se do do cu men to es pe ci al de fron te i ri ço
não dis pen sa o uso dos do cu men tos de iden ti da de já
es ta be le ci dos em ou tros acor dos vi gen tes en tre as
Par tes.

ARTIGO III
Con ces são

1. Com pe te ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
do Bra sil e à Di re ção Na ci o nal de Mi gra ções do Uru -
guai con ce der o do cu men to es pe ci al de fron te i ri ço,
res pec ti va men te.

2. Do do cu men to es pe ci al de fron te i ri ço cons ta-
rá a qua li da de de fron te i ri ço e a lo ca li da de onde es ta-
rá au to ri za do a exer cer os di re i tos pre vis tos nes te
Acor do e ou tros re qui si tos es ta be le ci dos por ajus te
ad mi nis tra ti vo en tre o Mi nis té rio da Jus ti ça do Bra sil e
o Mi nis té rio do Inte ri or do Uru guai.

3. O do cu men to es pe ci al de fron te i ri ço per mi te
re si dên cia ex clu si va men te den tro dos li mi tes ter ri to ri-
a is da lo ca li da de fron te i ri ça a que se re fe rir.

4. Para a con ces são do do cu men to es pe ci al de
fron te i ri ço se rão exi gi dos:

a) pas sa por te ou ou tro do cu men to de
iden ti da de vá li do ad mi ti do pe las Par tes em
ou tros acor dos vi gen tes;

b) com pro van te de re si dên cia em al gu-
ma das lo ca li da des cons tan tes do Ane xo
des te Acor do;

c) do cu men to re la ti vo a pro ces sos pe-
na is e an te ce den tes cri mi na is nos lo ca is de
re si dên cia nos úl ti mos 5 (cin co) anos;
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d) duas fo to gra fi as ta ma nho 3x4, co lo-
ri das e re cen tes;

e) com pro van te de pa ga men to da taxa 
res pec ti va.

5. Não po de rá be ne fi ci ar-se des te Acor do
quem ti ver so fri do con de na ção cri mi nal ou es te ja
res pon den do a pro ces so pe nal nas Par tes ou no ex -
te ri or.

6. Me di an te ajus te ad mi nis tra ti vo en tre o Mi nis-
té rio da Jus ti ça do Bra sil e o Mi nis té rio do Inte ri or do
Uru guai po de rá ser de ta lha da ou mo di fi ca da a re la-
ção de do cu men tos es ta be le ci dos no pa rá gra fo 4.

7. No caso de me no res, o pe di do será for ma li za-
do por meio de re pre sen ta ção ou as sis tên cia.

8. Para a con ces são do do cu men to es pe ci al de
fron te i ri ço se rão ace i tos, igual men te, por am bas as
Par tes, do cu men tos re di gi dos em por tu guês ou es pa-
nhol.

ARTIGO IV
Can ce la men to

1. A qua li da de de fron te i ri ço será can ce la da, a
qual quer tem po, ocor ri da uma das se guin tes hi pó te-
ses:

a) per da da con di ção de na ci o nal de
uma das Par tes;

b) con de na ção pe nal em qual quer das
Par tes ou no ex te ri or;

c) fra u de ou uti li za ção de do cu men tos
fal sos para sua con ces são;

d) ob ten ção de ou tro sta tus imi gra tó rio;
ou

e) ten ta ti va de exer cer os di re i tos pre-
vis tos nes te Acor do fora dos li mi tes ter ri to ri-
a is es ta be le ci dos no Ane xo.

2. O can ce la men to acar re ta rá o re co lhi men to
do do cu men to es pe ci al de fron te i ri ço pela au to ri da-
de ex pe di do ra.

3. As Par tes po de rão es ta be le cer ou tras hi pó te-
ses de can ce la men to da qua li da de de fron te i ri ço.

ARTIGO V
Ou tros Acor dos

1. Este Acor do não mo di fi ca di re i tos e obri ga-
ções es ta be le ci dos por ou tros acor dos e tra ta dos vi -
gen tes.

2. O pre sen te Acor do não obs ta a apli ca ção nas
lo ca li da des nele abran gi das de ou tros tra ta dos ou
acor dos vi gen tes.

3. Este Acor do não se apli ca a qual quer lo ca li-
da de que não cons te ex pres sa men te do seu Ane xo
de Lo ca li da des Vin cu la das.

ARTIGO VI
Ane xo de Lo ca li da des Vin cu la das

1. A lis ta de lo ca li da des fron te i ri ças e das res -
pec ti vas vin cu la ções para apli ca ção do pre sen te
Acor do é a que cons ta do Ane xo, po den do ser am pli a-
da ou re du zi da por tro ca de no tas en tre as Par tes,
com an te ce dên cia de 90 (no ven ta) dias.

2. A am pli a ção da lis ta es ta be le ci da no Ane xo
so men te po de rá con tem plar aque las lo ca li da des si tu-
a das em uma fa i xa de até 20 (vin te) qui lô me tros da
fron te i ra e de pen de rá da con cor dân cia de am bas as
Par tes. A am pli a ção po de rá con tem plar a to ta li da de
ou par te dos di re i tos pre vis tos no Arti go I.

3. Cada Par te po de rá, a seu cri té rio, sus pen der
ou can ce lar uni la te ral men te a apli ca ção do pre sen te
Acor do em qua is quer das lo ca li da des cons tan tes do
Ane xo, por meio de nota di plo má ti ca com an te ce dên-
cia de 30 (trin ta) dias. O can ce la men to ou sus pen são
po de rá re fe rir-se tam bém a qua is quer dos in ci sos do
Arti go I do pre sen te Acor do.

4. A sus pen são ou can ce la men to da apli ca ção
des te Acor do, pre vis tos no in ci so 3, não, pre ju di ca a
va li da de dos do cu men tos es pe ci a is de fron te i ri ço já
ex pe di dos, as sim como o exer cí cio dos di re i tos de les
de cor ren tes.

ARTIGO VII
Extin ção de Pe na li da des

Fi cam ex tin tas as pe na li da des ad mi nis tra ti vas
apli ca das ou apli cá ve is na data da en tra da em vi gor
des te Acor do em ra zão da per ma nên cia ir re gu lar das
pes so as que te nham in gres sa do até 15 de mar ço de
2002 nas lo ca li da des men ci o na das no Ane xo.

ARTIGO VIII
Estí mu lo à Inte gra ção

Cada uma das Par tes po de rá ser to le ran te
quan to ao uso do idi o ma da ou tra Par te pe los be ne fi-
ciá ri os des te Acor do quan do se di ri gi rem a ór gãos ou
re par ti ções pú bli cas para re cla mar ou re i vin di car os
be ne fí ci os dele de cor ren tes.

ARTIGO IX
Vi gên cia

Este Acor do en tra rá em vi gor na data da tro ca
dos ins tru men tos de ra ti fi ca ção pe las Par tes.
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ARTIGO X
De nún cia

O pre sen te Acor do po de rá ser de nun ci a do por
qual quer das Par tes, com co mu ni ca ção es cri ta, trans -
mi ti da por via di plo má ti ca, com an te ce dên cia mí ni ma
de 90 (no ven ta) dias.

ARTIGO XI
So lu ção de Con tro vér si as

Qu al quer dú vi da re la ci o na da à apli ca ção des te
Acor do será so lu ci o na da por me i os di plo má ti cos,
com res pec ti va tro ca de no tas.

Fe i to em Mon te vi déu, em 21 de agos to de 2002,
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 pu bli ca Fe de ra ti va do Bra sil

Pelo Go ver no da Re pu bli ca Ori en tal do Uru guai

ANEXO DE LOCALIDADES VINCULADAS

Re la ção de Vin cu la ção das Lo ca li da des
Fron te i ri ças

1. Chuí, San ta Vi tó ria do Pal mar/Bal neá rio do
Her me ne gil do e Bar ra do Chuí (Bra sil) a Chuy, 18 de
Ju lho, Bar ra de Chuy e La Co ro nil la (Uru guai);

2. Ja gua rão (Bra sil) a Rio Bran co (Uru guai);

3. Ace guá (Bra sil) a Ace guá (Uru guai);

4. San ta na do Li vra men to (Bra sil) a Ri ve ra (Uru -
guai);

5. Qu a raí (Bra sil) a Arti gas (Uru guai);

6. Bar ra do Qu a raí (Bra sil) a Bel la Unión (Uru -
guai).

MENSAGEM Nº 167, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do dis pos to no art. 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 tex to do
Acor do en tre os Go ver nos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai para Per mis-
são de Re si dên cia, Estu do e Tra ba lho a Na ci o na is Fron -
te i ri ços Bra si le i ros e Uru gua i os, ce le bra do em Mon te vi-
déu, em 21 de agos to de 2002.

Bra sí lia, 7 de maio de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

EM Nº 110/DJ/DAI – MRE-PAIN/BRAS

Bra sí lia, 22 de abril de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Ele vo 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 a Re pú bli ca Ori en tal do Uru-
guai para Per mis são de Re si dên cia, Estu do e Tra ba-
lho a Na ci o na is Fron te i ri ços Bra si le i ros e Uru gua i os,
ce le bra do em Mon te vi déu, em 21 de agos to de 2002.

2. O re fe ri do Acor do con tem pla uma prá ti ca tão
an ti ga quan to a pró pria fron te i ra bra si le i ro-uru gua ia
que, ao lon go da His tó ria das duas Na ções, tem con -
sis ti do um es pa ço em que na ci o na is de am bos os pa í-
ses não só tran si tam, co mer ci am, es tu dam como
tam bém tra ba lham con jun ta men te e mes mo cons ti tu-
em fa mí li as de du pla na ci o na li da de.

3. O Esta tu to do Estran ge i ro – Lei nº 6.815/80 e
suas al te ra ções, no seu Arti go 21, já pre via a pos si bi-
li da de de que os na ci o na is de pa í ses li mí tro fes, de ci -
da des con tí guas ao ter ri tó rio bra si le i ro, pu des sem ha -
bi li tar-se a tran si tar pe los mu ni cí pi os fron te i ri ços,
even tu al men te fre qüen tan do es ta be le ci men to de en -
si no ou mes mo exer cen do ati vi da de re mu ne ra da, em
con di ções se me lhan tes às do na ci o nal bra si le i ro. Tal
tes te mu nho de fra ter ni da de en tre po vos dis tin tos vem 
se con subs tan ci ar no pre sen te Acor do que re a fir ma e 
con so li da a His tó ria co mum das duas Na ções.

4. Com vis tas ao en ca mi nha men to do as sun to à
apre ci a ção das Câ ma ras Le gis la ti vas, sub me to a
Vos sa Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao Con gres-
so Na ci o nal, jun ta men te com có pi as au tên ti cas do
Acor do em pa u ta

Res pe i to sa men te, Cel so Luiz Nu nes Amo rim.

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA
DO MERCOSUL – REPRESENTAÇÃO

BRASILEIRA

Re la tó rio

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do Mer co sul é cha ma da a opi nar so -
bre o tex to do “Acor do en tre os Go ver nos da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil e da Re pú bli ca do Uru guai
para Per mis são de Re si dên cia, Estu do e Tra ba lho a
Na ci o na is Fron te i ri ços Bra si le i ros e Uru gua i os, ce le-
bra do em Mon te vi déu, em 21 de agos to de 2002”.

O ato in ter na ci o nal em apre ço foi en ca mi nha do
ao Con gres so Na ci o nal para apro va ção, con so an te o
que dis põe o art. 49, in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
por meio da Men sa gem nº 167, de 2003, do Po der
Exe cu ti vo. Na Câ ma ra dos De pu ta dos, foi dis tri bu í da,
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por se tra tar de ma té ria de in te res se do Mer co sul, ao
exa me pre li mi nar des ta Re pre sen ta ção, à luz do dis -
pos to no in ci so I e §§ 1º e 2º do art. 2º da Re so lu ção nº 
1, de 1996-CN.

O ob je ti vo dos dis po si ti vos su pra men ci o na dos é 
o de for ne cer sub sí di os ao es tu do da ma té ria pe las
de ma is co mis sões in cum bi das de seu exa me e pa re-
cer, si tu an do-a no con tex to da in te gra ção re gi o nal
con subs tan ci a da no Mer co sul. Foi dis tri bu í do, ain da,
o re fe ri do ato in ter na ci o nal, às Co mis sões de Re la-
ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal, e de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça e de Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta-
dos. É im por tan te as si na lar que o Pro to co lo de Ouro
Pre to atri bui à Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul, à luz do seu art. 25, a fun ção de pro cu rar
“(...) ace le rar os pro ce di men tos in ter nos cor res pon-
den tes nos Esta dos-Par tes para a pron ta en tra da em
vi gor das nor mas ema na das dos ór gãos do Mer co sul
pre vis tos no Arti go 2 des te Pro to co lo”.

Se gun do es cla re ce a Expo si ção de Mo ti vos en -
ca mi nha da ao Pre si den te da Re pú bli ca pelo Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, Emba i xa dor Cel -
so Amo rim, o acor do visa a per mi tir o in gres so, a re si-
dên cia, o es tu do, tra ba lho, pre vi dên cia so ci al e con -
ces são de do cu men to es pe ci al de fron te i ri ço aos na -
ci o na is das Par tes sig na tá ri as, re si den tes nas lo ca li-
da des fron te i ri ças que fi gu ram em um “Ane xo de Lo -
ca li da des Vin cu la das”.

O Arti go I es pe ci fi ca as per mis sões con ce di das:
re si dên cia na lo ca li da de vi zi nha, des de que lis ta da no 
Ane xo ao pre sen te Acor do; exer cí cio de tra ba lho, ofí -
cio ou pro fis são, com as con se qüen tes obri ga ções e
di re i tos pre vi den ciá ri os de les de cor ren tes; e fre qüên-
cia a es ta be le ci men tos de en si no pú bli cos ou pri va-
dos. Tais di re i tos es ten dem-se aos apo sen ta dos e
pen si o nis tas.

O Arti go II pre vê o for ne ci men to de do cu men to
es pe ci al de fron te i ri ço, po rém a pos se des se do cu-
men to não dis pen sa rá o uso dos do cu men tos de
iden ti da de já es ta be le ci dos em ou tros acor dos vi gen-
tes en tre as Par tes. A con ces são do do cu men to es pe-
ci al de fron te i ri ço com pe te ao De par ta men to de Po lí-
cia Fe de ral do Bra sil e à Di re ção de Mi gra ções do
Uru guai (Arti go III), e dele cons ta rá a qua li da de de
fron te i ri ço e a lo ca li da de onde es ta rá au to ri za do a
exer cer os di re i tos pre vis tos no Acor do em tela. Se -
gun do dis põe o nº 3 do Arti go III, o do cu men to es pe ci-
al de fron te i ri ço per mi te re si dên cia ex clu si va men te
den tro dos li mi tes ter ri to ri a is da lo ca li da de fron te i ri ça
a que se re fe rir.

O Arti go IV enu me ra as hi pó te ses em ra zão das
qua is po de rá ser can ce la da a qua li da de de fron te i ri-

ço, en tre elas, a per da da con di ção de na ci o nal de
uma das Par tes; a con de na ção pe nal em qual quer
das Par tes ou no ex te ri or; fra u de ou uti li za ção de do -
cu men tos fal sos para a sua con ces são; ob ten ção de
ou tro sta tus imi gra tó rio ou a ten ta ti va de exer cer os
di re i tos pre vis tos no Acor do fora dos li mi tes ter ri to ri a is
es ta be le ci dos na lis ta que fi gu ra no Ane xo.

O Arti go VI, so bre o Ane xo de Lo ca li da des Vin -
cu la das, es cla re ce que a am pli a ção da lis ta es ta be le-
ci da no Ane xo so men te po de rá con tem plar as lo ca li-
da des si tu a das em uma fa i xa de até 20 (vin te) qui lô-
me tros da fron te i ra e de pen de rá da con cor dân cia das
Par tes.

O Arti go VII ex tin gue as pe na li da des ad mi nis tra-
ti vas apli ca das ou apli cá ve is na data da en tra da em
vi gor do Acor do em ra zão da per ma nên cia ir re gu lar
das pes so as que te nham in gres sa do até 15 de mar ço
de 2002 nas lo ca li da des men ci o na das no Ane xo.

O Arti go VIII, de no mi na do “Esti mu lo à Inte gra-
ção”, de ter mi na que cada uma das Par tes po de rá ser
to le ran te quan to ao uso do idi o ma da ou tra Par te pe -
los be ne fi ciá ri os do Acor do quan do se di ri gi rem a ór -
gãos ou re par ti ções pú bli cas para re cla mar ou re i vin-
di car os be ne fí ci os dele de cor ren tes.

O ins tru men to in ter na ci o nal em tela, ao es ta be-
le cer o li vre trân si to e a per ma nên cia dos ci da dãos do 
Bra sil e do Uru guai em mu ni cí pi os fron te i ri ços, vem
na ver da de for ma li zar uma prá ti ca “tão an ti ga quan to
a pró pria fron te i ra bra si le i ro-uru gua ia”, se gun do res -
sal ta a Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis tro das Re la-
ções Exte ri o res, que pros se gue lem bran do que os
mu ni cí pi os fron te i ri ços en tre o Bra sil e o Uru guai têm
con sis tin do em um es pa ço onde, na prá ti ca, na ci o na-
is de am bos os pa í ses já tran si tam, co mer ci am, es tu-
dam, como tam bém tra ba lham con jun ta men te e mes -
mo cons ti tu em fa mí li as de du pla na ci o na li da de.

O Tra ta do de Assun ção (1991), que cri ou o Mer -
co sul, es ta be le ce, como seu prin ci pal pro pó si to, a
cons ti tu i ção de um mer ca do co mum, de no mi na do
“Mer ca do Co mum do Sul”. Como se sabe, uma das
ca rac te rís ti cas da eta pa do mer ca do co mum em um
pro ces so de in te gra ção é o li vre trân si to dos fa to res
de pro du ção en tre os Esta dos-Mem bros, isto é, de
ca pi tal e tra ba lho.

Do pon to de vis ta do Mer co sul, por tan to, o Acor -
do em tela re ves te-se de ex tre ma im por tân cia, pois
con tri bui para a im ple men ta ção dos ob je ti vos con sig-
na dos no Tra ta do de Assun ção, e, na prá ti ca, pro mo-
ve a in te gra ção fron te i ri ça, pas so fun da men tal em um 
pro ces so de in te gra ção re gi o nal.
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No de cor rer das dis cus sões le va das a cabo por
oca sião da re u nião des sa Co mis são, re a li za da em 10
de ju lho de 2003, o no bre Se na dor Ro meu Tuma ofe -
re ceu emen da, aca ta da por esse co le gi a do, ao Arti go
VIII do ato in ter na ci o nal em pa u ta. O Arti go VIII es ta-
be le ce que cada uma das Par tes po de rá ser to le ran te
quan to ao uso do idi o ma da ou tra Par te pe los be ne fi-
ciá ri os do Acor do em tela ao se di ri gi rem a ór gãos e
re par ti ções pú bli cas para re cla mar ou re i vin di car os
be ne fí ci os dele de cor ren tes.

A emen da pro pos ta pre vê a subs ti tu i ção da ex -
pres são “po de rá ser to le ran te” por “será to le ran te”,
tor nan do, por tan to, a nor ma mais in ci si va no que con -
cer ne à to le rân cia que deve ha ver da par te dos agen -
tes pú bli cos nas re giões fron te i ri ças de Bra sil e Uru -
guai em re la ção ao uso do idi o ma do ou tro país pe las
po pu la ções fron te i ri ças.

Como se sabe, cabe à Re pre sen ta ção Bra si le i ra
na Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul ape -
nas apre sen tar re la tó rio pre li mi nar so bre as ma té ri as
que vi e rem ao seu exa me, e, se for o caso, su ge rir
emen das que se rão ado ta das ou não pe las de ma is
Co mis sões te má ti cas do Con gres so Na ci o nal.

Por todo o ex pos to, re co men da mos a apro va-
ção, pe las Co mis sões te má ti cas do Con gres so Na ci-
o nal às qua is for dis tri bu í do, do tex to do “Acor do en tre
os Go ver nos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e da
Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai para Per mis são de Re -
si dên cia, Estu do e Tra ba lho a Na ci o na is Fron te i ri ços
Bra si le i ros e Uru gua i os, ce le bra do em Mon te vi déu,
em 21 de agos to de 2002”, ao qual su ge ri mos a
emen da aba i xo.

EMENDA

Dê-se ao Arti go VIII a se guin te re da ção:

“ARTIGO VIII
Estí mu lo à Inte gra ção

Cada uma das Par tes será to le ran te quan to ao
uso do idi o ma da ou tra Par te pe los be ne fi ciá ri os des -
te Acor do quan do se di ri gi rem a ór gãos e re par ti ções
pú bli cas para re cla mar ou re i vin di car os be ne fí ci os
dele de cor ren tes.”

Sala da Co mis são, Se na dor Edu ar do Aze re do,
Re la tor

PA RE CER DA CO MIS SÃO

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do Mer co sul, em re u nião or di ná ria
re a li za da hoje, apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio
fa vo rá vel, com su ges tão de emen da do Se na dor Edu -

ar do Aze re do ofe re ci do à Men sa gem nº 167/03, que
sub me te à con si de ra ção do Con gres so Na ci o nal o
tex to do Acor do en tre os Go ver nos da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai
para Per mis são de Re si dên cia, Estu do e Tra ba lho a
Na ci o na is Fron te i ri ços Bra si le i ros e Uru gua i os, ce le-
bra do em Mon te vi déu, em 21 de agos to de 2002.

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta-
res: De pu ta do Dr. Ro si nha, Pre si den te; Se na dor Pe -
dro Si mon, Vice- Pre si den te; Se na dor Ro dolp ho Tou ri-
nho, Se cre tá rio-Ge ral e De pu ta do Ro ber to Jef fer son
– Se cre tá rio-Ge ral Adjun to - Se na do res Edu ar do Su -
plicy, Ide li Sal vat ti, Sér gio Zam bi a si e Ro meu Tuma;
De pu ta dos Edu ar do Paes, Iná cio Arru da, Osmar Ser -
ra glio e Edson Andri no.

Sala da Co mis são, 10 de ju lho de 2003. – De pu-
ta do Dr. Ro si nha, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

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;
....................................................................................

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
de De fe sa Na ci o nal.)

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, Men sa gem pre si den ci al que
será lida pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do-
ra Serys Slhes sa ren ko.

É lida a se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia in for ma ao Ple ná rio que, ten do
em vis ta a ocor rên cia de erro ma te ri al em 355
ações no pro je to de lei en ca mi nha do ori gi nal men te
e que a Erra ta, con subs tan ci a da no Re la tó rio ane -
xo, res ti tui os va lo res ori gi na is acor da dos com os
Mi nis té ri os se to ri a is, sem al te rar os pa râ me tros da
ne ces si da de de fi nan ci a men to do se tor pú bli co
para o pe río do 2004/2007, an tes pelo con trá rio, re -
duz a des pe sa em re la ção à dis po ni bi li da de de re -
ce i tas es ti ma das para o alu di do pe río do, re a bre os
pra zos de acor do com o ca len dá rio aba i xo es ta be-
le ci do:

Até 04/10 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul -
sos;

Até 18/10 – Re a li za ção de au diên ci as pú bli cas;

Até 21/10 – Apre sen ta ção de emen das;

Até 26/10 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção dos avul -
sos das emen das;

Até 11/11 – Apre sen ta ção, pu bli ca ção, dis tri bu i-
ção e vo ta ção do pa re cer;

Até 18/11 – Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à
Mesa.

A Men sa gem lida, jun ta da ao Pro je to de Lei do
Con gres so Na ci o nal nº 30, de 2003, vai à Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que fo ram
au tu a dos, por so li ci ta ção do Pre si den te da Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção, os se guin tes avi sos:

– Avi so nº 92, de 2003-CN (nº 2.401 do Tri bu-
nal de Con tas da União, de 2003, na ori gem), que
en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do Acór -
dão nº 1.371, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos re la tó rio e voto que o fun da men-
tam, re fe ren te à au di to ria nas obras de am pli a ção
dos mo lhes do por to de Rio Gran de e dra ga gem de
apro fun da men to do ca nal de aces so, no Esta do do
Rio Gran de do Sul – Pro gra ma de Tra ba lho nº
26.784.0233.5019.0043 (Tribu nal de Con tas nº
011.252/2003-0).

– Avi so nº 93, de 2003-CN (nº 2.430 do Tribu nal
de Con tas da União, de 2003, na ori gem), que en ca-
mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do Acór dão nº
1.373, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos re la tó rio e voto que o fun da men tam, re fe ren-
te à au di to ria nas obras de im plan ta ção de in fra-es tru-

tu ra para uso de co mu ni da des ca ren tes de cons tru-
ção do Cen tro Olím pi co de Rio Bran co, no Acre – Pro -
gra ma de Tra ba lho nº 27.812.0180.5450.3028 (Tri bu-
nal de Con tas nº 004.649/2003-7)).

Os ex pe di en tes li dos vão 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) –  Foi en ca mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº
83, de 2003-CN, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, con clu in do pela
apre sen ta ção dos se guin tes Pro je tos de De cre to Le -
gis la ti vo:

– nº 664, de 2003, que apro va as Con tas dos
Pre si den tes da Câ ma ra dos De pu ta dos, re la ti vas ao 
exer cí cio de 2000;

– nº 665, de 2003, que apro va as Con tas dos
Pre si den tes da Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri-
tó ri os, re la ti vas ao exer cí cio de 2000;

– nº 666, de 2003, que apro va as Con tas dos
Pre si den tes da Jus ti ça Mi li tar, re la ti vas ao exer cí cio
de 2000;

– nº 667, de 2003, que apro va as Con tas dos
Pre si den tes da Jus ti ça do Tra ba lho, re la ti vas ao exer -
cí cio de 2000; e

– nº 668, de 2003, que apro va as Con tas dos
Pre si den tes da Jus ti ça Fe de ral, re la ti vas ao exer cí cio
de 2000.

As ma té ri as fi ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin -
co dias úte is para apre sen ta ção de emen das, nos ter -
mos do art. 235, II, “b”, do Re gi men to Inter no.

Ain da con clu iu o re fe ri do pa re cer pela apre sen-
ta ção dos se guin tes Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo
que, nos ter mos do art. 142 do Re gi men to Co mum,
fo ram re me ti dos à Câ ma ra dos De pu ta dos:

– apro va as Con tas dos Pre si den tes Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, re la ti vas ao exer cí cio de 2000;

– apro va as Con tas dos Pre si den tes do Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça, re la ti vas ao exer cí cio de 2000;

– apro va as Con tas dos Pre si den tes da Jus ti ça
Ele i to ral, re la ti vas ao exer cí cio de 2000;

– apro va as Con tas dos Pre si den tes Se na do Fe -
de ral, re la ti vas ao exer cí cio de 2000; e

– apro va as Con tas dos Che fes do Mi nis té rio
Pú bli co da União, re la ti vas ao exer cí cio de 2000.

São os se guin tes os Ofí ci os que os en -
ca mi nha ram:
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OF. Nº 525/2003-CN

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2003

Exmº Sr.
De pu ta do João Pa u lo Cu nha
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to nos arts. 142 e 143 do

Re gi men to Co mum, en ca mi nho a V. Exª o pro je to de
de cre to le gis la ti vo que “Apro va as Con tas dos Pre si-
den tes do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, re la ti vas ao
exer cí cio de 2000”, apre sen ta do como con clu são do
Pa re cer nº 83, de 2003, do Con gres so Na ci o nal, da
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, para ter sua tra mi ta ção ini ci a da nes sa
Casa.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Se na dor José Sar ney, Pre si den te do Se na do
Fe de ral.

OF. Nº 526/2003-CN

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2003

Exmº Sr.
De pu ta do João Pa u lo Cu nha
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to nos arts. 142 e 143 do

Re gi men to Co mum, en ca mi nho a V. Exª o pro je to de
de cre to le gis la ti vo que “Apro va as Con tas dos Pre si-
den tes do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, re la ti vas ao
exer cí cio de 2000”, apre sen ta do como con clu são do
Pa re cer nº 83, de 2003, do Con gres so Na ci o nal, da
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, para ter sua tra mi ta ção ini ci a da nes sa
Casa.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Se na dor José Sar ney, Pre si den te do Se na do
Fe de ral.

OF. Nº 527/2003-CN

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2003

Exmº Sr.
De pu ta do João Pa u lo Cu nha
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to nos arts. 142 e 143 do

Re gi men to Co mum, en ca mi nho a V. Exª o pro je to de
de cre to le gis la ti vo que “Apro va as Con tas dos Pre si-
den tes da Jus ti ça Ele i to ral, re la ti vas ao exer cí cio de
2000”, apre sen ta do como con clu são do Pa re cer nº
83, de 2003, do Con gres so Na ci o nal, da Co mis são

Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção, para ter sua tra mi ta ção ini ci a da nes sa Casa.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Se na dor José Sar ney, Pre si den te do Se na do
Fe de ral.

OF.Nº 528/2003-CN 

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2003

Exmº Sr.
De pu ta do João Pa u lo Cu nha
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to nos arts. 142 e 143 do

Re gi men to Co mum, en ca mi nho a V. Exª o pro je to de
de cre to le gis la ti vo que “Apro va as Con tas dos Pre si-
den tes do Se na do Fe de ral, re la ti vas ao exer cí cio de
2000”, apre sen ta do como con clu são do Pa re cer nº
83, de 2003, do Con gres so Na ci o nal, da Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção, para ter sua tra mi ta ção ini ci a da nes sa Casa.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Se na dor José Sar ney, Pre si den te do Se na do
Fe de ral.

OF.529/2003-CN

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2003

Exmº Sr.
De pu ta do João Pa u lo Cu nha
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to nos arts. 142 e 143 do

Re gi men to Co mum, en ca mi nho a V. Exª o pro je to de
de cre to le gis la ti vo que “Apro va as Con tas dos Che fes
do Mi nis té rio Pú bli co da União re la ti vas ao exer cí cio
de 2000”, apre sen ta do como con clu são do Pa re cer nº 
83, de 2003, do Con gres so Na ci o nal, da Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção, para ter sua tra mi ta ção ini ci a da nes sa Casa.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Se na dor José Sar ney, Pre si den te do Se na do
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Encer rou-se no úl ti mo dia 26 o pra zo para
apre sen ta ção de emen das ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 21, de 2003 (nº 4.853-2001, na Casa de ori -
gem), que acres cen ta in ci so ao § 1º do art. 2º e al te ra
o art. 7º da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996,
que dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten ção e De sen-
vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção
do Ma gis té rio – Fun def.
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Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria en con tra-se em re gi me de ur gên cia e

cons ta da pa u ta da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, dia 30 do cor ren te.

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
25 de se tem bro de 2003, pu bli cou em 26 de se tem bro
e re pu bli cou no mes mo dia mês e ano, no Diá rio Ofi ci-
al da União 187-A, edi ção ex tra, a Me di da Pro vi só ria
nº 131, de 2003, que “Esta be le ce nor mas para o plan -
tio e co mer ci a li za ção da pro du ção de soja da sa fra de
2004, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus pa rá gra fos, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são
Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

Blo co Par la men tar da Mi no ria (PFL/PSDB)

Efra im Mo ra is (PFL) Ro dol fo Tou ri nho (PFL)
Tas so Je re is sa ti (PSDB) vago
Cé sar Bor ges (PFL) vago
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 Ro ber to Sa tur ni no
Va la da res(PSB)  (PT)
Mag no Mal ta (PL) Ana Jú lia Ca re pa(PT)

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Luiz Otá vio
Hé lio Cos ta Ney Su as su na
Sér gio Ca bral Ga ri bal di Alves Fi lho

PDT

Jef fer son Pé 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 André Luiz
Men des Ri be i ro Fi lho Dr. Pi not ti

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/PSL

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues
PSB

Edu ar do Cam pos Re na to Ca sa gran de
*PCdoB

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: 26-9-2003;
– De sig na ção da Co mis são: 29-9-2003;
– Insta la ção da Co mis são: 30-9-2003;
– Emen das: até 2-10-2003 (7º dia da pu bli ca-

ção);
– Pra zo fi nal na Co mis são: 26-9-2003 a

9-10-2003 (14º dia);
– Re mes sa do pro ces so à CD: 9-10-2003;
– Pra zo na CD: de 10-10-2003 a 23-10-2003

(15º ao 28º dia);
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 23-10-2003;
– Pra zo no SF: de 24-10-2003 a 6-11-2003 (42º

dia);
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 6-11-2003;
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções

do SF, pela CD: de 7-11-2003 a 9-11-2003 (43º ao
45º dia);

– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a
par tir de: 10-11-2003 (46º dia); e

– Pra zo fi nal no Con gres so: 24-11-2003  (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.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Sra. 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 870, DE 2003

Re que i ro nos ter mos do dis pos to no art. 221, in -
ci so I do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, e de

acor do com as tra di ções da Casa, as se guin tes ho-
me na gens pelo fa le ci men to de Se ve ri no de Gois Ho -
lan da, Pre fe i to Mu ni ci pal de Car mo lân dia – TO, ocor -
ri do em 27 de se tem bro de 2003:

a) in ser ção em ata de voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia, ao

Go ver no do Esta do do To can tins, à Pre fe i tu ra e à Câ -
ma ra Mu ni ci pal de Car mo lân dia.

Sala das Ses sões, 29 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pas so a Pre si dên cia à Srª 1ª Se cre tá ria, Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko, para que eu pos sa en ca mi-
nhar o de vi do re que ri men to.

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 pela Sra. Serys
Slhes sa ren ko, su plen te de Se cre tá rio.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Em vo ta ção o re que ri men to.

Con ce do a pa la vra ao au tor do re que ri men to,
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Srª Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, meu 
que ri do povo do Esta do do To can tins, meu que ri do
povo do Mu ni cí pio de Car mo lân dia, foi com pro fun do
pe sar que to mei co nhe ci men to do fa le ci men to de Se -
ve ri no Gois Ho lan da, Pre fe i to Mu ni ci pal de Car mo lân-
dia, após tra ba lhar mos du ran te todo esse fi nal de se -
ma na para con clu ir mos os tra ba lhos de fi li a ção par ti-
dá ria para os di ver sos pre ten den tes a car gos pú bli cos
nas ele i ções mu ni ci pa is para o pró xi mo ano. Par ti cu-
lar men te, aten den do a ca ra va nas de to dos os Mu ni cí-
pi os do meu Esta do, na con di ção de um dos co or de-
na do res dos di ver sos Par ti dos que in te gram as co li-
ga ções que nos dão sus ten ta ção ao Go ver no do
Esta do do To can tins e a 134 Mu ni cí pi os dos 139 atu a-
is Mu ni cí pi os do meu Esta do, ten do tido con ta to com
as ca ra va nas dos di ver sos mu ni cí pi os. Tive como
meu com pa nhe i ro, na con du ção dos tra ba lhos, tal vez
um dos mais no vos pre fe i tos do País e, se gu ra men te,
dos re e le i tos, o mais jo vem do meu Esta do, o meu
que ri do com pa nhe i ro Se ve ri no de Gois Ho lan da –
com 31 anos de ida de. Sr. Pre si den te, ten do fi ca do
co mi go até a ma dru ga da de sá ba do, foi um dos úl ti-
mos pre fe i tos com quem con ver sei.

Nes se en con tro, ma dru ga da de sá ba do, Sr. Pre -
si den te, o jo vem pre fe i to re e le i to fa zia uma ava li a ção
de sua ad mi nis tra ção e re ve lou-me que de se ja va fi na-
li zar o seu man da to, in te gran do o meu Par ti do, o
PSDB, que te nho a hon ra de pre si dir no Esta do do To-
can tins.

Dis se-me ele que es ta va mu i to sa tis fe i to e que
iria con du zir, com o apo io de mu i tos Par ti dos, o pro -
ces so de su ces são, ten do ele a cer te za de que fa ria o
seu su ces sor, em fun ção dos tra ba lhos que pôde re a-
li zar e da sua his tó ria no pró prio Mu ni cí pio. E dis-
se-me mais: que o seu úl ti mo de se jo – já que eu ha -
via, to dos os anos, con sig na do emen das para o Mu ni-

cí pio de Car mo lân dia, sem pre acre di tan do na res-
pon sa bi li da de do Pre fe i to na boa uti li za ção dos re cur-
sos pú bli cos – se ria ter uma úl ti ma emen da para o
exer cí cio de 2004. Não era ele can di da to à re e le i ção,
mas de i xa ria um gi ná sio para a ju ven tu de de Car mo-
lân dia como a sua úl ti ma obra.

Sr. Pre si den te, já tar de, avan çan do na ma dru ga-
da, des pe diu-se e par tiu em di re ção ao Mu ni cí pio de
Car mo lân dia. Mas, in fe liz men te, Srªs e Srs. Se na do-
res, não quis o des ti no que, mais uma vez, o jo vem
Se ve ri no vol tas se a Car mo lân dia. Fa le ceu ele ví ti ma
de um trá gi co aci den te, no qual per de ram a vida mais
dois ocu pan tes, seus com pa nhe i ros de tra ba lho. Um
era con ta dor do mu ni cí pio e o ou tro um ser vi dor da
Sa ne a tins.

Se ve ri no, Srªs e Srs. Se na do res, não nas ceu no
To can tins, como a ma i o ria da nos sa po pu la ção de Pal -
mas ou de Car mo lân dia, ele foi um mi gran te: nas ceu no
Mu ni cí pio de Ju cas, no Esta do do Ce a rá, mas che gou
com oito me ses no Mu ni cí pio de Car mo lân dia. O que
mo ti vou seus pais a de i xa rem a sua ter ra na tal cer ta-
men te foi a mes ma ra zão que um dia mo ti vou o tam bém
ce a ren se Si que i ra Cam pos a mi grar para aque le tor rão,
para aque le pe da ço do Bra sil tão aban do na do, mas
tam bém tão rico em opor tu ni da des, bus can do se gu ra-
men te me lho res con di ções de vida.

Os seus pais le va ram o pe que no Se ve ri no, que
che gou em Car mo lân dia com oito me ses. E ali os
seus pais abri ram um pe que no co mér cio, uma pa da-
ria e de sen vol ve ram ou tras ati vi da des. Se ve ri no é um
dos oito fi lhos des se ca sal. Esse é, mais ou me nos, o
nú me ro mí ni mo de fi lhos de uma fa mí lia tí pi ca. Eu
tam bém sou fi lho de um ce a ren se, e meu pai tem seis
fi lhos do pri me i ro ca sa men to – e já tem onze na vida.
Essa é uma ca rac te rís ti ca dos nor tis tas e nor des ti nos.
É tam bém uma ca rac te rís ti ca da fa mí lia dos pais de
Se ve ri no.

E Se ve ri no, Sr. Pre si den te, é nome de peça im -
por tan te de Fran cis co Bu ar que de Ho lan da – “Mor te e 
Vida Se ve ri na” –, que não é ou tro o tema, se não este,
da que les que mi gram em bus ca de uma opor tu ni da-
de. Qu an do não mi gram, via do des ti no, qua se sem -
pre mor rem, ví ti mas da seca, da fal ta de ali men ta ção
e das di fi cul da des por que pas sam as mães. Mu i tas
de las fa le cem no pós-par to, como ocor reu com a mi -
nha avó, Dona Re gi na, que após o par to de meu tio, o
ir mão mais novo de meu pai, fa le ceu por fal ta de aten -
di men to mé di co, ain da no in te ri or do Ce a rá.

Se ve ri no ini ci ou seus es tu dos na Esco la Bar to-
lo meu Bu e no da Sil va e pa rou de es tu dar apro xi ma-
da men te em 1982, como faz a ma i o ria dos jo vens,
para tra ba lhar em uma bor ra cha ria e, pos te ri or men te,
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em uma pa da ria, am bas de pro pri e da de de seu pai.
Aos 15 anos, mu dou de tra ba lho, foi para uma be ne fi-
ci a do ra de ar roz de pro pri e da de do co mer ci an te Ro -
ber to To len ti no, fi can do lá até com ple tar 18 anos.

Des de en tão, ele pas sou a tra ba lhar pela eman -
ci pa ção do Mu ni cí pio de Car mo lân dia, cuja ins ta la-
ção foi efe ti va da em 1º de ja ne i ro de 1993, com a pos -
se dos can di da tos ele i tos, sen do que Se ve ri no Gois
de Ho lan da ha via sido ele i to Ve re a dor, ob ten do 48 vo -
tos, Srª Pre si den te, Srs. Se na do res, con cre ti zan do,
as sim, o seu so nho de re pre sen tar a po pu la ção, sen -
do um dos mais bem vo ta dos e o mais jo vem Ve re a-
dor do Esta do, com ape nas 19 anos de ida de.

Como Ve re a dor, foi au tor já de vá ri os pro je tos
de lei, como o da cri a ção de es co las mu ni ci pa is, de
pro je tos so ci a is, de cons tru ção de pon tes etc. Foi mu -
i to rico o seu man da to. Tão rico foi, Sr. Pre si den te,
que no ano de 1996, ele foi can di da to e ele i to a Pre fe i-
to de Car mo lân dia por ma i o ria dos vo tos. Na sua ad -
mi nis tra ção, mu i tas obras, mas fun da men tal men te o
cre den ci a men to à res pon sa bi li da de que o le va ram,
no ano de 2000, a ser re e le i to com 61,47% dos vo tos,
com pro van do a sa tis fa ção de toda po pu la ção com
sua ad mi nis tra ção, pos to que al can çou 1.061 vo tos,
sen do que o se gun do can di da to teve ape nas um pou -
co mais de 600 vo tos.

Sr. Pre si den te, con fes so que é para mim, no mo -
men to, mu i to di fí cil ser au tor des te re que ri men to, uma 
vez que tra ta va-se de um Pre fe i to com o qual eu man -
ti nha ma i or con ta to, ma i or iden ti da de. Ele me re ve lou
que gos ta ria de ser can di da to a De pu ta do Esta du al
nas pró xi mas ele i ções e que, ten do sido um dos fun -
da do res do seu mu ni cí pio e ten do es tre i tas re la ções
com o Go ver na dor Mar ce lo Mi ran da, com o Se na dor
João Ri be i ro, com o Se cre tá rio de Obras, Bri to Mi ran-
da, com o meu pai, co mi go, sen tia-se ma du ro e pron -
to para par tir para uma pró xi ma mis são.

Se ve ri no de Gois de i xa, Sr. Pre si den te, a jo vem
vi ú va, Dona Mô ni ca Fer nan des Gon dim Ho lan da,
com quem con ver sei, di zen do-lhe que per ma ne ce ria
em Bra sí lia para pres tar esta ho me na gem ao meu
ami go Se ve ri no, uma vez que o en ter ro se deu na
data de on tem, apro xi ma da men te às 18 ho ras.

Con ver sei, Sr. Pre si den te, pelo te le fo ne, com
Bru no, fi lho de Se ve ri no, de 10 anos de ida de, a quem 
Se ve ri no que co me çou na vida pú bli ca mu i to jo vem já
in cen ti va va a en trar na vida pú bli ca. Um amor pro fun-
do por seu fi lho. Con ver sei com o jo vem Bru no e dis -
se-lhe que de ve ria ser for te na me di da em que pu des-
se ser for te, uma cri an ça que per de um pai, um pai tão 
jo vem, uma mãe tão jo vem. Foi um fato que ca u sou
pro fun do tra u ma no Mu ni cí pio de Car mo lân dia. Dis-

se-lhe que ele ha ve ria de cum prir o des ti no e ser, um
dia, Pre fe i to de Car mo lân dia, o que era o de se jo de
seu pai.

Ao en ca mi nhar a vo ta ção des te re que ri men to, já
ten do ex ce di do meu tem po re gi men tal para tal, en vio
meus vo tos de con do lên cia, o meu res pe i to, o meu
apo io e a mi nha so li da ri e da de à Dona Mô ni ca Fer nan-
des Gon dim Ho lan da. Que ela seja for te e que Deus dê 
am pa ro a ela, ao seu fi lho Bru no, à ou tra fi lha de Se ve-
ri no, já com mais ida de, aos seus pais e aos seus so -
gros. Ao Go ver na dor do Esta do de To can tins, Mar ce lo
de Car va lho Mi ran da; ao Vice-Pre fe i to de Car mo lân-
dia; ao Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de Car mo lân-
dia; à Câ ma ra Mu ni ci pal de Car mo lân dia; a todo o
povo de Car mo lân dia, de i xo meus vo tos de pe sar.

Na cer te za da apro va ção des te re que ri men to,
de i xo o re co nhe ci men to a uma vida pú bli ca tão bre ve,
mas de tan ta fir me za, de tan to êxi to e tão re co nhe ci da
pela po pu la ção de Car mo lân dia e pelo Esta do de To-
can tins, por meio dos 139 Pre fe i tos com os qua is Se -
ve ri no ti nha a mais re co nhe ci da ami za de e re la ci o na-
men to. É um dia mu i to tris te para o Esta do de To can-
tins e para o Mu ni cí pio de Car mo lân dia.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Não ha ven do mais quem de se je en ca mi nhar a vo ta-
ção, en cer ro ao en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o re -
que ri men to que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A Pre si dên cia en ca mi nha rá o voto de pe sar so li-

ci ta do.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alva ro Dias, por per -
mu ta com o Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Srª Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Tem a pa la vra o Se na dor Pa pa léo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pela or -
dem.) – Srª Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para 
fa zer uma co mu ni ca ção im por tan te, de ca rá ter ina-
diá vel.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Se na dor Pa pa léo Paes, V. Exª usa rá da pa la vra de
for ma in ter ca la da com as ins cri ções, após a pa la vra
do Se na dor Alva ro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. 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, se há enor me des-
cren ça em re la ção à po lí ti ca, e se há des cren ça ge ne-
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ra li za da em re la ção às ins ti tu i ções pú bli cas, par ti dos
po lí ti cos, po lí ti cos de for ma ge ral, os Três Po de res,
sem dú vi da a des cren ça ma i or re cai sem pre so bre o
Po der Le gis la ti vo, que é con si de ra do o po der ino fen-
si vo, uma vez que le gis la, não exe cu ta e não jul ga.

Um dos ins tru men tos mais po de ro sos de que
dis põe o Po der Le gis la ti vo na sua ta re fa de fis ca li zar é 
a CPI, a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to. Nem
sem pre cu i da mos de di vul gar de vi da men te os re sul-
ta dos do tra ba lho das CPIs que aqui se re a li zam. É
bom lem brar que al gu mas de las mu da ram o País.

Lem bro-me, por exem plo, da CPI do Col lor e do
PC Fa ri as. Aque la CPI, sem dú vi da, foi fun da men tal
para que o País che gas se ao im pe ach ment  do Pre si-
den te da Re pú bli ca, um fato his tó ri co, sem pre ce den-
tes. Ti ve mos a CPI do Orça men to, que re ve lou à Na -
ção os Anões do Orça men to. Fo ram pu ni dos com a
per da do man da to e a ine le gi bi li da de. A frus tra ção da
po pu la ção sem pre se dá por que, no des do bra men to,
não há a pu ni ção que se es pe ra do Po der Ju di ciá rio e
que pos si bi li te a pri são da que les que as sal ta ram os
co fres pú bli cos es pe ci al men te. No en tan to, é pre ci so
dis tin guir res pon sa bi li da des. O que com pe te ao Po-
der Le gis la ti vo e o que não lhe cabe. O que o Po der
Le gis la ti vo pode ou não re a li zar.

Tive a hon ra de pre si dir a CPI do Fu te bol nes ta
Casa. Há al gum tem po, quan do a mí dia bra si le i ra di -
vul ga va a san ção do pro je to do Esta tu to do Tor ce dor,
pou cos se lem bra ram de que aque le es ta tu to era con -
se qüên cia do tra ba lho da CPI do Fu te bol re a li za da no 
Se na do. A CPI teve por ob je ti vo a in ves ti ga ção, mas
tam bém cum priu o de ver de apre sen tar a pro pos ta de
uma nova le gis la ção para o des por to na ci o nal cha-
ma da de Lei de Res pon sa bi li da de So ci al, que foi
trans for ma da em me di da pro vi só ria as si na da pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e sub me ti da
ao Con gres so Na ci o nal. E ou tra me di da pro vi só ria
tam bém apre sen ta da pelo Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so ins ti tu iu o Esta tu to do Tor ce dor. Essa,
sim, foi san ci o na da pelo Pre si den te Lula.

A me di da pro vi só ria que ins ti tu iu a Lei da Res -
pon sa bi li da de So ci al para o des por to na ci o nal foi
con se qüên cia de ações em pre en di das por um gru po
de tra ba lho pro pos to pela CPI do Fu te bol, in te gra do
por re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo, do Po der Le -
gis la ti vo e do fu te bol bra si le i ro: ex-atle tas e di ri gen tes
que con tri bu í ram para que a le gis la ção aqui de ba ti da
du ran te os tra ba lhos da CPI pu des se se trans for mar
num ins tru men to de or ga ni za ção da ad mi nis tra ção do 
nos so fu te bol. Essa le gis la ção mais ri go ro sa mu dou a 
cul tu ra da ad mi nis tra ção do des por to no País, exi gin-
do trans pa rên cia e fis ca li za ção, pres ta ção de con tas,

res pon sa bi li za ção ci vil e cri mi nal di an te de even tu a is
ir re gu la ri da des pra ti ca das.

A CPI cu i dou de apu rar de nún ci as que pro por ci-
o na vam man che tes es can da lo sas na mí dia do País e
cons ta tou cri mes con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal
e con tra a or dem tri bu tá ria na ci o nal, im pli can do eva -
são de di vi sas, so ne ga ção fis cal, eli são fis cal, apro-
pri a ção in dé bi ta, en fim, uma ver da de i ra se le ção de
cri mes pra ti ca dos im pu ne men te por aque les que se
jul ga vam pro pri e tá ri os da que le que é pa tri mô nio cul -
tu ral do povo bra si le i ro: o fu te bol.

A CPI mu dou até o con ce i to ju rí di co de que não
ca be ria in ves ti gar en ti da des como a Con fe de ra ção
Bra si le i ra de Fu te bol por que con se guiu de mons trar, in -
clu si ve jun to ao Po der Ju di ciá rio – ações fo ram im pe-
tra das vi san do im pe dir os tra ba lhos da que la co mis são
–, que de ter mi na das en ti da des como a CBF são pa ra-
es ta ta is; de vem, sim, ser in ves ti ga das e, mais do que
isso, têm de pres tar con tas das suas ati vi da des ao Tri-
bu nal de Con tas da União e, por con se qüên cia, ao pró -
prio Po der Le gis la ti vo. Se des ta Casa ema nam as leis
que con subs tan ci am a or ga ni za ção do des por to na ci o-
nal, ob vi a men te, cabe a esta Casa in ves ti gar as ati vi-
da des da que les que mi li tam no se tor.

Mu i tos ques ti o na ram no pri me i ro mo men to: se
há tan ta co i sa im por tan te no País, por que se pre o cu-
par com o fu te bol? Pois o fu te bol é mais im por tan te
para a eco no mia na ci o nal do que mu i tos ima gi nam. O
es por te, de modo ge ral, na Eu ro pa, é res pon sá vel por 
4% do PIB, como o é tam bém nos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca do Nor te. No Bra sil, la men ta vel men te, pela
de sor ga ni za ção em fun ção dos des man dos, da in-
com pe tên cia ad mi nis tra ti va e da ir res pon sa bi li da de
pú bli ca, res pon de por ape nas 1,6% do PIB. O fu te bol
mo vi men ta no mun do por ano mais de US$250 bi-
lhões de dó la res. Até hoje não ex plo ra mos de vi da-
men te, com a com pe tên cia ne ces sá ria, esse seg-
men to de nos sa eco no mia, ca paz de ala van car de-
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al em nos so País.
Não é uma ati vi da de lú di ca ape nas; é essa ex tra or di-
ná ria ati vi da de lú di ca ra zão de in te gra ção na ci o nal,
sem dú vi da, um ins tru men to de mo bi li za ção po pu lar
fan tás ti co, mas, além de tudo isso, é o fu te bol um ins -
tru men to que pode ser mais bem apro ve i ta do como
con tri bu i ção para o pro ces so de de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al de nos so País. 

Esse foi o ob je ti vo da CPI do Fu te bol, que ofe re-
ceu su ges tões fun da men ta is para o Po der Exe cu ti vo,
além de ter apre sen ta do ma té ria de le gis la ção para
mu dar a or ga ni za ção e trans for mar a ad mi nis tra ção
do fu te bol em nos so País em algo mais trans pa ren te
e com pe ten te, se pos sí vel. Alguns avan ços ocor re-
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ram: está aí a Lei de Res pon sa bi li da de So ci al, já pu -
nin do; está aí o Esta tu to do Tor ce dor. E, aliás, a CBF
es ti mu la clu bes e di ri gen tes para que ques ti o nem a
cons ti tu ci o na li da de do Esta tu to na es pe ran ça de
vê-lo se pul ta do a fim de que pre va le ça sem pre a ir res-
pon sa bi li da de ad mi nis tra ti va e a im pu ni da de, já que
os des man dos con ti nu am. E aque les que são adep -
tos dos des man dos, aque les que são be ne fi ciá ri os
dos des man dos, aque les que se be ne fi ci a vam, so bre-
tu do da au sên cia de trans pa rên cia na ad mi nis tra ção
do fu te bol, não de se jam a ins tru men ta li za ção da or -
ga ni za ção.

Gos ta ria, Sr. Pre si den te, de fa zer um re la to das
pro vi dên ci as que o Mi nis té rio Pú bli co vem ado tan do
em re la ção às con clu sões da CPI do Fu te bol, que não 
ter mi nou em piz za, ao con trá rio do que mu i tos ima gi-
nam pos sa ocor rer com to das as CPIs no Con gres so
Na ci o nal.

1 – Foi ins ta u ra do o Inqué ri to Po li ci al de nº 42, de
2001, ain da em cur so, no Esta do do Rio de Ja ne i ro e que 
está sen do des mem bra do em dez no vos in qué ri tos.

2 – Foi pro pos ta ação ca u te lar jun to à Jus ti ça
Fe de ral no Rio de Ja ne i ro pre ten den do co lher in for-
ma ções fi nan ce i ras de 31 pes so as fí si cas e ju rí di cas
– ain da em cur so por ter sido lon ga men te sus pen sa
por me di da ca u te lar.

3 – Foi ofe re ci da de nún cia con tra Ri car do Ter ra
Te i xe i ra, José Car los Sa lim e Mar co Antô nio Te i xe i-
ra...

Peço à Mesa que con si de re lido a fim de que
não se tor ne can sa ti va a le i tu ra.

Enfim, im pu tan do-lhes a prá ti ca dos de li tos ca -
pi tu la dos, arts. 21 e 22 da Lei nº 7.492/86, pela si mu-
la ção de dois con tra tos de câm bio, com o ob je ti vo de
efe tu ar eva são de di vi sas, fa tos es ses que fo ram ob je-
to de in ves ti ga ção da CPI do Fu te bol do Se na do.

Esse pro ces so, to da via, foi tran ca do por ha be as
cor pus, sob o ar gu men to de ter o Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral ofe re ci do de nún cia sem pré via ins ta u ra ção
de in qué ri to po li ci al, ba se an do-se so men te em pro ce-
di men to ad mi nis tra ti vo de fis ca li za ção do Ban co Cen -
tral do Bra sil. O Mi nis té rio Pú bli co, to da via, pode re -
que rê-lo e, por con se qüên cia, o pro ces so pode ser re -
i ni ci a do.

O Mi nis té rio Pú bli co do Rio de Ja ne i ro re fe re-se
ain da a dois pro ces sos ad mi nis tra ti vos do Ban co
Cen tral con tra o Espor te Clu be Inter na ci o nal e o Grê -
mio Fu te bol Por to-Ale gren se, nos qua is os clu bes fo -
ram con de na dos a pa gar mul tas em ra zão de ope ra-
ções cam bi a is ir re gu la res.

O Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, Cláu dio Le -
mos Fon te les, en de re çou ofí cio ao nos so ga bi ne te,
en ca mi nhan do far ta do cu men ta ção, dan do con ta do
an da men to dos pro ce di men tos no âm bi to do Mi nis té-
rio Pú bli co Fe de ral de al guns Esta dos, em de cor rên-
cia do re la tó rio fi nal da CPI, a sa ber.

O Pro cu ra dor da Re pú bli ca Arthur Gu e i ros, que
ofi cia no Esta do do Rio de Ja ne i ro, en ca mi nhou ex pe-
di en te ao Su pe rin ten den te da Po lí cia Fe de ral RJ, Dr.
Mar ce lo Ita gi ba, re que ren do aber tu ra de in qué ri to po -
li ci al para apu rar co me ti men to dos ilí ci tos pe na is de
so ne ga ção fis cal, eva são de di vi sas, cri mes es ses co -
me ti dos, em tese, pe los ad mi nis tra do res do Bo ta fo go
de Fu te bol e Re ga tas, es pe ci al men te por seu Pre si-
den te à épo ca dos fa tos a que se re fe re a CPI do Fu te-
bol do Se na do, Sr. Car los Au gus to Mon te ne gro.

O Pro cu ra dor re quer o in di ci a men to tam bém de
Luiz Otá vio Ba tis ta Vi e i ra, en tão Vice-Pre si den te, e
Lou ri val Se i xas Ca pe la, res pon sá vel pela con ta bi li da-
de do Bo ta fo go, à épo ca.

O Pro cu ra dor ca ri o ca re que reu, ain da, ins ta u ra-
ção jun to à Re ce i ta Fe de ral de ações fis ca is con tra os 
di ri gen tes do Bo ta fo go que cul mi na ram com me di da
ca u te lar na 2ª Vara Fe de ral Cri mi nal da Ses são Ju di-
ciá ria do Rio de Ja ne i ro, para le van ta men to do si gi lo
ban cá rio de Car los Mon te ne gro.

Essas ações fis ca is en ce ta das con tra o Bo ta fo-
go e seus di ri gen tes acu sa ram um cré di to tri bu tá rio
da or dem de R$ 5.871.622,00 (cin co mi lhões oi to cen-
tos e se ten ta e um mil se is cen tos e vin te e dois re a is),
re la ti vo ao Impos to de Ren da re ti do na fon te, e R$
445.266,00 (qua tro cen tos e qua ren ta e cin co mil du -
zen tos e ses sen ta e seis re a is), re fe ren tes ao PIS.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é bom
des ta car que uma das con se qüên ci as das CPIs do
Con gres so é a re cu pe ra ção de tri bu tos so ne ga dos
jun to ao Erá rio.

Dis se-nos o Dr. Eve rar do Ma ci el, ex-Se cre tá rio
da Re ce i ta Fe de ral, que gos ta va mu i to de CPI e que
cer ca de 100 fis ca is da Re ce i ta Fe de ral tra ba lha vam
ex clu si va men te em fun ção de CPIs do Se na do Fe de-
ral, por que as in ves ti ga ções aqui re a li za das pos si bi li-
ta vam à Re ce i ta Fe de ral o res sar ci men to aos co fres
pú bli cos de re cur sos que de les fo ram sub tra í dos pela
so ne ga ção fis cal e pela eli são fis cal.

Já a Pro cu ra do ra da Re pú bli ca Drª Ma ria He le-
na de Pa u la, que tam bém ofi cia no Esta do do Rio de
Ja ne i ro, in for ma que foi ins ta u ra do in qué ri to para apu -
rar pos sí ve is ir re gu la ri da des na fis ca li za ção e ar re ca-
da ção de con tri bu i ções pre vi den ciá ri as jun to aos clu -
bes de fu te bol pro fis si o nal e Fe de ra ção de Fu te bol do
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Rio de Ja ne i ro, en con tran do-se o fe i to em fase de ins -
tru ção.

Por sua vez, o Pro cu ra dor da Re pú bli ca Dr. Ma -
u rí cio da Ro cha Ri be i ro, do Rio de Ja ne i ro, ofi ci ou ao
en tão Pro cu ra dor Ge ral do Brin de i ro, in for man do ter
aju i za do “Me di da Ca u te lar de Afas ta men to de Si gi lo
de Ope ra ções Fi nan ce i ras no Exte ri or con tra o
ex-pre si den te do Clu be de Re ga tas Fla men go, Sr.
Edmun do San tos Sil va, com base em le van ta men tos
da CPI do Fu te bol do Se na do, a fim de es cla re cer a
ope ra ção de com pra do jo ga dor De jan Pet ko vic ao
AC. Ve ne zia, da Itá lia, pelo pre ço to tal de US$6,5 mi -
lhões, dos qua is so men te US$4,5 mi lhões fo ram des -
ti na dos ao clu be ita li a no, sen do o res tan te di re ci o na-
do às em pre sas Lake Blue De ve lop ment Ltda. e Pi-
co li ne Cor po ra ti on, se di a das em pa ra í so fis cal, a
sa ber, nas Ilhas Vir gens Bri tâ ni cas.

O mes mo pro cu ra dor in for ma ain da que:

Tra mi ta na De le ga cia de Re pres são ao 
Cri me Orga ni za do e Inqué ri tos Espe ci a is,
da Su pe rin ten dên cia da Po lí cia Fe de ral do
Rio de Ja ne i ro, in qué ri to po li ci al des ti na do a 
apu rar os mes mos fa tos, sen do que a Po lí-
cia Fe de ral já ofi ci ou ao COAF acer ca das
ope ra ções sus pe i tas.

A Pro cu ra do ra da Re pú bli ca, Drª Mary lucy San -
ti a go Bar ra, en ca mi nhou à Pro cu ra do ria-Ge ral da Re -
pú bli ca, em Bra sí lia, ofí cio de se guin te teor:

Cum pri men tan do V. Exª, a Pro cu ra do-
ra que este subs cre ve vem in for mar que a
do cu men ta ção ori un da da Co mis são Par la-
men tar de Inqué ri to do Se na do Fe de ral,
des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as
Asso ci a ções Bra si le i ras de Fu te bol, per ti-
nen te ao Flu mi nen se Fo ot ball Club en se jou
a ins ta u ra ção de Inqué ri to Po li ci al, que está
em cur so até a pre sen te data, sen do atu al-
men te pre si di do pelo de le ga do de Po lí cia
Fe de ral, Dr. Mar cos Uru guai Ben tes Lo ba to.
No en se jo, re no vo meus pro tes tos de ele va-
da es ti ma e con si de ra ção.

Em ex pe di en te tam bém en de re ça do a Pro cu ra-
do ria-Ge ral da Re pú bli ca, a Pro cu ra do ra, Drª Ne i de
Car do so de Oli ve i ra, in for ma que aju i zou Me di da Ca -
u te lar de Afas ta men to de Si gi lo de Da dos Fis ca is e
Ban cá rio con tra mem bros do Con se lho Fis cal do Clu -
be de Re ga tas Vas co da Gama, ob ser van do que,

como o prin ci pal in ves ti ga do era o en-
tão De pu ta do Eu ri co Mi ran da, este ór gão do 
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral de sen tra nhou a

do cu men ta ção e a en ca mi nhou à Pro cu ra-
do ria-Ge ral da Re pú bli ca, face o foro por
prer ro ga ti va de fun ção pelo in ves ti ga do usu -
fru í do à épo ca.

A Drª Pris ci la Cos ta é Pro cu ra do ra da Re pú bli ca
e ofi cia tam bém jun to à 6ª Vara Cri mi nal da Se ção Ju -
di ciá ria do Rio de Ja ne i ro. Em ofí cio que en ca mi nhou:

Em re fe rên cia à do cu men ta ção en ca-
mi nha da à CPI do Fu te bol, es cla re ço que: 

Um dos pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos
de cor ren tes do des mem bra men to da re fe ri-
da do cu men ta ção foi o Pro ce di men to nº
1.30.011.00087/2002-71, que ver sa es pe ci-
fi ca men te so bre a par te do re la tó rio con cer-
nen te aos Bin gos. Os au tos des te ex pe di en-
te fo ram en ca mi nha dos pela Drª Ra quel
Bran qui nho Ma me de Nas ci men to à De le ga-
cia de Po lí cia Fe de ral para jun ta da aos au-
tos dos in qué ri tos po li ci a is que apu ra vam fa -
tos re la ti vos a bin gos. Se gun do le van ta men-
to re a li za do por esta Pro cu ra do ria, há dois
in qué ri tos po li ci a is re la ci o na dos aos fa tos e
que es tão tra mi tan do pe ran te a 6ª Vara Fe -
de ral da Se ção Ju di ciá ria do Rio de Ja ne i ro,
os qua is fo ram ba i xa dos em 28/02/2003,
para pros se gui men to das in ves ti ga ções.

De São Pa u lo, in for ma o Pro cu ra dor da Re pú-
bli ca Pe dro Bar bo sa Pe re i ra Neto, em ofí cio en de re-
ça do à PGR que:

a do cu men ta ção da CPI do Fu te bol do
Se na do Fe de ral, re fe ren te apu ra ção de
even tu a is ilí ci tos pe na is pra ti ca dos em de tri-
men to do pa tri mô nio da Fe de ra ção Pa u lis ta
de Fu te bol, ‘ori gi nou pro ce di men to cri mi nal
dis tri bu í do ini ci al men te à Pro cu ra do ra da
Re pú bli ca, Drª Rose San ta Rosa, que hou ve
por bem de ter mi nar a re mes sa dos au tos ao 
Mi nis té rio Pú bli co Esta du al para apu ra ção
dos de li tos de com pe tên cia es ta du al.

O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – Se na dor
Alva ro Dias, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Con ce do
com pra zer o apar te a V. Exª.

O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – Qu e ro pa ra-
be ni zar V. Exª pri me i ra men te por ter pre si di do a CPI,
que tive a opor tu ni da de de acom pa nhar pela im pren-
sa e por cu jos re sul ta dos o povo, ávi do por jus ti ça no
es por te bra si le i ro, es ta va es pe ran do con cre ti zar na
im por tan te co mu ni ca ção que V. Exª faz na tri bu na
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des ta Casa. Isso sig ni fi ca res pe i to ao povo, ao des-
por tis ta, prin ci pal men te ao des por tis ta ad mi ra dor do
fu te bol. E o que ve mos é que esse povo é o gran de
pa tro ci na dor do es por te, por que em con se qüên cia do 
tor ce dor vêm os pa tro ci na do res, que fi nan ci am par te
das des pe sas dos clu bes. Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª,
por que, com isso, que re mos co lo car cada qual em
seu lu gar. Pre o cu pa-me mu i to a ar bi tra ri e da de que
ocor re por par te dos al tos di ri gen tes prin ci pal men te
do fu te bol, es pe ci fi ca men te pe los Pre si den tes das
Fe de ra ções Esta du a is e pela Con fe de ra ção Bra si le i-
ra de Fu te bol. Acre di to que a CPI terá re sul ta dos: tra -
rá mais res pe i ta bi li da de para o nos so es por te, prin ci-
pal men te o fu te bol, e fará com que as Fe de ra ções e a
Con fe de ra ção res pe i te o tor ce dor. O tor ce dor pre ci sa
ser res pe i ta do, para ter, cada vez mais, cre di bi li da de
nes se es por te que é ex tre ma men te im por tan te para a 
so ci e da de mun di al, prin ci pal men te para a so ci e da de
bra si le i ra. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri-
ga do, Se na dor Pa pa léo Paes. O apar te de V. Exª é um 
es tí mu lo para que as in ves ti ga ções do Mi nis té rio Pú -
bli co pros si gam, a fim de que a po pu la ção bra si le i ra
pos sa ter res pos ta à al tu ra das suas ex pec ta ti vas.

O pro cu ra dor ain da in for ma, nes se caso de São
Pa u lo, que:

as in ves ti ga ções no âm bi to dos cri mes
fe de ra is (de li tos fis ca is e con tra o sis te ma fi -
nan ce i ro na ci o nal) es tão na de pen dên cia de 
in for ma ções do Ban co Cen tral e da Se cre ta-
ria da Re ce i ta Fe de ral. E que abriu pro ce di-
men to cri mi nal para apu ra ção de de li tos de
la va gem de di nhe i ro e/ou eva são de di vi sas,
o qual está na de pen dên cia de co o pe ra ção
in ter na ci o nal com a Su í ça.

Por sua vez, o De le ga do da Re ce i ta Fe de ral
Mar cos Ro dri gues de Mel lo en ca mi nhou ofí cio à Pro -
cu ra do ra Rose San ta Rosa, in for man do que:

con clu í mos a mon ta gem dos dos siês
da Fe de ra ção Pa u lis ta de Fu te bol e Edu ar-
do José Fa rah a par tir dos da dos en vi a dos
pela Co or de na ção Ge ral de Fis ca li za ção e
es ta mos pro vi den ci an do a in clu são dos con -
tri bu in tes em pro gra ma de fis ca li za ção.

E acres cen ta:

Será en vi a da có pia do pro ce di men to
tão logo as ações se jam en cer ra das.

O Mi nis té rio Pú bli co Pa u lis ta de nun ci ou o Pre si-
den te da Fe de ra ção de Fu te bol da que le Esta do, Edu -

ar do José Fa rah, ao qual atri bu iu ilí ci tos na ad mi nis-
tra ção da en ti da de.

De um re la tó rio da Pro cu ra do ria da Re pú bli ca
no Dis tri to Fe de ral, as si na do pelo Pro cu ra dor Dr. Gu i-
lher me Za ni na Schelb, cons ta a in for ma ção da Re ce i-
ta Fe de ral, na con for mi da de com um ofí cio as si na do
pelo Dr. Mar ce lo Fisch, Co or de na dor-Ge ral de Fis ca li-
za ção Subs ti tu to, que en con tra-se em an da men to um 
pro ce di men to de fis ca li za ção, ini ci a do em abril de
2002, con tra a Fe de ra ção Bra si li en se de Fu te bol.

Em Mi nas Ge ra is, o Mi nis té rio Pú bli co pe diu a
pri são. Os Drs. Edu ar do Ne pu mu ce no de Sou za e
Fer nan do Gal vão Ro cha, que atu am pe ran te a 4ª
Vara Cri mi nal de Belo Ho ri zon te, ofe re ce ram de nún-
cia con tra Elmer Gu i lher me Fer re i ra, Pre si den te da
Fe de ra ção Mi ne i ra de Fu te bol, e con tra di ri gen tes,
como José Gu i lher me Fer re i ra Fi lho, Pa u lo Alves de
Assis, Fla vio Luiz Reis Pe re i ra, Wag ner Luiz So a res,
Mar cos Per re la, Ro ber to Mo te ra ni, Edu ar do Octá vio
Mou rão, Hum ber to Sal da nha Bot ti no, Apa re ci do Fon -
se ca e Jo a quim Lo pes Ri be i ro. Os pro mo to res acu-
sam os di ri gen tes, com base no re la tó rio da CPI do
Fu te bol, de as so ci a rem-se para o fim de co me ter os
cri mes  de fal si da de do cu men tal e ide o ló gi ca e de
apro pri a ção in dé bi ta con tra a Fe de ra ção Mi ne i ra de
Fu te bol. O Mi nis té rio Pú bli co pe diu  a pri são pro vi só-
ria e o juiz aca tou ape nas o pe di do de afas ta men to da 
di re ção da Fe de ra ção Mi ne i ra de  Fu te bol. O in qué ri to
pros se gue.

O Mi nis té rio Pú bli co de Mi nas Ge ra is en trou
tam bém com uma ação ci vil pú bli ca em de fe sa do pa -
tri mô nio da Fe de ra ção Mi ne i ra con tra os mes mos
acu sa dos, com o fito de re a ver os va lo res sub tra í dos
à en ti da de.

Tan to a ação pe nal como a ação ci vil pú bli ca fo -
ram aca ta das pe los ju í zes, que de ter mi na ram o pros -
se gui men to dos pro ces sos. No caso da ação pe nal, o
juiz é o Dr. Wal ter Luiz de Mel lo, ti tu lar da Qu ar ta Vara
Cri mi nal da Ca pi tal, e no que diz res pe i to à ação ci vil
pú bli ca para res sar ci men to de da nos ao pa tri mô nio, o
juiz é o Dr. Luiz Car los Go mes da Mata, ti tu lar da 19ª
Vara Cí vel de Belo Ho ri zon te.

O ex-De pu ta do Eu ri co Mi ran da, Pre si den te do
Clu be de Re ga tas Vas co da Gama, por sua vez, res -
pon de a dois pro ces sos mo vi dos pela Pro cu ra do-
ria-Ge ral de Jus ti ça, com base em re pre sen ta ção da
CPI do Fu te bol, an tes mes mo do re la tó rio fi nal. Esses
pro ces sos fo ram ini ci a dos jun to ao STF. Num de les, o
en tão Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, Ge ral do Brin -
de i ro, in for mou, por meio de ofí cio en de re ça do à CPI,
que es ta va aguar dan do car ta ro ga tó ria en ca mi nha da
ao ex te ri or, pois apu ra cri me con tra a or dem eco nô mi-
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ca por meio de en vio de dó la res para fora do País sem 
os trâ mi tes le ga is.

Tam bém por re co men da ção da CPI, o Con se lho
Fis cal do Clu be de Re ga tas Fla men go afas tou o seu
Pre si den te, Edmun do San tos Sil va, abrin do um pre -
ce den te que pode ser se gui do por ou tros clu bes.

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca in for mou à
CPI que to dos os di ri gen tes ar ro la dos em seu re la tó-
rio fi nal, que fo ram 17, es tão sen do ob je to de pro ce di-
men tos por par te do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral em
seus res pec ti vos Esta dos.

Por ou tro lado, com base no re la tó rio da CPI, o
Mi nis té rio dos Espor tes pre pa rou, como eu já dis se, a 
me di da pro vi só ria da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
do Des por to Bra si le i ro, já san ci o na da e em vi gor, a
exem plo do que ocor reu tam bém com o Esta tu to do
Espor te.

Srª Pre si den te, faço esta pres ta ção de con tas
por que a so ci e da de bra si le i ra es pe ra que um ins tru-
men to po de ro so como a CPI que se ins ta la no Con -
gres so Na ci o nal ofe re ça re sul ta dos con cre tos. É o
que es ta mos es pe ran do da CPI do Ba nes ta do, pre si-
di da pelo Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, e, bre ve-
men te, da CPMI das in va sões de ter ra no País. Enfim,
o Se na do Fe de ral, es pe ci al men te, tem a res pon sa bi li-
da de de, uti li zan do-se de um ins tru men to po de ro so
para in ves ti gar e pro por, como a CPI, cum prir ri go ro-
sa men te seu de ver.

Qu an to à CPI do Fu te bol, es ta mos tran qüi los
em re la ção aos ob je ti vos que fo ram al can ça dos.
Aliás, po de mos afir mar que essa CPI che gou além
das nos sas ex pec ta ti vas por que cum priu o de ver da
in ves ti ga ção e da pro po si ção.

Srª Pre si den te, obri ga do pela to le rân cia, per mi-
tin do-me ex tra po lar os li mi tes do meu tem po.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

ANDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS 
JUDICIAIS DECORRENTES DO RELATÓRIO

FINAL DA CPI DO FUTEBOL DO SENADO

A Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca no Esta do
do Rio de Ja ne i ro in for ma que, em re sul ta do das de -
nún ci as da CPI:

1) foi ins ta u ra do in qué ri to po li ci al (nº
42/2001), ain da em cur so, e que está sen do
des mem bra do em dez no vos in qué ri tos;

2) foi pro pos ta ação ca u te lar jun to à
Jus ti ça Fe de ral no Rio de Ja ne i ro (pro ces so
nº 2001.5101534116-3), pre ten den do co lher
in for ma ções fi nan ce i ras de 31 pes so as fí si-
cas e ju rí di cas, ain da em cur so por ter sido
lon ga men te sus pen sa por me di da ca u te lar;

3) foi ofe re ci da de nún cia con tra Ri car-
do Ter ra Te i xe i ra, José Car los Sa lim e
Mar co Antô nio Te i xe i ra (pro ces so nº
200151015395172)., im pu tan do-lhes a prá ti-
ca dos de li tos ca pi tu la dos nos ar ti gos 21 e 22
da Lei 7492/86, pela si mu la ção de dois con-
tra tos de câm bio com o ob je ti vo de efe tu ar
eva são de di vi sas, fa tos es tes que fo ram ob je-
to de in ves ti ga ção da CPI do Fu te bol do Se -
na do.  Esse pro ces so, to da via, foi tran ca do
por Ha be as Cor pus, sob o ar gu men to de ter
O Mi nis té rio Pu bli co Fe de ral ofe re ci do de nun-
cia sem pre via ins ta u ra ção de Inqué ri to po li ci-
al, ba se an do-se so men te em pro ce di men to
ad mi nis tra ti vo de fis ca li za ção do Ban co Cen-
tral do Bra sil. O Mi nis té rio Pu bli co, to da via,
pode re que rê-lo, e por con se qüên cia o pro-
ces so pode ser re i ni ci a do.

O Mi nis té rio Pú bli co do Rio de Ja ne i ro re fe-
re-se ain da a dois pro ces sos ad mi nis tra ti vos no
Ban co Cen tral con tra o Sport Club Internacional e
o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, nos qua is os
clu bes fo ram con de na dos a pa gar mul tas em ra zão
de ope ra ções cam bi a is ir re gu la res.

O Pro cu ra dor-Ge ral da Re pu bli ca, Cla u dio Le -
mos Fon te les en de re çou ofi cio ao nos so Ga bi ne te,
en ca mi nhan do far ta do cu men ta ção dan do con ta do
an da men to dos pro ce di men tos, no âm bi to do Mi nis té-
rio Pú bli co Fe de ral, de al guns Esta dos, em de cor rên-
cia do Re la tó rio Fi nal da CPI, a sa ber:

O Pro cu ra dor da Re pu bli ca Arthur Gueiros,
que ofi cia no Esta do do Rio de Ja ne i ro, en ca mi nhou
ex pe di en te ao Su pe rin ten den te  da Po li cia Fe de ral
RJ, Dr. Marcelo Itagiba, re que ren do a aber tu ra de
Inqué ri to Po li ci al para apu rar co me ti men to dos ilí ci tos
pe na is  de so ne ga ção fis cal   e eva são de di vi sas,
cri mes es tes co me ti dos em tese pe los ad mi nis tra do-
res do Botafogo de Futebol e Regatas, es pe ci al-
men te o seu pre si den te à épo ca dos fa tos a que se re -
fe re A CPI do Fu te bol do Se na do, Se nhor Carlos
Augusto Saade Montenegro. O pro cu ra dor re quer o
in di ci a men to tam bém de Luiz Otávio Batista Vieira,
en tão vice-pre si den te e Lourival Seixas Capela, res -
pon sá vel pela con ta bi li da de do Bo ta fo go à épo ca.
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O Pro cu ra dor ca ri o ca re que reu, ain da,  a ins ta u-
ra ção jun to à Re ce i ta Fe de ral, de ações fi ca is con tra
os di ri gen tes do Bo ta fo go, que cul mi na ram  com Me-
di da Ca u te lar na 2a. Vara Fe de ral Cri mi nal da Se -
ção Ju di ciá ria do Rio de Ja ne i ro, para le van ta men-
to do si gi lo ban cá rio de Carlos Augusto
Montenegro.  Essas ações fis ca is en ce ta das con tra
o Bo ta fo go e seus di ri gen tes acu sou um cre di to tri bu-
tá rio da or dem de R$ 5.871.622,59, re la ti vo ao Impos -
to de Ren da re ti do na fon te e de R$ 445.266,95 re fe-
ren te ao PIS.

Já a Pro cu ra do ra da Re pú bli ca, Dra. Maria
Helena De Paula, que tam bém ofi cia no Esta do do
Rio de Ja ne i ro, in for ma que foi ins ta u ra do in qué ri to
para apu rar “pos sí ve is ir re gu la ri da des na fis ca li za ção
e ar re ca da ção de con tri bu i ções pre vi den ciá ri as jun to
aos clu bes de fu te bol pro fis si o nal e Fe de ra ção de
Fu te bol do Rio de Ja ne i ro, en con tran do-se o fe i to
em fase de ins tru ção”

Por sua vez, o Pro cu ra dor da Re pu bli ca, Dr. Ma-
u ri cio da Ro cha Ri be i ro, igual men te do Rio de Ja ne-
i ro, ofi ci ou ao en tão Pro cu ra dor Ge ral do Brin de i ro, in -
for man do ter aju i za do  “Me di da Ca u te lar de Afas ta-
men to de Si gi lo de Ope ra ções Fi nan ce i ras no Exte -
ri or. con tra o ex-pre si den te do Clu be de Re ga tas Fla -
men go, Sr. Edmun do San tos Sil va, com base em le-
van ta men tos da C|PI do Fu te bol do Se na do, a fim de
es cla re cer a ope ra ção de com pra do jo ga dor De jan
Pet ko vic ao A.C. Ve ne zia da Itá lia pelo pre ço to tal de
US$ 6,5 mi lhões, dos qua is so men te 4,5 mi lhões fo ram
des ti na dos ao clu be ita li a no, sen do o res tan te di re ci o-
na do as em pre sas Lake Blue De ve lop ment Ltda e Pi-
co li ne Cor po ra ti on, se di a das em pa ra í so fis cal,a sa -
ber, Ilhas Vir gens Bri tâ ni cas”.

O mes mo Pro cu ra dor in for ma ain da que:
“Tra mi ta na De le ga cia de Re pres são ao Cri me

Orga ni za do e Inqué ri tos Espe ci a is, da Su pe rin-
ten dên cia de PF do RJ, Inqué ri to Po li ci al des ti na do a
apu rar os mes mos fa tos, sen do que a PF já ofi ci ou ao
COAF a cer ca das ope ra ções sus pe i tas”.

A Pro cu ra do ra da Re pú bli ca, Dra. Marylucy
Santiago Barra, en ca mi nhou à Pro cu ra do ria Ge ral da
Re pu bli ca, em Bra sí lia,  ofi cio de se guin te teor:

“Cum pri men tan do V. Exa., a Pro cu ra do ra que
este subs cre ve vem in for mar que a do cu men ta ção
ori un da da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to do Se -
na do Fe de ral, des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do
as as so ci a ções Bra si le i ras de Fu te bol, per ti nen te ao
Fluminense Football Club en se jou a ins ta u ra ção de
Inqué ri to Po li ci al nº 37/2002/DPF/RJ, que está em
cur so até a pre sen te data, sen do atu al men te pre si di-

do pelo de le ga do de Po li cia Fe de ral, Dr. Marcos
Uruguai Bentes Lobato. No en se jo, re no vo meus
pro tes tos de ele va es ti ma e con si de ra ção a) Mary lucy
San ti a go Bar ra, Pro cu ra do ra da Re pú bli ca.

Em ex pe di en te tam bém en de re ça do a PGR, a
Pro cu ra do ra, Dra. Neide Cardoso de Oliveira, in for-
ma que aju i zou Me di da Ca u te lar de Afas ta men to
de Si gi lo de Da dos Fis cal e Ban cá rio con tra mem -
bros do Con se lho Fis cal do Clube de Regatas Vasco 
da Gama, ob ser van do que, “como o prin ci pal in ves ti-
ga do era o en tão de pu ta do Fe de ral, Eurico Miranda,
este ór gão do Mi nis té rio Pu bli co Fe de ral, de sen tra-
nhou a do cu men ta ção e a en ca mi nhou a Pro cu ra do-
ria-Ge ral da Re pú bli ca, face o foro por prer ro ga ti va de 
fun ção pelo in ves ti ga do usu fru í do à épo ca”.

A Dra. Priscila Costa Schreiner é Pro cu ra do ra
da Re pú bli ca e ofi cia jun to a 6a. Vara Fe de ral Cri mi-
nal da Se ção Ju di ciá ria do Rio de Ja ne i ro. Em ofi cio
que en ca mi nhou à PGR,  em Bra sí lia,  ela in for ma:

“ Em re fe rên cia à do cu men ta ção en ca mi nha da
pela CPI do Fu te bol, es cla re ço que:

Um dos pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos de cor-
ren tes do des mem bra men to da re fe ri da do cu men ta-
ção foi o Pro ce di men to nº 1.30.011.00087/2002-71,
que ver sa es pe ci fi ca men te so bre a par te do Re la tó rio
con cer nen te aos BINGOS. Os au tos des te ex pe di en-
te fo ram en ca mi nha dos pela Dra. Ra quel Bran qui-
nho Ma me de Nas ci men to, em 25/01/02 à De le ga-
cia de Po li cia Fe de ral para jun ta da aos au tos dos in -
qué ri tos po li ci a is que apu ra vam fa tos re la ti vos a bin-
gos. Se gun do le van ta men to re a li za do por esta Pro-
cu ra do ria, há dois Inqué ri tos Po li ci a is re la ci o na dos
aos fa tos e que es tão tra mi tan do pe ran te a 6a. Vara
Fe de ral Cri mi nal, da Se ção Ju di ciá ria do Rio de Ja ne-
i ro, os qua is fo ram ba i xa dos em 28/02/2003, para
pros se gui men to das in ves ti ga ções .

De São Pa u lo in for ma  o Pro cu ra dor da Re pú bli-
ca Pedro Barbosa Pereira Neto,  em ofi cio en de re-
ça do à PGR, “que a do cu men ta ção da CPI do Fu te bol
do Se na do Fe de ral, re fe ren te apu ra ção de even tu a is
ilí ci tos pe na is pra ti ca dos em de tri men to do pa tri mô-
nio da Federação Pualista de Futebol, “ori gi nou o
pro ce di men to cri mi nal dis tri bu í do ini ci al men te à
Pro cu ra do ra da Re pu bli ca, Dra. Rose San ta Rosa,
que hou ve por bem de ter mi nar a re mes sa dos au tos
ao Mi nis té rio Pú bli co Esta du al para apu ra ção dos
de li tos de com pe tên cia es ta du al.

Infor ma,ain da o mes mo pro cu ra dor que:
“as in ves ti ga ções no âm bi to dos cri mes fe de ra is

(de li tos fis ca is e con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal,
es tão na de pen dên cia de in for ma ções do Ban co
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Cen tral e da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral. E que
abriu pro ce di men to cri mi nal para apu ra ção de de li tos
de la va gem de di nhe i ro e/ou eva são de di vi sas, o qual 
está na de pen dên cia da co o pe ra ção in ter na ci o nal
com a Su í ça”.

Por sua vez, o De le ga do da Re ce i ta Fe de ral de
São Pa u lo, Dr. Marcos Rodrigues de Mello, en ca mi-
nhou ofi cio à Pro cu ra do ra Rose San ta Rosa, in for-
man do que “con clu í mos a mon ta gem dos dos siês da
Fe de ra ção Pa u lis ta de Fu te bol e Eduardo José
Farah  a par tir dos da dos en vi a dos pela Co or de na ção
Ge ral de Fis ca li za ção e es ta mos pro vi den ci an do a in -
clu são dos con tri bu in tes em pro gra ma de fis ca li za-
ção. E acres cen ta: “Será en vi a da co pia do pro ce di-
men to tão logo as ações es te jam en cer ra das.

O Mi nis té rio Pu bli co Pa u lis ta de nun ci ou o pre si-
den te da Fe de ra ção de Fu te bol da que le Esta do,
Eduardo José Farah, ao qual atri bu iu ilí ci tos na ad -
mi nis tra ção da en ti da de.

De um re la tó rio da Pro cu ra do ria da Re pu bli ca
no Dis tri to Fe de ral e as si na do pelo pro cu ra dor, Dr.
Guilherme Zanina Schel, cons ta a in for ma ção da
Re ce i ta Fe de ral, na con for mi da de com um ofi cio as -
si na do pelo Dr. Mar ce lo Fisch, Co or de na dor-Ge ral
de Fis ca li za ção Subs ti tu to, que “en con tra-se em
an da men to um pro ce di men to de fis ca li za ção, ini ci a do
em abril de 2002, me di an te Man da do de Pro ce di men-
to Fis cal, con tra a Federação Brasiliense de
Futebol. Não in for ma o que já foi apu ra do con tra o ór -
gão má xi mo do fu te bol da Ca pi tal da Re pú bli ca.

O Mi nis té rio Pu bli co de Mi nas Ge ra is, por sua vez,
já pro pôs Ação Pe nal con tra di ri gen tes mi ne i ros. Os pro -
mo to res Eduardo Nepumuceno de Souza e Fernando
Galvão Rocha, que atu am pe ran te a 4a. Vara Cri mi nal
de Belo Ho ri zon te, ofe re ce ram de nún cia con tra Elmer
Gu i lher me Fer re i ra, pre si den te da Fe de ra ção Mi ne i ra
de Fu te bol e con tra os di re to res: José Gu i lher me Fer re-
i ra Fi lho,  (Se cre ta rio Ge ral), Pa u lo Alves de Assis (te -
sou re i ro), Fla vio Luiz Reis Pe re i ra (ex-di re tor Fi nan ce i-
ro), Wag ner Luiz So a res (Con ta dor), Mar cos Per re la
(Advo ga do), Ro ber to Mo te ra ni (mem bro do Con se lho
Fis cal), Edu ar do Octá vio Mou rão ( tam bém do Con se-
lho Fis cal), Hum ber to Sal da nha Bot ti no (Con se lho Fis -
cal), Apa re ci do Fon se ca  (Con se lho Fis cal) e Jo a quim
Lo pes Ri be i ro (Con se lho Fis cal). Os pro mo to res acu-
sam a es tes di ri gen tes da Fe de ra ção Mi ne i ra, com base
no Re la tó rio da CPI do Fu te bol, de as so ci a rem-se para o
fim de co me ter cri mes de Fal si da de Do cu men tal e Ide o-
ló gi ca e Apro pri a ção Indé bi ta con tra a Federação
Mineira de Futebol. O pro ces so en con tra-se em fase de
oi ti va de tes te mu nhas da acu sa ção.

Mas não é só. O Mi nis té rio Pú bli co de Mi nas
Ge ra is en trou tam bém com uma Ação Ci vil Pú bli ca
em De fe sa do Pa tri mô nio (da Fe de ra ção Mi ne i ra)
con tra os mes mos acu sa dos, com o fito de re a ver os
va lo res sub tra í dos à en ti da de.

Tan to a ação Pe nal, como a Ação Ci vil Pú bli ca,
fo ram aca ta das pe los ju i zes que de ter mi na ram o
pros se gui men to dos pro ces sos. No caso da Ação Pe -
nal, o juiz é o Dr. Wal ter Luiz de Mel lo, ti tu lar da Qu-
ar ta Vara Cri mi nal da Ca pi tal e no que diz res pe i to a
Ação Ci vil Pú bli ca para Res sar ci men to de Da nos
ao Pa tri mô nio, o juiz é o Dr.Luiz Car los Go mes da
Mata, ti tu lar da 19a. Vara Cí vel de Belo Ho ri zon te.

O ex-De pu ta do, Eurico Miranda, Pre si den te do
Clube de Regatas Vasco da Gama, por sua vez, res -
pon de a dois pro ces sos (não in qué ri tos) mo vi dos pela 
Pro cu ra do ria Ge ral de Jus ti ça, com base em re pre-
sen ta ção da CPI do Fu te bol, an tes mes mo do Re la tó-
rio Fi nal. Esses Pro ces sos fo ram ini ci a dos jun to ao
STF. Num de les, o en tão Pro cu ra dor Ge ral da Re pú-
bli ca, Ge ral do Brin de i ro in for mou, atra vés de ofi cio
en de re ça do a CPI, que es ta va aguar dan do Car ta Ro -
ga tó ria en ca mi nha da ao Exte ri or, pois, apu ra cri me
con tra a or dem eco nô mi ca atra vés de en vio de dó -
la res para fora do país sem os trâ mi tes le ga is.

Tam bém por re co men da ção da CPI, o Con se lho
Fis cal do Clu be de Re ga tas Fla men go, afas tou o
seu pre si den te, Edmun do San tos Sil va, abrin do um
pre ce den te que pode ser se gui do por ou tros clu bes.

A Pro cu ra do ria Ge ral da Re pu bli ca in for mou à 
CPI que to dos os di ri gen tes ar ro la dos em seu Re la tó-
rio Fi nal (fo ram 17) es tão sen do ob je to de pro ce di-
men tos por par te do Mi nis té rio Pu bli co Fe de ral em
seus res pec ti vos Esta dos.

Por ou tro lado, com base no Re la tó rio Fi nal da
CPI o Ministério dos Esportes pre pa rou e o pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so as si nou Me di da
Pro vi só ria da Lei de Res pon sa bi li da de So ci al do
Des por to Bra si le i ro, re gu la men tan do a ati vi da de de
clu bes, Fe de ra ções, Con fe de ra ções e ou tras en ti da-
des do es por te na ci o nal (não é só do Fu te bol, mas do
des por to). A Me di da foi apro va da pelo Con gres so
Na ci o nal e san ci o na da pelo Pre si den te Luis Iná-
cio Lula da Sil va, es tan do hoje em ple na vi gên cia.
Tam bém, com base nas su ges tões da CPI, foi apro va-
do pelo Con gres so Na ci o nal e en con tra-se em ple no
vi gor, o Esta tu to do Tor ce dor.

De po is da CPI do Fu te bol es tan cou-se a san gria
em que se cons ti tu íam os des vi os da Pre vi dên cia
So ci al e a so ne ga ção de Impos tos. (Lem bro que o
tre i na dor Wan der ley Lu xem bur go res pon deu a pro-
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ces so por so ne ga ção do Impos to de Ren da, já ten do
sido con de na do). Esse tipo de so ne ga ção pa rou de -
po is da CPI.

Pa ra ram tam bém as mi li o ná ri as tran sa ções de
jo ga do res com o Exte ri or onde se dava a eva são de
di vi sa, pois, os ne gó ci os em dó lar iam sem pre para
con tas de di ri gen tes e em pre sá ri os no Exte ri or.

Como, pois, fa lar-se em “piz za”, di an te de tan tos
re sul ta dos con cre tos? A ob ser va ção que se pode fa -
zer é a se guin te: o bra si le i ro es pe ra va re sul ta dos ime -
di a tos. Mas acon te ce que o país vive num re gi me de -
mo crá ti co onde os acu sa dos tem di re i to a am pla de fe-
sa. Por isso os pro ce di men tos para apu rar e pu nir as
fal ca tru as do fu te bol, apon ta das pela CPI, de man dam
tem po. Há o in qué ri to, de po is o pro ces so e quan do
este co me çar há todo um trâ mi te pro ces su al, de acu -
sa ção e de fe sa, de mo ra do até che gar à de ci são fi nal,
que pode con de nar ou ab sol ver. São pro ces sos de-
mo crá ti cos, con tra os qua is não há o que ob je tar.

 A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) – Se -
na dor Alva ro Dias, de acor do com o Re gi men to Inter no,
a trans cri ção so li ci ta da por V. Exª será aten di da.

Con ce do a pa la vra ao Sr. Se na dor Pa pa léo
Paes, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de 
cin co mi nu tos, nos ter mos do art. 14, in ci so VII, do
Re gi men to Inter no.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, em que pese o Con -
gres so se en con trar no cli ma das re for mas que são ne -
ces sá ri as, che gan do a ser em al guns pon tos até co e-
ren tes, po rém in con sis ten tes em ou tros, re la to mi nha
pre o cu pa ção em sa ber, atra vés dos me i os de co mu ni-
ca ção, que a cada se ma na há no tí ci as tais como: “Mer -
ca do re duz es ti ma ti va do cres ci men to do PIB pela oi ta-
va se ma na” “Se gu ro-apa gão sobe 28,46%”, se gun do
in for mou a Ane el, “IPC-Fipe de tec ta in fla ção de 0,94%
na ter ce i ra pré via de se tem bro” e ou tras no tí ci as com-
pro me te do ras para a eco no mia in ter na.

Ora, Sra Pre si den te e Srs. Se na do res, quan do é 
que ire mos ver as po lí ti cas pú bli cas se rem con du zi-
das vi san do a es ta bi li da de?

Hoje, o que ve mos ain da é, a cada dia, o com -
pro me ti men to do po der aqui si ti vo do ci da dão. Isso
vem ocor ren do ao lon go de dé ca das, e mu i to se tem
fa la do e pou co tem sido fe i to para mu dar essa si tu a-
ção, em bo ra sem pre haja ex pli ca ções para as mais
di ver sas si tu a ções apre sen ta das.

Srª Pre si den te, faço esta re fle xão para re lem-
brar que o ci da dão ele i tor man te ve e man tém a es pe-
ran ça de que o fu tu ro será pro mis sor e que as ações

do Po der Exe cu ti vo de vem ser no sen ti do de aten der
os an se i os da so ci e da de, afi nal o voto foi pela mu dan-
ça pre ga da ao lon go de mu i tos anos e que ago ra pre -
ci sa ser exe cu ta da de for ma con cre ta e não fa la ci o sa.

Que as pa la vras do Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va de que “quem não apos tar no País irá per der”
man te nham a nos sa es pe ran ça de que o Bra sil re to-
ma rá o seu cres ci men to e que as po lí ti cas pú bli cas
pos sam aten der às re i vin di ca ções so ci a is.

Era o que eu ti nha a di zer, Srª Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Com a pa la vra o Se na dor Alva ro Dias, por ces são da
Se na do ra Lú cia Vâ nia, pela Li de ran ça do PSDB.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den te, Srs. Se na-
do res, vol to à tri bu na a pe di do da Li de ran ça do meu
Par ti do, em subs ti tu i ção à Se na do ra Lú cia Vâ nia, que 
aqui não pôde com pa re cer, para fa zer no vos co men-
tá ri os so bre um tema que tem sido usu al men te de ba-
ti do aqui nos úl ti mos dias.

A co e rên cia não é re al men te a mar ca do Go ver-
no Lula. A se qüên cia de er ros ob ser va da na as si na tu-
ra da me di da pro vi só ria que au to ri zou o plan tio da
soja trans gê ni ca é mais uma pro va da au sên cia de
sin to nia e co e rên cia en tre os Mi nis tros e ges to res do
atu al Go ver no.

Em 1999, a Di re ção do PT alar de a va aos qua tro
ven tos o seu re pú dio à in ten ção do Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que Car do so de li be rar o cul ti vo e a co mer ci a li-
za ção de ali men tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos. À épo -
ca tal in ten ção era clas si fi ca da de sus pe i ta e ir res pon-
sá vel, ver da de i ro de sa fio à in te li gên cia na ci o nal.

Sou com pe li do, Srª Pre si den te, a co te jar o tex to
da Me di da Pro vi só ria as si na da pelo Pre si den te in te ri no,
ra ti fi ca da em edi ção ex tra do Diá rio Ofi ci al da União,
com o teor do tex to lido pelo De pu ta do José Ge no í no no 
ple ná rio da Câ ma ra, em 1999. O tex to aler ta va: “Pro li fe-
ram em todo mun do re a ções con trá ri as da co mu ni da de
ci en tí fi ca aos trans gê ni cos”. Ci ta va uma ma ni fes ta ção
da Asso ci a ção Mé di ca Bri tâ ni ca exi gin do a in ter rup ção
do plan tio de ali men tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos em
toda a Grã-bre ta nha até que no vas pes qui sas ates tem
que es ses no vos pro du tos não pre ju di cam a sa ú de hu -
ma na e o meio am bi en te.

Sem dú vi da, se o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no 
exer cí cio da Pre si dên cia, ti ves se lido as de cla ra ções do
De pu ta do José Ge no í no, te ria evi ta do esse des gas te.
Aliás, é bom fa zer jus ti ça, aqui, ao nos so ex-Co le ga,
ex-Se na dor e atu al Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, José
Alen car. Ten ta ram res pon sa bi li zá-lo pe los equí vo cos co -
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me ti dos na tra mi ta ção des sa me di da pro vi só ria. E sa be-
mos que o Vice-Pre si den te não teve res pon sa bi li da de al -
gu ma em re la ção aos equí vo cos pra ti ca dos, ele ape nas
as si nou a me di da pro vi só ria; como se diz po pu lar men te,
re ce beu o pra to fe i to.

Aliás, não gos ta mos de ser ir res pon sá ve is, mas
por que se es pe rou o mo men to da au sên cia do Pre si-
den te Lula para sub me ter ao Vice-Pre si den te da Re -
pú bli ca a as si na tu ra de uma me di da pro vi só ria com -
ple xa e po lê mi ca como essa? Por tan to, da nos sa par-
te que re mos isen tá-lo de res pon sa bi li da de. É as sim
que pen sa mos a res pe i to des sa ques tão: de for ma
ne nhu ma po de mos im pu tar res pon sa bi li da de pe los
equí vo cos ao Vice-Pre si den te da Re pú bli ca José
Alen car. O Go ver no que as su ma a res pon sa bi li da de
pe los equí vo cos.

O Par ti do dos Tra ba lha do res, em nota de 1999, di -
zia o se guin te: “As di men sões éti cas que en vol vem os
pro du to res trans gê ni cos e a im por tân cia da ma té ria para
o de li ne a men to do fu tu ro do País re co men dam a po si ção
de ab so lu to de sa cor do e con fron to da Ban ca da Pe tis ta
para com a con du ção sus pe i ta e ir res pon sá vel do Go ver-
no re la ti va à de li be ra ção des ses pro du tos no Bra sil, “a to -
que de ca i xa” e sem co nhe ci men to ci en tí fi co dos ris cos
im pos tos à po pu la ção e ao meio am bi en te”. E ia além o
aguer ri do PT, em 1999: “Man ti da a li be ra ção dos trans -
gê ni cos, cu i da re mos para que o tem po não cons pi re
con tra a res pon sa bi li za ção cri mi nal dos au to res des se
gra ve de li to”, a co me çar pela fi gu ra do Sr. Fer nan do Hen -
ri que Car do so. E ago ra, José? José Ge no í no. O PT vai
res pon sa bi li zar cri mi nal men te os res pon sá ve is por essa
me di da pro vi só ria? O tem po cons pi ra rá ou não con tra
essa res pon sa bi li za ção? Como bem ca rac te ri zou o Di re-
tor da Su cur sal de Bra sí lia do Jor nal Fo lha de S.Pa u lo,
jor na lis ta Jo si as de Sou za, “a co e rên cia do Par ti do dos
Tra ba lha do res é ge ne ti ca men te mo di fi ca da”. Em to dos
os as sun tos, da ma té ria mais com ple xa à me nos po lê mi-
ca, os po si ci o na men tos do PT pós-ele i ções pre si den ci a-
is são di a me tral men te o opos to.

Eu po de ria ler – mas não o fa rei – todo o pro nun-
ci a men to do De pu ta do José Ge no í no, como Lí der do
PT na Câ ma ra dos De pu ta dos, no dia 21 de maio de
1999. Mas peço à Srª Pre si den te que au to ri ze a pu bli-
ca ção, na ín te gra, des te pro nun ci a men to, que in clui
in clu si ve a nota ofi ci al do Par ti do dos Tra ba lha do res
so bre os trans gê ni cos, con tras tan do ra di cal men te
com a atu al Me di da Pro vi só ria apre sen ta da pelo Go -
ver no do PT.

Pros si go, Sr. Pre si den te, com a aná li se que fa zia
re la ti va men te à in co e rên cia do PT. É como se es ti ves-
sem a di zer: es que çam o que li, o que de fen di, o que as -
si nei, o que ju rei de fen der. Seja na ques tão dos trans gê-
ni cos, seja na Re for ma da Pre vi dên cia So ci al ou na con -

du ção da Re for ma Tri bu tá ria, essa nova e ir re co nhe cí vel
pos tu ra do com ba ti vo Par ti do dos Tra ba lha do res evi den-
cia-se de for ma fla gran te e in con tes tá vel.

Mes mo en tre os fiéis e cren den ci a dos ali a dos do
PT o de sen can to é vi sí vel. Cito como exem plo o ex-Pre -
si den te da So ci e da de Bra si le i ra para o Pro gres so da
Ciên cia, o Mé di co e Far ma có lo go Sér gio Fer re i ra, um
dos pri me i ros ci en tis tas a for ma li zar apo io à can di da tu-
ra do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, que cri ti ca de
for ma os ten si va a fal ta de trans pa rên cia em se to res es -
tra té gi cos do Go ver no e qua li fi ca o pla no de al fa be ti za-
ção do Go ver no Fe de ral de “mar ke ting va ga bun do”.
Re pi to a ex pres são do Dr. Sér gio Fer re i ra, um dos pri -
me i ros ci en tis tas a for ma li zar apo io à can di da tu ra de
Luiz Iná cio Lula da Sil va: “O pla no de al fa be ti za ção do
Go ver no Fe de ral é um mar ke ting va ga bun do”. Se gun-
do o Dr. Sér gio Fer re i ra, uma das ma i o res au to ri da des
da far ma co lo gia mun di al, o Pro gra ma Bra sil Alfa be ti za-
do, lan ça do pelo Go ver no Fe de ral nes te mês, não es ti-
mu la a cu ri o si da de e é um re tro ces so. Nas pa la vras do
ex-Pre si den te da SBPC, “esse pro je to en si na a ler e
pron to. Sa ber ler é sa ber in ter pre tar”.

De po i men tos como esse são am pli fi ca dos no
dia-a-dia de ações e ar ti cu la ções de um Go ver no que
se dis so ci ou por com ple to de suas te ses his tó ri cas.
Encon trar um li a me en tre a prá ti ca de hoje no po der e
a te o ria pe tis ta de on tem é ta re fa de Arque o lo gia.

E per gun ta mos: até onde irá o Go ver no?
Cedo um apar te, com pra zer, ao Se na dor Mão

San ta, do Pi a uí.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Alva ro

Dias, qui se ra eu ter par ti ci pa do do pro nun ci a men to de V.
Exª an te ri or men te, mas não o fiz em res pe i to ao Re gi-
men to Inter no e à nos sa bela Srª Pre si den te. Entre tan to,
Deus es cre ve cer to por li nhas tor tas e Ele quis que fos se
ago ra. Pri me i ro, con gra tu lo V. Exª por ter abor da do o as -
sun to do es por te. Suas pre o cu pa ções são enor mes e
nin guém tão bem dis ser tou so bre o as sun to. Po rém, eu
que ria lem brar do ou tro lado: o es por te é sa gra do. Então,
ele me re ce as pre o cu pa ções de V. Exª, que são de to dos
nós. Num ple ná rio como este, Cí ce ro já di zia mens sana
in cor po re sano. Pen so que o es por te tem de ser vis to
como uma gran de es co la que con tri bui para apri mo rar a
ma i or ri que za que te mos: o cor po que Deus nos deu. O
es por te, a meu ver, edu ca mais que uma sala for mal com 
a pro fes so ra, por que ali se ga nha e se per de, como na
vida. É um com ba te. Sai-se para no vas con quis tas, bus -
ca-se o en tro sa men to da equi pe, pois “a união faz a for -
ça”. A obs ti na ção, o tre i no, o pre pa ro, o aper fe i ço a men to,
as re gras, a lei, o juiz, to dos es ses as pec tos pro mo vem o
lado edu ca ti vo. V. Exª jus ti fi ca as pre o cu pa ções. O ou tro
as sun to não é do Cí ce ro: é de hoje, de ama nhã, do fu tu-
ro, do nas cer, como diz Orte ga y Gas set. O fu tu ro é que é 
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ca pi tão, é quem co man da. Qu an to aos trans gê ni cos,
lem bro-me de meu pro fes sor de ci rur gia, que di zia que “a 
ig no rân cia é au da ci o sa”. Vejo tan ta gen te do PT que não
sabe de nada fa lar em trans gê ni cos. Sou pro fes sor de bi -
o lo gia, de fi si o lo gia, mé di co-ci rur gião e digo que se tra ta
de um as sun to con tra o qual não se pode ir. A in su li na
usa da hoje tem um prin cí pio ati vo de trans ge nia. A bi o lo-
gia mé di ca, ao tra tar do ma i or avan ço da hu ma ni da de – a 
ci rur gia de trans plan te –, está pes qui san do o trans plan te
de ór gãos em ou tros ani ma is, tais como ma ca cos e por -
cos, por que se sabe a téc ni ca, mas não há o ins tru men to.
Na agri cul tu ra, foi pro du zi do o al go dão co lo ri do, e hou ve
me lho ria de vá ri os pro du tos. O ne gó cio é tão im por tan te
e tão com ple xo que, re cen te men te, no ani ver sá rio de 60
anos do Hos pi tal do Cân cer São Mar cos, no Pi a uí – o Pi -
a uí é mu i to avan ça do –, o di re tor do Hos pi tal do Cân cer
A. C. Ca mar go, de São Pa u lo, que lá es te ve pre sen te,
dis se que hoje a pes qui sa é tão avan ça da que quem ga -
nha mais di nhe i ro são os la bo ra tó ri os de pes qui sa, pois
quem plan ta la ran ja vai a eles in ves ti gar para pro du zir
uma la ran ja me lhor; quem se me ia uva quer uma uva
qua li fi ca da, sem se men te; quem cul ti va al go dão de se ja
um al go dão re sis ten te. “A ig no rân cia é au da ci o sa”. Mu i ta
gen te do PT pre ci sa fre qüen tar os ban cos da Ciên cia
para se cur var ao sa ber.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri-
ga do, Se na dor Mão San ta, pelo seu apar te.

No pro nun ci a men to de hoje, se quer es ta mos
abor dan do o mé ri to da me di da pro vi só ria. Pro cu ra-
mos ape nas des ta car a for ma in co e ren te de agir do
novo Go ver no. Aliás, pela his tó ria do PT, ima gi na mos
até que te ria ha vi do uma gran de con ven ção na ci o nal
para de li be rar so bre a mu dan ça de pro gra ma do Par -
ti do – o que não ocor reu. Na prá ti ca, o que está ha -
ven do é uma mu dan ça ra di cal da pro pos ta pe tis ta,
tão di fun di da du ran te 23 anos nes te País. É por isso
que a frus tra ção cam pe ia no seio do PT, pois mu i tas
Li de ran ças do Par ti do não con cor dam com essa mu -
dan ça pro gra má ti ca ra di cal.

A po lí ti ca eco nô mi ca an te ri or men te pos tu la da pelo
PT, que en se ja ria a re to ma da do cres ci men to eco nô mi co
para a ge ra ção de em pre gos, não é aque la apli ca da
hoje, que agra va a cri se eco nô mi ca e so ci al do País, com 
um le ga do de mu i tos de sem pre ga dos a mais em nove
me ses de man da to. Se gun do de nun cia o jor na lis ta Elio
Gas pa ri, em ex tra or di ná rio ar ti go na Fo lha de S.Pa u lo,
há pelo me nos um mi lhão de no vos de sem pre ga dos du -
ran te esse pri me i ro ano de ges tão.

Srª Pre si den te, não fa ze mos a crí ti ca com gos to.
O ob je ti vo do PSDB não é se opor ao País. O Par ti do
faz opo si ção res pon sá vel, con tra pon do-se aos des-
man dos e aos equí vo cos do Go ver no, à pa ra li sia que
to mou con ta da es tru tu ra da Admi nis tra ção Pú bli ca
bra si le i ra, ini bin do o pro ces so de cres ci men to eco nô-
mi co do País, com pre ju í zos ir re cu pe rá ve is no pla no
so ci al. A isso o PSDB se opõe, mas po si ci o na-se a fa -

vor do Bra sil e terá enor me sa tis fa ção, des ta mes ma
tri bu na em que cri ti ca, de apla u dir o PT quan do mu -
dar seu rumo e re en con trar os ca mi nhos que bus ca va
an tes, do de sen vol vi men to eco nô mi co com jus ti ça so -
ci al para o nos so País.

E es ta mos aler tan do di a ri a men te para os ris cos
que o País cor re, com a as fi xia de sua eco no mia, os ris -
cos de uma exa cer ba ção so ci al ma i or em fun ção da dra -
ma ti ci da de da cri se, que se avo lu ma a cada pas so. Os
ins tru men tos para a mu dan ça es tão em mãos do Se na-
do Fe de ral ago ra. A re for ma da Pre vi dên cia So ci al é um
ins tru men to de mu dan ça que, la men ta vel men te, não
mu da rá nada. A re for ma não muda, a re for ma de for ma o
mo de lo de Pre vi dên cia So ci al no País. Sei que, pela for ça
da mí dia que pro pa la a re for ma, mu i tos bra si le i ros não
com pre en de ram ain da o que está por vir. So mos in da ga-
dos: “Por que se co lo car con tra a re for ma da Pre vi dên-
cia?” Por que a pa la vra “re for ma”, por si só, gal va ni za a
sim pa tia po pu lar, pois to dos nós que re mos re for mar,
que re mos mu dar. To dos so mos “mu dan cis tas”. Qu e re-
mos um Bra sil mo der no, avan ça do, de sen vol vi do e,
quan do ou vi mos a pa la vra “re for ma”, co lo ca mo-nos ao
lado dela. É cla ro que não te mos a for ça da mí dia que
tem o Pre si den te Lula, mas essa re for ma não é ver da de i-
ra men te a re for ma se gun do a as pi ra ção na ci o nal. Não é,
como se dis se, “a re for ma de to dos os bra si le i ros”. Ao
con trá rio, essa é a re for ma do Go ver no do PT, cujo ob je ti-
vo é ar re ca dar mais e gas tar me nos, me lho ran do o ca i xa
da Pre vi dên cia So ci al. Não é a re for ma do ci da dão, não é 
a re for ma do apo sen ta do, não é a re for ma dos que têm
es pe ran ça em um fu tu ro me lhor. É um ar re me do de re-
for ma, que, la men ta vel men te, não pro mo ve rá a mu dan-
ça de se ja da no sis te ma pre vi den ciá rio bra si le i ro.

E a re for ma tri bu tá ria? Essa é ain da mais in-
com pe ten te, um fes ti val de equí vo cos. O Go ver no, na
ân sia de vê-la apro va da, ce deu aqui, ce deu ali, ce deu
aco lá e trans for mou-a em fran ga lhos. Trans for mou o
que po de ria ser uma re for ma ca paz de dis tri bu ir ren -
da, ge rar em pre gos e pro mo ver de sen vol vi men to
eco nô mi co, re e qui li bran do o sis te ma fis cal e dis tri bu-
in do, de for ma eqüi ta ti va, os tri bu tos en tre os en tes fe -
de ra ti vos, em ver da de i ro mons tren go, que não hon ra-
rá o Go ver no da Re pú bli ca e não hon ra rá o Con gres-
so Na ci o nal, se apro va da como está.

Espe ra mos que não seja apro va da. Espe ra mos
que o Con gres so Na ci o nal, em um lam pe jo de lu ci dez e
pers pi cá cia, faça eco ar aqui as as pi ra ções na ci o na is e
apro ve, quem sabe, um subs ti tu ti vo glo bal a essa pro-
pos ta que não re for ma o mo de lo tri bu tá rio bra si le i ro!

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ALVARO DIAS EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do § 2º do art.
210 do Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Alva ro Dias,
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. Pa pa léo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra à no bre Se na do ra Serys Slhes sa ren ko,
por per mu ta com o Se na dor João Alber to Ca pi be ri be,
por até 20 mi nu tos, para pro fe rir o seu dis cur so.

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.) – Obri ga da, Se na dor Pa pa léo Paes, Pre si-
den te des ta ses são.

Gos ta ria ape nas de di zer que fol go em sa ber da
pre o cu pa ção do PSDB em se opor a uma sé rie de
ques tões que, du ran te oito anos, fo ram pro gra ma das
e im pos tas por esse mes mo Par ti do, que sub me teu o
nos so País a di ver sas si tu a ções. Não vou fa zer dis-
cur so a esse res pe i to. O meu dis cur so, hoje, tra ta rá
de uma ou tra ques tão. Ape nas gos ta ria de de i xar re -
gis tra do que aque les que fi ca ram no Go ver no oito
anos que rem que se dê con ta de trans for mar em oito
me ses o es tra go que fi ze ram em oito anos. É di fí cil!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vi ve mos
um mo men to mu i to rico em nos sa his tó ria. Dá gos to
abrir o jor nal e ver como a dis cus são po lí ti ca cres cen-
te men te vem ga nhan do for ça e es pa ço nes te nos so
País. Abro os jor na is, vejo os múl ti plos ques ti o na men-
tos que se fa zem em tor no des ses pri me i ros mo men-
tos do Go ver no Lula e só não vi bro mais por que gos -
ta ria que essa dis cus são es ti ves se pre sen te tam bém
em nos sa prin ci pal mí dia, a te le vi são aber ta, essa te -
le vi são que está pre sen te em to dos os la res, ao con -
trá rio do que ocor re com os jor na is.

Sim, Sr. Pre si den te, será ma ra vi lho so o dia em
que a nos sa TV Se na do e tam bém a TV Câ ma ra es ti-
ve rem no ar como TVs aber tas, po den do ser aces sa-
das pelo con jun to da nos sa po pu la ção, nos qua tro
can tos do Bra sil. Atu al men te, o aces so a es sas emis -
so ras res trin ge-se às es ta ções a cabo, àque les ci da-
dãos que con se guem as si nar um sis te ma de TV fe-
cha do.

Inves tir no al can ce de emis so ras como a nos sa
TV Se na do é mu i to im por tan te, e te nho cer te za de
que o Pre si den te do Se na do, o no bre Se na dor José
Sar ney, não há de va ci lar nes se ob je ti vo.

Aqui em Bra sí lia, a TV Câ ma ra e a TV Se na do
já po dem ser vis tas, Sr. Pre si den te, em TV aber ta, o
que es pe ro que ocor ra logo em todo o Bra sil.

Des ta co tam bém a cres cen te pre o cu pa ção dos
mais di ver sos se to res com a afir ma ção de uma rede
de te le vi são pú bli ca em nos so País. Hou ve no Con -
gres so, re cen te men te, um gran de se mi ná rio que de -
ba teu esse tema, en vol ven do os mais en tu si as ma dos
pro fis si o na is que atu am nes se se tor.

Com o for ta le ci men to da te le vi são pú bli ca, cer -
ta men te te re mos me lho res op ções para as pes so as
do que essa te le vi são aber ta exis ten te atu al men te,
mu i tas ve zes com pro me ti da com a ma ni pu la ção de -
sas tro sa de in for ma ções, como se viu no epi só dio do
apre sen ta dor Gugu e da en tre vis ta for ja da com mem -
bros do PCC.

Sr. Pre si den te, é com o de ba te pu bli co so bre os
gran des te mas da po lí ti ca na ci o nal que fa re mos uma
po lí ti ca cada vez mais com pro me ti da com os ob je ti-
vos e os in te res ses da po pu la ção.

Pre ci sa mos, cada vez mais, aca bar com os se -
gre dos e fa zer com que os ci da dãos se en vol vam com 
as mais di ver sas ques tões da nos sa Re pú bli ca.

Qu e ro hoje tra tar des sa ques tão tão mo men to-
sa, que se re fe re à nova ati tu de ado ta da pela Opo si-
ção ao Go ver no Lula de re cla mar do “apa re lha men to”
do Esta do bra si le i ro por con ta das no me a ções para
car gos que es ta ri am sen do fe i tas pela ges tão pe tis ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a acu sa-
ção que se faz é de que a ad mi nis tra ção fe de ral es ta-
ria sen do lo te a da para in te gran tes do Par ti do dos Tra-
ba lha do res. Enten do que essa é uma crí ti ca que não
en con tra pé na re a li da de. Como mu i tos ou tros pe tis-
tas –  e a gran de ma i o ria do nos so povo – sou da que-
las que en ten dem que não faz sen ti do que o nos so
Pre si den te Lula, para im plan tar seu man da to nas
mais di ver sas es fe ras de po der que deve ad mi nis trar,
no me ie pri o ri ta ri a men te pes so as de ou tros par ti dos.
É im pos sí vel. Não se ria ló gi co. Não se ria mi ni ma men-
te in te li gen te e re pre sen ta ria uma tra i ção à ex pec ta ti-
va po pu lar.

Vou mais lon ge, Sr. Pre si den te: na ca be ça da
ma i or par te dos mi lhões de ele i to res que ele ge ram
Lula para Pre si den te no ano pas sa do, o Pre si den te
tem mes mo de co lo car seus com pa nhe i ros para tra -
ba lhar e ti rar, o quan to an tes, essa tro pa tu ca na que
na tu ral men te ocu pa va mi lha res de car gos quan do
Lula as su miu a Pre si dên cia da Re pú bli ca.

O que pre ten dem os opo si ci o nis tas quan do fa -
zem a Lula es sas acu sa ções? Será que eles pen sam
que, dis cur san do as sim, con tra as no me a ções que
Lula tem fe i to, vão con se guir fa zer crer que o PT es ta-
ria ten tan do trans for mar o Bra sil pro va vel men te numa 
ver são mo re na da an ti ga União das Re pú bli cas So ci-
a lis tas So vié ti cas? Por mais que fa lem es sas as ne i-
ras, por mais que es per ne i em os opo si to res do PT, to -
da via os fa tos es tão aí para des men tir es sas acu sa-
ções.

Falo com a tran qüi li da de que tem a Se na do ra do 
PT, que já ocu pou esta tri bu na em ou tros mo men tos
para te cer re pa ros a ati tu des e pro vi dên ci as da atu al
ad mi nis tra ção fe de ral. Nes sa ques tão das no me a-
ções fe i tas pelo Pre si den te Lula, não pode ha ver ter -
gi ver sa ção. Não po de mos nos ren der ao dis cur so de
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quem ten ta ban car o es per ti nho e sub ver ter uma con -
quis ta da po pu la ção, que foi a ele i ção de Lula, Pre si-
den te do PT, con sa gra do nas ur nas como Pre si den te
do Bra sil. Lula foi ele i to para mu dar o Bra sil e, nes se
as pec to, pelo me nos Sua Exce lên cia está mu dan do.

Sr. Pre si den te, dos 70 mil fun ci o ná ri os da ad mi-
nis tra ção fe de ral, há 35 mil ocu pan do car gos cha ve –
os cha ma dos DAS, Di re ção e Asses so ra men to Su pe-
ri or;  os car gos de Na tu re za Espe ci al, NES; e os de
Fun ções Gra ti fi ca das, FGs, cujo aces so é ape nas
para ser vi do res efe ti vos.

Da dos le van ta dos pelo jor na lis ta Luiz Anto nio
Ma ga lhães, do im por tan te in for ma ti vo Cor re io da Ci -
da da nia, di ri gi do pelo com ba ti vo com pa nhe i ro e
ex-De pu ta do Plí nio de Arru da Sam pa io, dão con ta de
que até ju nho o Go ver no Lula ha via tro ca do 9.063 dos 
35.564 fun ci o ná ri os de alto es ca lão – ou seja, so men-
te 25% do to tal. Os opo si to res fa lam que Lula está lo -
te an do o Go ver no. E nós do PT, da Base ali a da do Go -
ver no Lula, re cla ma mos que as mu dan ças têm sido tí -
mi das, len tas de ma is.

É in te res san te no tar tam bém a com po si ção das
tro cas, con for me le van ta men to fe i to pelo Cor re io da
Ci da da nia: das 51 va gas de Car gos de Na tu re za
Espe ci al, Lula no me ou 46 (90% do to tal). A par tir daí,
as no me a ções vão di mi nu in do de acor do com o es ca-
lão: para as 169 va gas de DAS 6, fo ram no me a dos
150 fun ci o ná ri os (88,57%); das 729 va gas de DAS 5,
498 fo ram pre en chi das (68%); das 2.213 de DAS 4,
ape nas 1.241 já es tão sob o co man do do Pre si den te
Lula (56%).

Na se qüên cia, as por cen ta gens são as se guin-
tes: DAS 3, 38,63% de no me a dos pelo Pre si den te;
DAS 2, 29,64%; DAS 1, 30,34%. Ao fi nal, há os
17.612 car gos de Fun ções Gra ti fi ca das. Ape nas
2.430 – ou 13,79% do to tal – são no me a ções do novo
Go ver no. Em ou tras pa la vras, quan to ma i or o grau de
con fi an ça do car go, ma i or a por cen ta gem de no me a-
ções – e não po de ria ser di fe ren te, é cla ro.

Ou tro dado in te res san te, se gun do o Cor re io da
Ci da da nia, quan do se ana li sam as no me a ções, re fe-
re-se à es co la ri da de dos no vos ocu pan tes de car gos
na ad mi nis tra ção fe de ral. Obser va-se que 98% dos
no me a dos para os car gos de NES, 72% dos DAS e
79% das FGs têm ní vel su pe ri or. Con si de ran do os da -
dos de no vem bro de 1997 para os en tão ocu pan tes
dos car gos de DAS, o es tu do apon ta para 71%. Ou
seja, a equi pe no me a da por Lula até ago ra têm a es -
co la ri da de li ge i ra men te su pe ri or à es co lhi da pelo so -
ció lo go Fer nan do Hen ri que Car do so.

Como se pode ver, os fa tos des mo ra li zam os ar -
gu men tos da Opo si ção. Se Lula fez algo de er ra do até
aqui foi ain da não ter con se gui do subs ti tu ir to dos
aque les que aju da ram o Go ver no FHC a co lo car o

Bra sil em uma si tu a ção pré-fa li men tar, le gan do uma
cri se agu da e gra ve que está sen do en fren ta da ago ra
pela ges tão pe tis ta.

Par ti cu lar men te, de fen do que o Pre si den te Lula
aca be de vez com essa no ve la das no me a ções e dê a 
com pa nhe i ros do nos so Par ti do, a com pa nhe i ros
iden ti fi ca dos com o pro gra ma que o povo ele geu nas
ur nas a ur gen te res pon sa bi li da de de le var para a
fren te essa ad mi nis tra ção que não pode va ci lar na
efe ti va ção dos com pro mis sos que a con sa gra ram.
Não po de mos apo i ar que este Go ver no pos sa ou pre -
ten da no me ar pes so as que re pre sen tem a ne ga ção
das pro pos tas que o PT sem pre de fen deu.

Ve jam, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que es ses da dos que des ta co, fa tos que des men tem
todo esse bla bla blá da Opo si ção so bre o apa re lha-
men to que o PT es ta ria su pos ta men te pro mo ven do
no Esta do. Digo mes mo, com mu i to te mor, que tal vez
es te ja ha ven do um apa re lha men to do PT por há be is
ma ni pu la do res po lí ti cos hoje tra ves ti dos em ami gos
do povo. Dis so sou te me ro sa e acre di to que isso es te-
ja ocor ren do.

Qu e ro da qui re pu di ar es sas crí ti cas des ca bi-
das ao nos so Go ver no e tor cer para que o com pro-
mis so po lí ti co, que as ur nas con sa gra ram em 2002,
não seja ago ra ma cu la do por no me a ções in te res se i-
ras e mal pen sa das. Lula pre ci sa ter mu i to cu i da do
para se equi li brar en tre es sas no me a ções ne ces sá-
ri as, as crí ti cas ar di lo sas da Opo si ção, as cam pa-
nhas em pre en di das pe los jor na is ami gos e pe los jor-
na lis tas ames tra dos – de que tan to fala o jor na lis ta
Hé lio Fer nan des – no sen ti do de im pe dir que o seu
Go ver no, que tam bém é nos so, seja pre ma tu ra men-
te des vir tu a do.

Ou vi mos, des ta tri bu na, Par la men ta res cri ti can-
do o Go ver no. Exis tem crí ti cas ca bí ve is, não va mos
negá-las. Quem está ten tan do mu dar, com cer te za,
co me te acer tos, er ros, e tem que es tar su je i to a crí ti-
cas. A crí ti ca é po si ti va. Não po de mos ad mi tir, no en -
tan to, a con tra di ção da Opo si ção. Cri ti cam a mu dan ça
dos qua dros que es tão pos tos. Como não mu dar? Os
qua dros co mis si o na dos que aí es tão são os que de -
fen di am Fer nan do Hen ri que Car do so, o PSDB e sua
base de apo io. Du ran te oito anos, tra ta ram a po pu la-
ção bra si le i ra como qui se ram. Ago ra, cri ti cam o nos so
Go ver no, o Go ver no Lula, por es tar mu dan do os car -
gos co mis si o na dos.

Con cla mo o nos so Pre si den te da Re pú bli ca a
mu dar. Que mude, e logo, to dos os car gos co mis si-
o na dos a que tem di re i to para que se dê, re al men te,
a li nha e o nor te que o Go ver no do Par ti do dos Tra-
ba lha do res pre ci sa dar ao País. É di fí cil mu dar to -
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dos os car gos co mis si o na dos. Di ria que ain da mu -
da mos pou co.

A Opo si ção não tem o di re i to de di zer que es ta-
mos, sim ples men te, ma ni pu lan do ao tro car mos pes -
so as que ocu pam car gos ain da em pos se do PSDB
por pes so as que fa zem par te do Par ti do dos Tra ba-
lha do res ou da base ali a da. Pre ci sa mos mu dar, pre ci-
sa mos ocu par es ses car gos co mis si o na dos, por que
aí te re mos con di ções de go ver nar. A Opo si ção, que
ocu pa a tri bu na para di zer que es ta mos mu dan do de
for ma equi vo ca da, quer, com cer te za, que de i xe mos
per ma ne cer nes ses car gos co mis si o na dos aque les
que sem pre co me te ram todo tipo de des man do du-
ran te o Go ver no Fer nan do Hen ri que. Esta mos co me-
ten do mu i tos equí vo cos sim, mas por res pon sa bi li da-
de de não ter mos con se gui do tro car, re al men te,
aque les que es tão em po si ções de man do no País.
Essas po si ções ain da es tão nas mãos dos que des -
go ver na ram o Bra sil du ran te oito anos.

Já fi na li zan do, que ro di zer que ain da te ría mos
uma sé rie de ques tões a se rem abor da das, es pe ci fi-
ca men te em re la ção ao nos so Esta do de Mato Gros -
so, mas vou abor dá-las em ou tro mo men to, re fe rin do
in clu si ve às no me a ções.

Te ría mos aqui um bre ve re la to a ser fe i to – ten ta-
rei fazê-lo, Sr. Pre si den te, nos pou cos mi nu tos que
me res tam – so bre a Fren te Par la men tar Mis ta para o
De sen vol vi men to Sus ten tá vel e Apo io às Agen das 21 
Lo ca is, a res pe i to de uma vi si ta que uma re pre sen ta-
ção da nos sa Fren te, da qual V. Exª faz par te tam bém,
a Mi nas Ge ra is na sex ta-fe i ra da se ma na que pas sou.
A co mi ti va des sa Fren te Par la men tar foi a Mi nas Ge -
ra is no dia 26 pas sa do.

Gos ta ria de fa zer um bre ve re la to, por que meu
tem po é mu i to pe que no, de um as sun to ex tre ma men-
te im por tan te, que diz res pe i to à nos sa vi si ta e a as -
sun tos pos tos no mo men to, Se na dor Mão San ta, para 
dis cus são. Por exem plo, so bre o efe i to es tu fa.

O efe i to es tu fa é um fe nô me no que re sul ta no
aque ci men to da at mos fe ra do Pla ne ta, in ten si fi ca-
do pela emis são de cer tos ga ses para a at mos fe ra,
como o dió xi do de car bo no, pro du zi do na que i ma
de com bus tí ve is fós se is, por exem plo, car vão, pe-
tró leo, gás na tu ral e por que i ma das. Esses ga ses
são trans pa ren tes à luz so lar que aque ce a Ter ra,
mas não de i xam pas sar par te das on das de ca lor
emi ti das pela su per fí cie ter res tre para o es pa ço ex -
ter no. O equi lí brio en tre a ener gia que che ga do sol
e a que sai da Ter ra fica rom pi do, pro vo can do o au -
men to da tem pe ra tu ra, como em uma es tu fa de
plan tas co ber ta com vi dro.

O au men to atu al da con cen tra ção des ses ga ses
po de rá ter, em cer ca de 50 a 100 anos, con se qüên ci-
as gra vís si mas, como ele va ção do ní vel do mar, al te-
ra ções no re gi me de se cas e en chen tes e mu dan ças
no mi cro cli ma e na bi o di ver si da de.

Assim, o efe i to es tu fa po de rá ca u sar mu dan ças
cli má ti cas sé ri as com gra ves con se qüên ci as para a
hu ma ni da de de vi do ao au men to da tem pe ra tu ra glo -
bal da su per fí cie da Ter ra. Aliás, Srªs e Srs. Se na do-
res, um dos te mas lar ga men te dis cu ti do hoje é o das
mu dan ças cli má ti cas.

Como eu dis se, fa rei um bre ve re la to da vi si ta da 
co mi ti va da Agen da 21 Lo cal ao pro je to mi ne i ro que
tra ba lha ex clu si va men te com car vão ve ge tal.

Van ta gens am bi en ta is do tra ba lho com o car -
vão ve ge tal ao in vés de car vão mi ne ral. O mun do
in te i ro – sa be mos – pro duz fer ro-gusa com car vão
mi ne ral. Aten tem, Srªs e Srs. Se na do res: para
cada to ne la da de fer ro-gusa pro du zi do com car vão
mi ne ral são emi ti das 1,9 to ne la das de gás car bô ni-
co para a at mos fe ra. Qu an do essa mes ma to ne la-
da é fe i ta com car vão ve ge tal, a ár vo re res ga ta a
mais da at mos fe ra 1,1 to ne la da de car bo no. Assim,
quan do há subs ti tu i ção de car vão mi ne ral pelo ve -
ge tal há um ga nho am bi en tal real de três por um,
ou seja, três to ne la das de gás car bô ni co de i xam
de ser agre ga das à at mos fe ra.

Orga nis mos in ter na ci o na is es ti mam que o mer -
ca do de cré di to de car bo no pode che gar a 10 bi lhões
de dó la res anu a is, e o Bra sil é um dos pa í ses em de -
sen vol vi men to que ofe re cem as me lho res con di ções
de re ce ber boa par te des ses re cur sos.

Estou en cer ran do o pro nun ci a men to, pe din do
que se re gis tre o res tan te do nos so dis cur so. Te mos
ou tros ga nhos am bi en ta is de que gos ta ría mos de fa -
lar tais como a con ser va ção do solo; a pro te ção con -
tra a ero são; a con ser va ção das águas e uma sé rie de 
ou tras. Infe liz men te, o nos so com pro mis so com o
tem po tem que ser res guar da do. Do con trá rio, se
cada Se na dor ou Se na do ra ul tra pas sar em mu i to o
tem po, o pro ces so de mo crá ti co de uso da tri bu na
des te Par la men to fica com pro me ti do.

Mu i to obri ga da.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SERYS SLHESSARENKO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do § 2º do art.
210 do Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
será aten di da nos ter mos do §2º do art. 210 do Re gi-
men to Inter no, que tra ta do li mi te de pá gi nas a se rem
pu bli ca das, re fe ren te ao pe di do de trans cri ção do seu
pro nun ci a men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mão San ta por
per mu ta com o Sr. Se na dor João Ca pi be ri be.

V. Exª, como ora dor ins cri to, terá até 20 mi nu tos
para pro fe rir seu dis cur so.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te Pa pa léo Paes, SRA.s Se na do ras, Srs. Se na do-
res, bra si le i ros e bra si le i ras aqui pre sen tes e que as -
sis tem a esta ses são pela te le vi são e a ou vem pela
Rá dio Se na do, quis Deus es tar pre si din do esta ses -
são o Se na dor do Ama pá, mé di co, Pa pa léo Paes, que 
é Pre si den te da Sub co mis são de Sa ú de, jus ta men te
quan do eu vou fa lar de um as sun to de im por tân cia
mé di ca, da sa ú de, e que ro me con gra tu lar. Como
Sha kes pe a re diz: não há mal nem bem, de pen de da
in ter pre ta ção.

Co me ço in ter pre tan do algo bom. A me di ci na, os 
Se na do res mé di cos se re go zi jam por que no dia de
hoje, Se na dor Luiz Otá vio, foi apro va do com bri lhan-
tis mo dou tor em do en ças in fec ci o sas e sa ú de pú bli ca
o Lí der do PT, mé di co Tião Vi a na. É dou tor, pois de po-
is do mes tra do ele fez ago ra o dou to ra do e re ce beu
to dos os re co nhe ci men tos e hon ra ri as. Qu e ro di zer
que isso en gran de ce o Se na do, a com pe tên cia cul tu-
ral que ele re pre sen ta e a ciên cia mé di ca. S. Exª de -
fen deu a tese “He pa ti te Del ta na Ama zô nia”. São re -
gis tra dos pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de de zo i-
to mi lhões de ca sos. Então, o nos so Se na dor Tião Vi -
a na é dou tor em he pa ti te del ta pela Uni ver si da de de
Bra sí lia.

Como Sha kes pe a re diz, e ve re mos, a sa ú de
tem um lado ruim. Este Se na do Fe de ral tem o Se na-
dor Pa pa léo Paes, que é mé di co. O pri me i ro Se na do
da Re pú bli ca – está ali o Pre si den te José Sar ney –
era com pos to por 42 bra si le i ros: 20 ma gis tra dos; 1
ad vo ga do; 10 mi li ta res – do tem po de Flo ri a no Pe i xo-
to e de De o do ro da Fon se ca –; 7 ecle siás ti cos – Pa dre
Antô nio Fe i jó –; ha via 2 ho mens li ga dos às fa zen das,
aos cam pos, à zona ru ral, aos agri cul to res; e ha via 2
mé di cos. Hoje, nós so mos 6 mé di cos nes ta Casa: os
Se na do res Anto nio Car los Ma ga lhães; Mão San ta;
Mo za ril do Ca val can ti; o Ilus tre Pre si den te da ses são,
Pa pa léo Paes – car di o lo gis ta; Au gus to Bo te lho e o
mes tre em Sa ú de Pú bli ca, em do en ça in fec to-con ta-
gi o sa, Tião Vi a na.

São mu i tos os so nhos na his tó ria da hu ma ni da-
de. E eu en ten do que a ciên cia mé di ca é a mais hu -
ma na das ciên ci as. Os mé di cos são gran des ben fe i to-
res da hu ma ni da de. Mas esse en ten di men to vem de
lon ge. Nin guém mais cha mou a aten ção na his tó ria
do mun do do que o Fi lho de Deus, quan do por aqui
pas sou. E Ele nas suas obras deu de mé di co, fez nas -
cer o en can ta men to da me di ci na. Ao lim par os cor pos
le pro sos, es ta va sen do o gran de der ma to lo gis ta; ao
fa zer os ce gos re cu pe ra rem a vi são, es ta va sen do o
ex cel so of tal mo lo gis ta; ao fa zer o sur do ou vir e o
mudo fa lar, Ele es ta va sen do um exí mio otor ri no la rin-
go lo gis ta; ao ti rar o de mô nio dos en de mo ni a dos, Cris -
to es ta va fa zen do me di ci na psi cos so má ti ca, avan ça-
da psi qui a tria. Ele dá a men sa gem da ne ces si da de
des sa pro fis são di vi na, tão di vi na, Se na dor Luiz Octá -
vio que aí se diz que a me di ci na é um sa cer dó cio. Aí é
que te mos que ana li sar. Tão di vi na que de po is da His -
tó ria Sa gra da quem bem des cre veu os evan ge lhos,
com toda a cer te za, Se na dor Pe dro Si mon, no dia 4
de ou tu bro vai re vi ver a his tó ria, vai ser uma imi ta ção
de Cris to e de São Fran cis co, o San to que mais se
apro xi mou. Então, Lu cas, o mé di co, es ta va pre sen te.
Isso tudo faz a gran de za da me di ci na e me atra iu, da
ma ne i ra como São Fran cis co, o San to, an da va com
uma ban de i ra de paz e bem. Pen so que, na me di ci na,
fa ze mos o bem e ob te mos a paz. Com essa his tó ria
toda do exem plo de Cris to, de São Lu cas, de to dos os
mé di cos, tra go a esta Casa um tra ba lho de gran de re -
per cus são no nos so País. Os mé di cos che ga ram ao
fun do do poço. É a re a li da de, é a ver da de.

Foi pu bli ca do em vá ri os jor na is do Bra sil um ar ti-
go so bre o avil ta men to da pro fis são mé di ca ca rac te ri-
za do pela des va lo ri za ção do co e fi ci en te de ho no rá ri-
os em 308% nos úl ti mos nove anos. Em dó lar, essa
des va lo ri za ção foi de 351%, Se na dor Edu ar do Su-
plicy – que é o mais hu ma ni tá rio de to dos nós. O do -
cu men to, mais que uma re cla ma ção, uma se ri ís si ma
de nún cia do pon to a que che ga ram os mé di cos, gran -
de par te dos qua is á be i ra da in sol vên cia fi nan ce i ra,
leva a as si na tu ra do Dr. Pa u lo Eze qui el, fun ci o ná rio
da Se cre ta ria Mu ni ci pal e da Se cre ta ria Esta du al do
Nor des te, no Rio Gran de do Nor te, e re ce beu so li da ri-
e da de de to dos os mé di cos do Bra sil.

A re per cus são foi tão gran de que, por con ta pró -
pria, mé di cos de todo o Bra sil pas sa ram a trans mi tir a
car ta para os co le gas via e-mail. Che gou a mim, com
o pe di do de tra zer essa car ta aqui. Ela é um do cu-
men to que re ce be apo io de to das as so ci e da des: in -
clu si ve, Se na dor Pa pa léo Paes, da so ci e da de a que
V. Exª per ten ce, a So ci e da de de Car di o lo gia. Tam bém
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es tão aqui a So ci e da de de Ci rur gia, a So ci e da de de
Pe di a tria, a So ci e da de de Ge ri a tria e ou tras.

Mé di cos, com pa nhe i ros de pro fis são, como
des ce mos!

Se na dor Luiz Otá vio, quan do meu pai se apo-
sen tou, há nove anos, dis se que es ta va fa zen do aqui -
lo por que a pro fis são mé di ca ha via che ga do ao fun do
do poço e não agüen ta va ver a clas se des cer mais do
que aqui lo.

Pre si den te José Sar ney, foi Deus que me trou xe.
O pri me i ro Se na do ti nha 20 Ma gis tra dos e, de lá para
cá, só leis boas para eles. Aqui es ta mos di an te do fato 
de que o teto é só dos ho mens da Jus ti ça: R$18 mil –
é bom, é mu i to bom. Eles me re cem. Eles me re cem,
por que es tu da ram; e os mé di cos mu i to mais, por que
cu i dam da vida.

Se na dor José Sar ney, o Pre si den te Lula pre ci sa
vir a esta Casa da sa be do ria. Sua Exce lên cia er rou
por que não co nhe cia o Se na do, as sim como os Mi nis-
tros José Dir ceu, Ri car do Ber zo i ni e Luiz Gus hi ken
não co nhe cem. To dos er ra ram; pen sa ram que as leis
pas sa ri am go e la aba i xo.

Se na dor João Ca pi be ri be, é bom um ma gis tra-
do ga nhar R$18 mil. Po rém, per gun to: o que fa re mos
com aque les que os edu ca ram, com os pro fes so res
uni ver si tá ri os que lhes en si na ram e lhes de ram a luz
do sa ber, o al tru ís mo, o exem plo e a edu ca ção em
boas uni ver si da des? Fui edu ca do em uni ver si da de
fe de ral. Va mos ti rar de les 11%? Das vi u vi nhas, 30%?
Não! Se o Lula não re co nhe ce o fun ci o ná rio pú bli co é
por que não es tu dou nas gran des uni ver si da des para
sa ber da obs ti na ção e da de di ca ção. Esta Casa não
vai apro var essa Re for ma. Esta Casa é o Se na do, o
Po der mo de ra dor. A ig no rân cia é au da ci o sa.

O Dr. Pa u lo Eze qui el dis se que, há nove anos,
seu pai apo sen tou-se por que pre sen ci ou essa si tu a-
ção. Re gis trou ain da: “Nes ses nove anos, os sa lá ri os
e até o CH – co e fi ci en te de ho no rá ri os – des va lo ri zou
308,68% se com pa ra do ao sa lá rio mí ni mo –, e pa ga-
mos sa lá ri os ba se a dos no mí ni mo dos fun ci o ná ri os –; 
des va lo ri zou 73,47%, pelo IBGE, que mede o ín di ce
de pre ços ao con su mi dor (in fla ção), ín di ce este que
sa be mos ser ma qui la do pelo Go ver no Fe de ral. Se
“do la ri zar mos” nos sas per das, elas che gam a
351,81%” – e ain da cor tam 11% do sa lá rio des ses
obs ti na dos ser vi do res de Cris to e de São Lu cas, e
30%, das vi u vi nhas. Esse ab sur do não o fa re mos!

“Como des ce mos...
Ini ci al men te, fi ze mos cor tes no Orça men to; de -

po is, au men ta mos a car ga de tra ba lho, pas san do a
dar mais plan tões. Cor ta mos fé ri as e nos tor na mos

“cli en tes es pe ci a is” dos ban cos, ini ci al men te even tu a-
is, hoje ca ti vos – essa é a clas se mé di ca. Não te mos
tem po se quer para nos or ga ni zar. Como des ce mos!

Não po de mos se quer lu tar na Jus ti ça, pois o Ju -
di ciá rio ja ma is vo ta ria a nos so fa vor, mes mo que es -
te ja mos cer tos. Os ju í zes já vo ta ram seu pró prio au -
men to, e, se vo tas sem o nos so, po de ria não so brar
para eles.

Em 1994 – aten tai bem, Pre si den te José Sar ney
– um mé di co re ce bia R$755,00, e um pro mo tor pú bli-
co, R$1,3 mil. Hoje, o mé di co re ce be os mes mos
R$755,00, e o pro mo tor, mais de R$8 mil – que será
au men ta do para qua se R$18 mil, o que é uma ver go-
nha. Que di fe ren ça de res pon sa bi li da de ou de um
cur so faz com que ocor ra tal dis pa ri da de, Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos? Sem fa lar de ve re a do res,
au di to res fis ca is e ou tros car gos que, de vi do a seu
po der de au to ges tão dos sa lá ri os, fo ram evo lu in do,
en quan to re tro ce de mos. Como des ce mos!

E a cul pa, de quem é? De nós mes mos! Nós,
que de i xa mos a co i sa cor rer sem re a gir. Tal vez de vi do
à cé le bre fra se: “Me di ci na é sa cer dó cio!”. Mas até os
pa dres, hoje, em sua ma i o ria, vi vem bem, co mem
bem, têm car ro, ves tem-se bem, vi a jam. A cul pa é
nos sa por ter mos ace i ta do dar plan tões em con di-
ções mí ni mas. Sem água? Com pra mos água. Co mi-
da ruim? Com pra mos a co mi da. Não há ma te ri al?
Impro vi sa mos. Tudo em prol da con ti nu i da de do ser vi-
ço e do pa ci en te. A cul pa é nos sa, por ter mos cri a do
uma co o pe ra ti va mé di ca que pro te ge a to dos, me nos
ao mé di co. Ve jam uma diá ria hos pi ta lar hoje e há oito
anos. Quem pro te ge quem? Os pla nos de sa ú de
apren de ram que não te mos tem po para re cla mar, e
pa gam o que que rem, quan do que rem e se qui se rem.

Che ga mos no nos so car ri nho, cara de can sa-
dos, exa us tos, na ver da de, mal tra pi lhos, e so mos
aten di dos pelo ge ren te do pla no: bem-dor mi do, gra-
va ta, per fu ma do e de car rão zero a nos sas cus tas.
Bur ros de can ga lha é o que so mos. O Go ver no tam -
bém apren deu que não te mos for ça para co brar o que 
é de di re i to. Re ti ra gra ti fi ca ções, sus pen de pa ga men-
tos, é como se fôs se mos isen tos de obri ga ções fi nan-
ce i ras. Co i ta dos de nós! Como des ce mos, Se na dor
Pa pa léo!!! E não ti ve mos um lí der como o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va que nos en si nas se a fa zer
gre ve. Nós, pelo amor ao pró xi mo, tra ba lha mos. Nun -
ca fa ze mos gre ve.

Te mos medo de pe dir um or ça men to a um pin tor
ou pe dre i ro. Esta mos aper ta dos para pa gar o co lé gio
dos nos sos fi lhos. Acha mos que, se con ti nu ar mos as -
sim, va mos aca bar pa gan do para tra ba lhar. Esta mos
en ga na dos! Já es ta mos pa gan do, pois as no i tes em
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cla ro nos ren de ram do en ças e pro ble mas de sa ú de
que nos sa apo sen ta do ria do Esta do, de R$400,00,
so ma da ao INSS, de R$800,00, mais tal vez uma pre -
vi dên cia pri va da, não con se guem co brir. Pa ga mos,
por que a nos sa au sên cia em casa na bus ca de man -
ter um “pa drão de vida” não tem pre ço. Nos sos fi lhos
es tão à mer cê de dro gas e maus exem plos, de vi do ao 
aban do no.

E como di zer aos nos sos fi lhos para es tu da rem,
pois vale a pena? Eles vêem o exem plo do pai que es -
tu dou tan to, fez tan tos cur sos, pas sou em con cur sos
e tem uma qua li da de de vida tão ruim. E aí vem o Big
Brot her, e ou tros exem plos de pes so as que vi vem
mu i to me lhor, até de for ma ilí ci ta. É di fí cil fazê-los
com pre en der que o que nos man tém na nos sa pro fis-
são, o que ali men ta a nos sa alma e o nos so es pí ri to,
são duas co i sas: o amor pela prá ti ca mé di ca e a in ca-
pa ci da de que te mos de re ver ter todo in ves ti men to
que fi ze mos à mes ma.

Se o medo é de pa gar mos para tra ba lhar, po -
dem fi car ci en tes de que já es ta mos fa zen do isso.

Pen so que de ve ría mos ser mais ra di ca is e não
ace i tar mos im po si ções, pois sa be mos que es ta mos
to tal men te cer tos. Te mos que ga nhar me lhor, para
aten der me lhor os nos sos pa ci en tes. Te mos que dor -
mir bem, para aten der me lhor os nos sos pa ci en tes.
Te mos que es tu dar e nos atu a li zar, para aten der me -
lhor a nos sos pa ci en tes.

Qu e i ra ou não, tudo isso de pen de de re mu ne ra-
ção.

É por isso que não de ve mos nos es pan tar quan -
do nos de pa rar mos com co le gas “mais an ti gos” fre-
qüen tan do os plan tões no tur nos de sá ba do à no i te.
Ou com os con sul tó ri os fe cha dos. Ou com an ti gos
profes so res tra ba lhan do em PSFs.

Os em ba los de sá ba do à no i te, para os mé di-
cos, só ocor rem em no ve las da Rede Glo bo. São
mos tra das as ex ce ções.

Que Hi pó cra tes nos ouça!
E é ain da mais la men tá vel, Se na dor Pa pa léo

Paes, ver mos na man che te do jor nal O Glo bo: “Hos -
pi ta is uni ver si tá ri os can ce lam ci rur gi as”. E, re su min-
do, duas pá gi nas: “Mé di cos aler tam para pre ju í zo do
en si no” e “Di re to res de hos pi ta is vão a con gres so de -
ba ter cri se atu al”.

No Esta do do Rio, só no Rio de Ja ne i ro, há de -
zes se is hos pi ta is de en si no, sen do dez fe de ra is, um
es ta du al e cin co fi lan tró pi cos; no País são 148. Ao
todo, eles acu mu lam uma dí vi da de cer ca de R$130
mi lhões.

Se na dor Pe dro Si mon, onde hou ver dú vi da,
que eu leve a fé! Onde hou ver erro, que eu leve a ver-
da de! Não en ten do como essa equi pe que está no
Pla nal to vai a Cuba e dá meio bi lhão; vai ao Cha ves
do i do e dá um bi lhão; vai lá não sei onde e dá um bi -
lhão; vai não sei mais aon de e dá mais um bi lhão!
Com R$130 mi lhões eles re sol ve ri am o pro ble ma de
148 hos pi ta is pú bli cos uni ver si tá ri os e fi lan tró pi cos,
como as san tas ca sas.

Onde hou ver erro que eu leve a ver da de! Esta é
a ver da de: é uma ver go nha, como diz o Bo ris Ca soy.
Estou aqui e que ro di zer que, nes ta luta, uma he ro í na
lá do Pi a uí, De pu ta da do PT, está nos céus, tra u ma ti-
za da, por que, co mi go, foi mi ti gar R$30 mil do Mi nis té-
rio da Edu ca ção, R$30 mil do Mi nis té rio da Sa ú de,
para fa zer fun ci o nar um hos pi tal que o Pre si den te
José Sar ney ini ci ou em 1986, um hos pi tal uni ver si tá-
rio, e não con se gui mos.

E apren di, como mi nha san ta mãe, ter ce i ra
fran cis ca na, como Pe dro Si mon, que a ca ri da de co -
me ça em casa. Como é que este Go ver no não acor -
da do seu sono e vê!? Está aqui. Estão to dos no ne -
ga ti vo, sem cré di to para re mé dio, com sa lá ri os atra -
sa dos etc.

Com a pa la vra o Se na dor mé di co Pa pa léo Paes.
O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – Se na dor

Mão San ta, que ro pa ra be ni zá-lo pelo seu pro nun ci a-
men to, nes te mo men to, pre o cu pa do com a ques tão
da sa ú de em nos so País, cen tra li zan do suas pa la-
vras na de ca dên cia sa la ri al que o mé di co vem so-
fren do no Bra sil, há al gu mas dé ca das, prin ci pal men-
te na úl ti ma, mas lem bran do tam bém que essa de ca-
dên cia sa la ri al faz com que a qua li da de, prin ci pal-
men te do ser vi ço pú bli co, ve nha ca in do cada vez
mais. Sa be mos que pre ci sa mos, como V. Exª dis se,
de re ci cla gens, de per ma ne cer mos sem pre atu a li za-
dos com a ciên cia, de man ter boa qua li da de no aten -
di men to ao pa ci en te, de ter um es ta do psi co ló gi co
ade qua do para aten der o nos so pa ci en te. E ve mos
hoje, nos pas sos que es tão sen do se gui dos, prin ci-
pal men te no ser vi ço pú bli co – falo de ma ne i ra ge ne-
ra li za da, em ní vel mu ni ci pal, es ta du al e fe de ral –,
que pre ci sa mos aler tar nos so Go ver no para um po -
si ci o na men to bem con cre to no sen ti do de que pre ci-
sa mos ter es ses pro fis si o na is de di ca dos ao ser vi ço
pú bli co. Qu an to me nos de di ca ção ti ver mos no ser vi-
ço pú bli co, mais o po bre so fre rá. Te mos que ter uma
as sis tên cia far ma cêu ti ca efi ci en te no ser vi ço pú bli-
co. Ve mos hoje, se com pa rar mos com vin te anos
atrás, uma de ca dên cia pre o cu pan te no aten di men to
ao po bre, ao ca ren te. Hoje sa be mos que, se a pes -
soa tem con di ções de pa gar um pla no de sa ú de,
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paga e safa-se des se pro ble ma, mas se não tem, cai
no ser vi ço pú bli co e é lá que va mos ver a de ca dên cia
a cada dia que pas sa. Cha mo a aten ção para a ne -
ces si da de de o Go ver no Fe de ral e, prin ci pal men te,
os Go ver na do res de Esta do e os Pre fe i tos, ape sar
das suas gran des di fi cul da des, olha rem com mais
ca ri nho não so men te para o mé di co, mas tam bém
para o en fer me i ro, para o au xi li ar de en fer ma gem,
para o bi o quí mi co, para o far ma cêu ti co, para to dos
aque les que com põem o gran de gru po na área da
sa ú de, fun da men ta is à nos sa so ci e da de. Pa ra be ni zo
V. Exª. Re al men te me sin to ex tre ma men te re com-
pen sa do por es tar ou vin do o seu dis cur so, que fala a
fa vor da sa ú de pú bli ca bra si le i ra. Mu i to obri ga do.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço e
in cor po ro o seu apar te ao meu dis cur so. V. Exª sim bo-
li za o que há de me lhor na clas se mé di ca e no fun ci o-
na lis mo pú bli co, ins pi ra do em Cris to, que dis se: “Não
vim para ser ser vi do e sim para ser vir”. Quis Deus que 
es ti ves se na Pre si dên cia o Se na dor José Sar ney, do
Ma ra nhão de gran des ho mens, como Gon çal ves
Dias: “Não cho res, meu fi lho; não cho res, que a vida é
luta re nhi da: vi ver é lu tar. A vida é um com ba te, que os 
fra cos aba te, que os for tes, os bra vos só pode exal -
tar”. Pre si den te Sar ney, V. Exª tem sido um for te, um
bra vo, como João Lis boa e João Mo ha na.

No en tan to, que ro tra zer à lem bran ça, para fi na-
li zar o meu pro nun ci a men to, o nome de um ma ra-
nhen se, anô ni mo para al guns, mas com pa rá vel aos
gran des: o do mé di co ci rur gião Cân di do Alme i da
Atha í de.

Nas ci do em Tu tóia, fez me di ci na em Par na í ba.
Foi po lí ti co, Pre fe i to, um ho mem de uma ati vi da de cul -
tu ral ex tra or di ná ria. Foi fun da dor do ma i or clu be de lá
e dono de uma cul tu ra imen sa.

Sr. Pre si den te José Sar ney, Deus me deu o pri -
vi lé gio de co lo car no pe i to do Dr. Cân di do, que es ta va
com 94 anos, no dia do Pi a uí, a ma i or co men da, a
Grã-Cruz Re nas cen ça, e ele agra de ceu.

Mas que ro lhe di zer, Se na dor Pe dro Si mon, que
o re tra to do mé di co é o Se na dor Pa pa léo Paes aqui,
co nos co, e Cân di do no céu.

Se na dor José Sar ney, Cân di do Alme i da mor -
reu com 95 anos. Na vés pe ra, ele ope rou na San ta
Casa. Isso tra duz o es for ço do mé di co, por ho nes ti-
da de. É uma ben ção de Deus le var a pro fis são até a
ve lhi ce. Não digo que seja o caso de V. Exª, que
está mu i to novo, está igual àque le ar tis ta de ci ne-
ma, o Erroll Flynn.

Então, que ro en cer rar com esta me di ta ção: ja -
ma is po de re mos cor tar 11% des ses he róis, como
Cris to, como São Lu cas.

Eram as pa la vras que eu que ria di zer e ter mi no
com Gon çal ves Dias: “A vida é um com ba te, que os
fra cos aba te, que os for tes, os bra vos só pode exal -
tar”. Este Se na do é for te e bra vo.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta,
o Sr. Pa pa léo Paes, 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. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, e José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Qu e ro di -
zer ao Se na dor Mão San ta que S. Exª sabe o quan to
es tou li ga do a Par na í ba e que co nhe ci o Dr. Atha í de e
o seu re no me na que la área como gran de mé di co.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Agri -
pi no, como Lí der.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, SRA.s. 
e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na hoje para ma ni fes-
tar uma pre o cu pa ção e fa zer um aler ta – pre o cu pa-
ção com da dos di vul ga dos pelo IBGE, re cen te men-
te, com re la ção ao de sem pre go no Bra sil: 13%. Su -
biu de 12,8% para 13%, re ver ten do uma ex pec ta ti va
de que da.

Sr. Pre si den te, o nor mal é que, do se gun do tri -
mes tre para a fren te, ocor ra a re cu pe ra ção no ní vel
de em pre go, mas o que está ocor ren do, na prá ti ca, é
que o de sem pre go no Bra sil, o ma i or de to dos os ma -
les e a ma i or de to das as nos sas pre o cu pa ções, está
em pro ces so de ele va ção.

Pen so, Sr. Pre si den te, que se im põem me di das
de com ba te ao de sem pre go no cam po in ter no e no
cam po ex ter no. Se na dor Mão San ta, de sem pre go se 
com ba te to man do pro vi dên ci as efi ca zes de re a ti va-
ção da eco no mia, como, por exem plo, a que está
ocor ren do – é ver da de que por pres são nos sa da
Opo si ção, de V. Exª, que co bra o aba i xa men to da
taxa de ju ros. E isso já ocor reu: de 26,5% para 20%
num pe río do re cen te, mas veio com atra so. La men-
tá vel é o atra so, que não está pro du zin do os re sul ta-
dos que os bra si le i ros, que acre di ta ram na ge ra ção
de 10 mi lhões de em pre gos, es pe ra vam: 13% de
taxa de de sem pre go, de cre ta da, de fi ni da, anun ci a da
pelo IBGE é algo, no mí ni mo, per ver so, pro fun da-
men te pre o cu pan te.

A taxa de ju ros caiu de 26,5% para 20% tar di a-
men te e não está pro du zin do efe i tos, por uma ra zão
mu i to sim ples: por si só não re sol ve. Já tive opor tu ni-
da de de fa lar so bre a ne ces si da de de ba i xar mos o ní -
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vel do de pó si to com pul só rio dos ban cos para que a
mer ca do ria “di nhe i ro” exis ta e pos sa ser em pres ta da.
Den tro da lei da ofer ta e da pro cu ra, ha ven do mais
mer ca do ria, mais di nhe i ro pela di mi nu i ção do de pó si-
to com pul só rio, po de rá ha ver di nhe i ro a cus to mais
ba i xo e to ma do res que fa rão em prés ti mos e ati va rão
ne gó ci os no vos. O Go ver no não se dig nou, ain da, a
to mar essa ati tu de que, no cam po in ter no, é fun da-
men tal: aba i xar o ní vel do de pó si to com pul só rio dos
ban cos. O di nhe i ro que é de po si ta do no ban co e que
o Go ver no obri ga que fi que con ge la do é o de pó si to
com pul só rio. Si tua-se, ain da, em um ní vel ele va dís si-
mo. O Go ver no po de ria ba i xar esse ní vel, Se na dor
Ra mez Te bet, para au men tar a quan ti da de de ofer ta
de di nhe i ro para que em pre sas no vas (pe que nas,
mé di as e gran des) pu des sem ati var os seus ne gó ci os
e pro du zir, em pre gar e ven der mais.

A car ga tri bu tá ria que está anun ci a da na re for-
ma é ou tro pa vor. Não há eco no mia, em um pla no do -
més ti co, que si na li ze para cres ci men to com o au men-
to do Co fins, da Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí -
qui do das em pre sas e com o de cá lo go anun ci a do na
Re for ma da Pre vi dên cia. Qu e rem co brar, por exem-
plo, IPVA so bre em bar ca ções e ae ro na ves, Co fins so -
bre pro du tos im por ta dos. Anun cia-se, Sr. Pre si den te,
a co bran ça de Co fins so bre o tri go. Então, vai au men-
tar o pre ço do ma car rão, do pão. Anun cia-se a ta xa-
ção de pro du tos im por ta dos, in su mos para a fa bri ca-
ção de me di ca men tos. Então, os re mé di os vão au-
men tar se nós, Se na do res, per mi tir mos que isso pas -
se. O PFL vai se po si ci o nar con tra, no sen ti do de pro -
te ger o con tri bu in te e a so ci e da de e, fun da men tal-
men te, no sen ti do de cor ri gir aque le que é o ma i or
dos ma les: o de sem pre go.

Tudo o que tem sido fe i to, na mi nha vi são pes so-
al, de mons tra ex tre ma ti mi dez. Há pou co o Go ver no
anun ci ou a li be ra ção de R$200 mi lhões para fi nan ci a-
men to de ele tro do més ti cos. Para a eco no mia do Bra -
sil, esse va lor é uma bor ri fa da de pó, que vai e eva po-
ra, que vai ati var, du ran te um pe que no pe río do de
tem po, a co mer ci a li za ção da li nha bran ca e vai pa rar
quan do o di nhe i ro aca bar. São me di das tí mi das, sem
sus ten ta ção.

Sr. Pre si den te, a par da pre o cu pa ção que ma ni-
fes to com a ti mi dez das me di das ado ta das pelo Go-
ver no com re la ção à ge ra ção de em pre go, vem o meu 
aler ta, que se faz pe las pro vi dên ci as que eu es pe ra va
que o Go ver no to mas se no pla no ex ter no. O Pre si-
den te Lula está con clu in do ou con clu iu uma vi si ta aos 
Esta dos Uni dos, Mé xi co e Cuba. Os Esta dos Uni dos
são o nos so ma i or com pra dor e pos su em o ma i or
mer ca do do mun do, tan to que, quan do a eco no mia

ame ri ca na se move, a eco no mia do res to do mun do
move-se jun to; quan do a eco no mia ame ri ca na cres -
ce, po de mos es pe rar, por via de con se qüên cia, re sul-
ta dos po si ti vos na ati va ção da eco no mia bra si le i ra.

Entre tan to, tudo tem o seu je i to. O Pre si den te
Lula foi aos Esta dos Uni dos, fez um dis cur so na ONU
– um ges to po lí ti co al ti vo, como pre ci sa va ser, elo giá-
vel. Em se gui da, como sem pre foi um bom sin di ca lis ta
ne go ci a dor, de re sul ta dos, que du ran te anos e anos
ob te ve con quis tas para os tra ba lha do res, eu es pe ra-
va que Sua Exce lên cia, no Con se lho de Re la ções
Exte ri o res, agis se como um con ci li a dor, um ne go ci a-
dor e um agre ga dor de opor tu ni da des para o País que 
re pre sen ta. Mas as suas pa la vras sus ci ta ram in da ga-
ções, dú vi das e pre o cu pa ções nos me ga in ves ti do res,
por que Sua Exce lên cia foi agu lha ti vo em re la ção à
po lí ti ca ame ri ca na e à po lí ti ca da União Eu ro péia, foi
con fron ta dor.

Li nos jor na is de hoje, por exem plo, que o Se cre-
tá rio de Co mér cio, Ro bert Zo el lick, ma ni fes tou-se
logo após a pas sa gem do Pre si den te Lula. O jor nal O
Glo bo re la ta a ma ni fes ta ção do Se cre tá rio a res pe i to
das po si ções do Pre si den te no Con se lho de Re la-
ções Exte ri o res, quan do es ti mu lou a aren ga en tre o
Bra sil, a União Eu ro péia e os Esta dos Uni dos, quan -
do não deu ex pli ca ções con vin cen tes com re la ção ao
que Sua Exce lên cia de se ja das agên ci as re gu la do-
ras, que são pe dra de to que para atra ção de in ves ti-
men tos no se tor elé tri co, ener gé ti co, de te le co mu ni-
ca ções, de con ces sões de ro do vi as e de por tos. O
Se cre tá rio co men tou as po si ções re la ta das no Con -
se lho de Re la ções Exte ri o res, por isso mi nha es tu pe-
fa ção, pois pen so que o Pre si den te não jo gou a fa vor
do in te res se do Bra sil, que é o de ven der, o de atra ir
in ves ti men tos, o de tra zer os Da vid Roc ke fel lers e os
Ge or ge So ros para fa ze rem in ves ti men tos no Bra sil
que ge rem em pre go e ren da para bra si le i ros de sem-
pre ga dos.

(...) O Se cre tá rio de Co mér cio,. Ro bert Zo el lick,
dis se, por in ter mé dio do por ta-voz, que es tas po si-
ções ali men tam po lí ti cas de pro tes tos em vez de ne -
go ci a ção de acor dos e, ain da, que con tri bu í ram, no
Mé xi co, para a per der a opor tu ni da de de fe char uma
re for ma ge ral da agri cul tu ra.

Ou seja, o Bra sil está sen do acu sa do de ra di cal.
Se ja mos cla ros, uma na ção que pode com prar

suco de la ran ja do Bra sil pode fa zer uma op ção e
com prá-lo de ou tro país; pode com prar café do Bra sil
ou da Co lôm bia. A boa po lí ti ca re co men da que haja
um tra to afá vel e não de con fron to.
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A pas sa gem do Pre si den te pe los Esta dos Uni -
dos não so mou, foi fe i ta com re cur so pú bli co e de ve ria
ter acon te ci do para pro du zir o in te res se na ci o nal, en -
tre tan to, na mi nha vi são, pelo que es tou len do, não o
fez, pelo con trá rio, cri ou di fi cul da des des ne ces sá ri as.

Além do mais, Sua Exce lên cia vai ao Mé xi co,
que, no ano pas sa do, foi o país que mais com prou ve -
í cu los au to mo to res do Bra sil. Qu an do a co ta ção do
dó lar es ta va fa vo rá vel e quan do o mer ca do in ter no
es ta va des fa vo rá vel, a Ge ne ral Mo tors, a Volk swa gen
e a Fiat ven de ram au to mó ve is, e em gran des quan ti-
da des, para os me xi ca nos. Os em pre ga dos de São
Ber nar do do Cam po, do ABC, man ti ve ram seus em -
pre gos por con ta das com pras do Mé xi co.

Pois o Pre si den te da Re pú bli ca foi ao Mé xi co,
me teu-se em dis cus sões es té re is so bre o Con se lho
de Se gu ran ça e, na sa í da, pra ti cou um ato que não
que ro con de nar, pois Sua Exce lên cia pode fazê-lo,
faz par te da au to de ter mi na ção dos po vos e da au to-
no mia de um Pre si den te que se quer ver res pe i ta do;
mas o Pre si den te Lula re ce beu o Sr. Cu a uh té moc
Cár de nas, que foi can di da to à Pre si dên cia da Re pú-
bli ca por um Par ti do que deve ter pen sa men to ide o ló-
gi co as se me lha do ao do PT. Ora, é cla ro que não
pode se sen tir con for tá vel nem agra da do um Go ver no
vi si ta do por um Pre si den te que, na sa í da, pro cu ra en -
ten di men to com um Lí der da Opo si ção. Para quê isso, 
prin ci pal men te pelo con tra pon to do fato ocor ri do em
se gui da  e aí está a ma i or das mi nhas pre o cu pa ções ,
a vi si ta a Cuba?

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN)  Sr. Pre si-

den te, le rei um tex to tra du zi do, que re ce bi do Sr.
Oswal do José Payá Sar di ñas, co or de na dor do Mo vi-
men to Cris ti a no di Li be ra zi o ne. Ele vive em Cuba, co -
or de na o Pro je to Va re la, e en ca mi nhou um pe di do de
au diên cia para tra tar de as sun tos que de se ja ver na
Cons ti tu i ção de Cuba.

Exce len tís si mo Sr. Luiz Iná cio Lula da Sil va
Pre si den te da Re pú bli ca do Bra sil
Dis tin to Sr. Pre si den te
Com uma sa u da ção amis to sa des de Cuba.
Sou o co or de na dor do Mo vi men to Cris tão Li ber-

ta ção, que tra ba lha em Cuba pelo res pe i to aos Di re i-
tos Hu ma nos e que, con jun ta men te com vá ri os ou tros
ci da dãos, re a li zou o Pro je to Va re la. [É um pro je to con -
sis ten te, que re ú ne ci da dãos cu ba nos que tra ba lham
pe los di re i tos hu ma nos, pe las li ber da des in di vi du a is,
por fa tos que são ace i tos e con sa gra dos por qual quer
re gi me que que i ra o res pe i to do mun do.] Tal pro je to foi 
uma ten ta ti va de con se guir ga ran ti as de di re i tos pre -

sen tes na Cons ti tu i ção e que atu al men te não são res -
pe i ta dos.

Qu e re mos di zer-lhe que, se S. Exª vi a ja a Cuba,
será bem-vin do. Sua vin da a Cuba se ria para mim e
para al guns com pa nhe i ros da Opo si ção Pa cí fi ca em
Cuba uma oca sião es pe ci al para ser mos re ce bi dos
por Sua Exce lên cia e para que pos sa mos ex pli car-lhe
nos sos pro je tos e ex pres sar-lhe nos sas opi niões so -
bre a re a li da de cu ba na, como tam bém para que pos -
sa mos ou vir-lhe. Ve nho atra vés des ta car ta so li ci-
tar-lhe esse en con tro, se pos sí vel, du ran te sua vi a-
gem a Cuba.

Des de logo agra de ço sua aten ção e lhe de se jo
os me lho res vo tos em sua ges tão em be ne fí cio de
todo o povo bra si le i ro.

A au diên cia foi so li ci ta da, mas não foi con ce di-
da. O Pre si den te Lula foi a Cuba e dis se que não con -
ver sa ria lá so bre di re i tos hu ma nos, nem tra ta ria de
as sun to do més ti co ne nhum. Por que ele re ce beu o Sr. 
Cár de nas, no Mé xi co, que é Lí der de Opo si ção ao
Go ver no Fox, de quem nós pre ci sa mos, e não re ce be
o Sr. Payá, que quer con ver sar so bre di re i tos hu ma-
nos e tra tar de um as sun to que im pac tou o mun do in -
te i ro há pou co  o fu zi la men to de três ci da dãos cu ba-
nos dis si den tes? Isso, Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs.
Se na do res, é o que me ca u sa es pé cie.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN)  Vi si tas têm 

de ter re sul ta dos. Nos Esta dos Uni dos, a vi si ta pre si-
den ci al ge rou uma com pli ca ção. No Mé xi co, na me-
lhor das hi pó te ses, não so mou. Em Cuba, con fun diu a 
po si ção bra si le i ra com re la ção a di re i tos hu ma nos.

Fica, en tão, mi nha per gun ta, Sr. Pre si den te:
para que ser viu esse pé ri plo do Pre si den te Lula? Qu -
a is fo ram as con se qüên ci as prá ti cas do uso do di nhe-
i ro pú bli co nes se pé ri plo? O que o Bra sil ga nhou?
Com a pa la vra o Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de
dar a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do, que a pe diu
como Lí der, co mu ni co à Casa que a Pre si dên cia re ce-
beu o Avi so nº 32, de 2003 (nº 2.473/2003, na ori-
gem), do Tri bu nal de Con tas da União, en ca mi nhan do
có pia do Acór dão nº 1.440/2003 - TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun -
da men tam, e dos Ane xos I, II e III dos au tos re fe ren-
tes ao re la tó rio de le van ta men to das au di to ri as re a li-
za das no Pro gra ma de Fis ca li za ção de Obras Cons -
tan tes do Orça men to de 2003 - Fis co bras/2003, en-
vol ven do a con so li da ção de fis ca li za ções de obras
pú bli cas cus te a das com re cur sos fe de ra is. (TC -
007.826/2003-7)
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O ex pe di en te fica à dis po si ção das SRA.s e dos
Srs. Se na do res na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa, para
con sul ta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Lí der.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, não
fa la rei como a pa la vra ofi ci al do Go ver no, mas sim
como quem in te grou a co mi ti va pre si den ci al na vi a-
gem a Cuba e pre sen ci ou a vi si ta do Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va àque le País, bem como os acon -
te ci men tos que o ro de a ram.

Sr. Pre si den te, a mim tem tido sig ni fi ca do mu i to
for te a vi a gem do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Tal vez o Bra sil não se deu con ta, mas o mun do está
ob ser van do e re gis tran do esse pé ri plo do Pre si den te.
O que im por ta é o dis cur so do Se nhor Pre si den te. E
Sua Exce lên cia ini ci ou uma nova for ma de fa zer po lí ti-
ca ex ter na, as sen ta da na fran que za, na sim pli ci da de
e, so bre tu do na ver da de.

Não faz mu i to tem po, a di plo ma cia eri gia-se em
cima da si mu la ção, da hi po cri sia tal vez, da ca pa ci da-
de de dis si mu lar, de es con der as ver da de i ras in ten-
ções. Tan to é que a di plo ma cia mais bem-su ce di da
era a que con se guia en ga nar os ou tros. Isso mu dou.
Mu dou de for ma ra di cal. A di plo ma cia hoje se ba se ia
no re a lis mo prag má ti co. E o que me sur pre en de é o
dis cur so do Se nhor Pre si den te Lula, que abor da rei,
em bre ve, de ma ne i ra mais de mo ra da, de ma ne i ra
mais se di men ta da, com pro vas, com ci ta ções.

Srs. Se na do res, pude as sis tir a um dos dis cur-
sos do Pre si den te em Cuba, pelo qual Sua Exce lên-
cia bus ca re a li zar, por meio da di plo ma cia, o equi lí-
brio no mun do. E é mu i to im por tan te que o Pre si den te
que i ra bus car o equi lí brio sem he ge mo ni as e sem
pre do mi nân ci as, para re a li zar a paz e a con cór dia
uni ver sa is. Esse é o ca mi nho de um Pre si den te que
se gue, na Amé ri ca La ti na, a sen da dos gran des,
como Si món Bo lí var, que dis se: “Va mos li ber tar para
nos unir”  ou seja, li ber tar to dos os pa í ses para re a li-
zar a união. Ou como Jose Mar tí, que, con tra ri an do a
dou tri na Mon roe, que pre ga va uma Amé ri ca para os
ame ri ca nos, dis se: “Qu e re mos uma Amé ri ca para a
hu ma ni da de”. É exa ta men te nes sa sen da que ca mi-
nha a di plo ma cia do Pre si den te Lula, bus can do a uni -
da de de na ções li vres que que rem re a li zar a paz, a
con cór dia, o con ví vio e a vida no uni ver so, por meio
da jus ti ça.

Pres tem aten ção, no bres Pa res: es ta mos cri an-
do algo di fe ren te, algo que já re per cu te mun do afo ra,
algo que não são pa la vras vãs, mas são pa la vras que
têm o con te ú do e o po der da trans for ma ção. Os jor na-
is na Eu ro pa anun ci am que, des ta vez, há um ca mi-

nho do sul para o nor te, há essa cru za da do sul sub -
de sen vol vi do rumo ao nor te de sen vol vi do.

Sr. Pre si den te, a Ter ra en con tra-se ári da de idéi -
as. E essa ari dez co me ça a ser su plan ta da pe las pro -
pos tas, so bre tu do, que a di plo ma cia bra si le i ra vem
de mons tran do por in ter mé dio da pre sen ça do Pre si-
den te ou da sua pró pria ins ti tu i ção, o Mi nis té rio de
Re la ções Exte ri o res. São es sas idéi as que po dem
cons tru ir o fu tu ro, a vida, por meio da con cór dia, do
en ten di men to e não da he ge mo nia e da guer ra.

Lem bro mais uma vez o que dis se Jose Mar tí:
“são mu i to mais im por tan tes as pa la vras do que as ar-
mas”. O que o mun do quer hoje é um sen ti do para a
hu ma ni da de, para o en ten di men to, para o con ví vio e
para a so bre vi vên cia. O mun do ne ces si ta, mais uma
vez, que os fi ló so fos dêem um sen ti do ao uni ver so,
um sen ti do àqui lo que é o con trá rio da mor te, re pre-
sen ta do pela guer ra, um sen ti do para a paz, para a
vida e para a so bre vi vên cia da es pé cie hu ma na.

Esse é um mo men to pro pí cio para se me ar e,
nes sa li nha dos gran des li ber ta do res da Amé ri ca La ti-
na, há tam bém a po lí ti ca li ber tá ria do Pre si den te Lula, 
como Sua Exce lên cia as si na lou na ONU. Não há
como ne gar a im por tân cia das vi a gens do Pre si den te,
so bre tu do quan do o mun do o re ce be de bra ços aber -
tos; re ce bem-no por que Sua Exce lên cia é uma li de-
ran ça le gí ti ma, uma li de ran ça que sur pre en deu, po si-
ti va men te, as de mo cra ci as mais an ti gas, as de mo cra-
ci as se di men ta das atra vés dos sé cu los.

Esse pa re ce-me ser o pon to e o re al ce que de -
ve mos dar a essa vi a gem. Não se gas ta ram mon ta-
nhas nem rios de di nhe i ro, ne nhum va lor a mais do
que se de via. Gas tou-se pou co, sim, por que a vi a gem
guar da, so bre tu do, um sen ti do aus te ro de eco no mia.

Além dis so, em Cuba, o Pre si den te fa lou com a
Igre ja e re ce beu po si ções no sen ti do da tran si ção de -
mo crá ti ca da que le país. No en tan to, esse é um pro -
ble ma in ter no. Uma au to ri da de, um Che fe de Esta do
es tran ge i ro não pode in tro me ter-se, por res pe i to, em
ques tões re fe ren tes à so be ra nia, à au to no mia e à in -
de pen dên cia de um país. Po rém, Sua Exce lên cia foi
re ce bi do e ou viu as ma ni fes ta ções. Te nho ab so lu ta
cer te za de que o Pre si den te Lula tam bém ou viu a
SRA. Ma ria Gil za, mãe do es tu dan te bra si le i ro que se
en vol veu com a po lí cia na que le país.

A au to no mia das or dens so be ra nas im pli ca res -
pe i tar as de ci sões da Jus ti ça, so bre tu do quan do se
tra ta de cri mes co muns, tra ta dos se gun do a lei e con -
for me a pena es ta be le ci da. Po de ría mos ini ci ar uma
dis cus são para ba nir a pena de mor te do uni ver so,
como dos Esta dos Uni dos e de tan tos pa í ses da Áfri -
ca, do Ori en te Mé dio, onde essa pu ni ção ain da vige.
Sou con tra a pena de mor te e sus ten to-me in clu si ve,
na po si ção de Tul cí di des, que, há seis sé cu los a. C.,
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tra ça va um li be lo con tra a pena de mor te. Fi lio-me
tam bém a essa es co la.

To da via, não pos so en trar no mé ri to de um jul -
ga men to se gun do as leis, como foi o de Só cra tes,
lem bra do, so bre tu do, por Pla tão. A Só cra tes foi ofe re-
ci da a pos si bi li da de de fu gir. E ele, afir man do o im pé-
rio do di re i to po si ti vo, da lei vi gen te, dis se: “Essa lei
uniu em ma tri mô nio meus pais, me deu edu ca ção, me 
deu todo um pro ce der du ran te a vida e ago ra não se -
ria eu, por uma ques tão pes so al – mes mo re co nhe-
cen do que o jul ga men to é in jus to, mas um jul ga men to
se gun do a lei –, que iria ruir a re pú bli ca, por que aque -
las dis po si ções ti nham de ser cum pri das”. Ele ne-
gou-se a ofer ta da fuga para cum prir a lei po si ti va.

A lei po si ti va pode ser in jus ta, so bre tu do di an te
do di re i to na tu ral, to da via é lei, e, en quan to não for
mo di fi ca da, res ta, a to dos aque les que são con trá ri os
a ela, o di re i to de mudá-la.

Sr. Pre si den te, vejo que o pi ri lam po já me apon -
ta que meu tem po aca bou, mas o tema é im por tan te.

Devo di zer à Na ção que o Pre si den te Lula, so -
bre tu do em Cuba, ope rou di ver sos en ten di men tos e
as si nou pro to co los de in ten ção e acor dos de co o pe-
ra ção re cí pro ca. Há in te res se dos pa í ses no sen ti do
de uma aber tu ra es pe ci al para o Bra sil em ter mos cul -
tu ra is e co mer ci a is – até um co mér cio pre fe ren ci al. E
é nes se sen ti do que exis tem in te res ses bi la te ra is, que 
fo ram tra ta dos, com ga nhos – te nho ab so lu ta cer te za
– tan to para o Bra sil quan to para Cuba, tudo fru to do
que se es ta be le ce nas re la ções co mer ci a is, nada
mais.

O Pre si den te Fi del Cas tro, em re u nião com em -
pre sá ri os bra si le i ros, mos trou a mão es ten di da para
in ves ti men tos bra si le i ros na que le país e o in te res se
de es tre i tar mu i to mais os la ços co mer ci a is com o
Bra sil. Sua Exce lên cia dis se, in clu si ve, que o Bra sil
po de ria subs ti tu ir, em gran de par te – por que tem pro -
du tos de qua li da de e pre ços com pe ti ti vos – o que
hoje é co mer ci a do e im por ta do em Cuba.

Por isso, Sr. Pre si den te, a vi a gem foi pro ve i to sa,
sim, e o mun do apla u de. Não te nho ne nhu ma dú vi da
de que o Pre si den te Lula está pres tan do um gran de
ser vi ço ao Bra sil e ao povo bra si le i ro. Fe liz do povo
que tem um Pre si den te que pro je ta a ima gem do
País, com al ti vez, per so na li da de e jus ti ça e que ex-
põe, com le gi ti mi da de, as suas po ten ci a li da des, a sua 
vo ca ção para a li ber da de e para a jus ti ça so ci al. Em
suas an dan ças, o Pre si den te Lula tem dado, ao mun -
do, o tes te mu nho de que o Bra sil exis te, que o Bra sil é
pos sí vel, que o Bra sil pede pas sa gem.

Du ran te o dis cur so do Sr. Amir Lan do,
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.
Pa pa léo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor João Ca pi be ri be,
como ora dor ins cri to, por até vin te mi nu tos para seu
pro nun ci a men to.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor) – Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, vol to a
in sis tir so bre um tema que me pa re ce fun da men tal
para o res ga te da Re pú bli ca, uma vez que ao lon go
des ses anos te mos con quis ta do di re i tos de mo crá ti-
cos e li ber da des in di vi du a is. É im por tan te res ga tar al -
guns prin cí pi os re pu bli ca nos, en tre eles o do con tro le
do Esta do pela so ci e da de.

Nes se as pec to, anun cio um se mi ná rio in ter na ci o-
nal so bre di re i to de aces so à in for ma ções pú bli cas, que
será aber to hoje no Espa ço Cul tu ral  da Câ ma ra dos
De pu ta dos, com a pre sen ça do Pre si den te da Câ ma ra
Fe de ral, De pu ta do João Pa u lo Cu nha, do Mi nis tro Mar -
co Au ré lio de Mel lo, do STF, do Pro cu ra dor-Ge ral da Re -
pú bli ca, Cláu dio Fon te les, e do Mi nis tro de Esta do de
Con tro le da Trans pa rên cia, Wal dir Pi res.

Essa é uma ação da Asso ci a ção Na ci o nal de
Jor na lis tas que tra ba lham com in ves ti ga ções. Con si-
de ro fun da men tal que esse se mi ná rio se de sen vol va
e que as in for ma ções pú bli cas pos sam, de fato, che -
gar à so ci e da de. Nes se as pec to, o que há de mais im -
por tan te é pres tar con tas das ener gi as pro du zi das
pela so ci e da de, es ta be le cer trans pa rên cia nas re ce i-
tas e nas des pe sas pú bli cas, para que, de fi ni ti va men-
te, pos sa mos res ga tar o prin cí pio re pu bli ca no de con -
tro le do Esta do por par te da so ci e da de.

Esta mos em tem po de re for ma. Bre ve men te es -
ta rá che gan do ao ple ná rio a re for ma da Pre vi dên cia
que de ve rá ser emen da da pe los Se na do res, mas na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ha-
vía mos  apre sen ta do uma emen da à re for ma da Pre -
vi dên cia, es ta be le cen do um con tro le so ci al e trans pa-
rên cia para que os se gu ra dos do re gi me ge ral de Pre -
vi dên cia pos sam acom pa nhar a evo lu ção de re ce i tas
e des pe sas.

A vi si bi li da de no Orça men to e nas fi nan ças pú -
bli cas tem duas pon tas: uma da ar re ca da ção e, a ou -
tra, da exe cu ção dos gas tos. Nos dois la dos, há mu i ta
di fi cul da de de, pri me i ro, aces sar essa in for ma ção e,
de po is, de com pre en der. Pri me i ro, por que uma par te
dos tri bu tos são in di re tos, por tan to a ma i o ria dos con -
tri bu in tes não sabe que pa gam im pos tos.

Pos so pro var isso de uma for ma mu i to sim ples
por que te nho em mãos dois cu pons fis ca is de com -
pras fe i tas num shop ping de Bra sí lia. Na loja A, fiz as
com pras pes so al men te, e ela emi tiu um cu pom fis cal
no va lor to tal de R$62,50, mas não faz a dis cri mi na-
ção en tre o cus to dos pro du tos que com prei do va lor
da con tri bu i ção, do ICMS. Ape nas diz que in ci de so -
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bre es ses pro du tos 17%. Ora, na loja A, do va lor to tal
de R$62,50, pa guei R$10,62 de tri bu to. Na loja B, a
com pra foi de R$73,00. Tam bém não há dis cri mi na-
ção en tre va lor da mer ca do ria e im pos to. Por tan to, o
con su mi dor não tem a me nor opor tu ni da de de to mar
co nhe ci men to por que não está se pa ra do na nota.
Dos R$73,00, pa guei R$12,41 de ICMS para o Go ver-
na dor Jo a quim Ro riz. Mas nada dis so está dis cri mi-
na do na nota.

O pior foi na loja C, onde fiz uma com pra de
R$50,00 e re ce bi uma nota de bal cão que não di vul ga
nem o va lor do im pos to. Dos R$50,00 que gas tei – e
aqui te nho a nota –, não sei quan to pa guei de tri bu to.
Por tan to, está cla ro que os im pos tos in di re tos de se-
du cam a so ci e da de como um todo, por que as pes so-
as não têm chan ce de sa ber se es tão pa gan do ou não 
im pos tos. É pre ci so cla re ar a si tu a ção.

Além dis so, o ICMS é um dos im pos tos mais pe -
sa dos do País. E ele é dis tri bu í do da mes ma for ma
en tre aque le que ga nha cem sa lá ri os mí ni mos e o que 
per ce be um sa lá rio mí ni mo. E não há con tro le, até
por que o Esta do, dada a di fi cul da de de ar re ca da ção
des se im pos to, no me ia o co mer ci an te, o em pre sá rio,
o pres ta dor de ser vi ço, como fiel de po si tá rio, como in -
ter me diá rio en tre o con tri bu in te e o Fis co. E cria uma
sé rie de van ta gens para que os co mer ci an tes pos-
sam exer cer essa ta re fa que de ve ria ser do Esta do.
Entre ou tras, o co mer ci an te pode re ter esse im pos to,
de pen den do da le gis la ção, por vá ri os dias.

Com a tec no lo gia mo der na, pre ci sa mos uti li-
zá-la em de fe sa do ci da dão. Na hora em que efe tu ei o
pa ga men to com o car tão de cré di to, o di nhe i ro foi
ime di a ta men te de po si ta do na con ta da em pre sa, da
loja, e de bi ta do da mi nha con ta. Como não está se pa-
ra do o que é cus to dos ob je tos que com prei e o que é
im pos to, os R$10,62 – de im pos tos – que pa guei fo -
ram para a con ta tam bém da em pre sa. Dali mes mo
po de ri am ter ido para a con ta do Fis co. To das as com -
pras com car tão de cré di to po dem ser per fe i ta men te
de bi ta das ime di a ta men te da con ta do con su mi dor e
cre di ta da na con ta do ven de dor, mas tam bém na con -
ta do Fis co. Não há ne ces si da de des se di nhe i ro pas -
se ar na con ta do lo jis ta ou do ven de dor. Po de mos co -
lo car a tec no lo gia a ser vi ço da ci da da nia.

Ora, esse é um exem plo. No IPI, ocor re a mes -
ma co i sa. Pre ci sa mos dis cu tir es ses im pos tos in di re-
tos e cri ar me ca nis mos. Sei que na dis cus são da re -
for ma tri bu tá ria há uma que da-de-bra ço en tre Esta-
dos, Mu ni cí pi os e União. Ela tem um ca rá ter fis cal e
bus ca es ta be le cer, evi den te men te, um mí ni mo de re -
gras no pla no na ci o nal para re du zir, di ga mos, a guer -
ra fis cal que tem in fe li ci ta do vá ri os Esta dos e que vai
in fe li ci tar por mu i tos e mu i tos anos ain da, pois os efe i-
tos des sas be nes ses fis ca is se re pro du zem até por
ge ra ções.

Então, te mos que ter uma pre o cu pa ção com a
trans pa rên cia na pon ta da ar re ca da ção. O con tri bu in-
te tem que sa ber que está pa gan do im pos to e que
esse im pos to tem que en trar com ra pi dez nos co fres
pú bli cos; ele não pode ser re ti do pelo fiel de po si tá rio.
Estou dan do um exem plo do Impos to de Cir cu la ção
de Mer ca do ri as e Ser vi ços, um dos ma i o res im pos tos
que pa ga mos.

É ne ces sá rio tam bém que te nha mos con tro le
na apli ca ção des se di nhe i ro.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, o ide al
se ria que a con tri bu i ção co le ti va, a con tri bu i ção de
im pos tos, tran si tas se com ra pi dez para a pon ta dos
ser vi ços, para aten der à sa ú de – sem mu i ta in ter me-
di a ção –, para aten der à edu ca ção, para aten der à in -
fra-es tru tu ra. Como é di fí cil es ta be le cer essa vin cu la-
ção di re ta en tre a con tri bu i ção do ci da dão e os ser vi-
ços pres ta dos. O Esta do re co lhe esse di nhe i ro.

Mas te mos que trans for mar o Esta do bra si le i ro
numa gran de vi tri ne, para que pos sa mos acom pa-
nhar a con tri bu i ção de to dos e a dis tri bu i ção dos im -
pos tos para to dos. Não como é hoje. Hoje, re co lhe-se
de to dos, mas de vol ve-se para pou cos. E aí en tra uma 
sé rie de ins tru men tos le ga is, in clu si ve vo ta do pelo
Par la men to, de in cen ti vos fis ca is, de isen ções fis ca is
de todo o tipo, que ter mi na fa zen do com que o im pos-
to, que to dos pa gam, seja dis tri bu í do para pou cos.

Então, é pre ci so, além da trans pa rên cia na re ce-
i ta, agi li da de no re co lhi men to des sa re ce i ta; é pre ci so
que se es ta be le ça uma gran de vi tri ne na apli ca ção do 
re cur so pú bli co. Nes se as pec to, apre sen ta mos uma
emen da que es ta be le ce con tro le so ci al e trans pa rên-
cia na Pre vi dên cia dos ser vi do res pú bli cos, tan to na
re ce i ta quan to na des pe sa. Essa emen da é con sen-
su al na base do Go ver no. E a mi nha ex pec ta ti va é que 
seja tam bém de con sen so na Opo si ção – PFL e
PSDB –, até por que fa ci li ta o tra ba lho da Opo si ção,
pois à me di da que esta tem aces so às re ce i tas do
Esta do e às des pe sas que as acom pa nham, o seu
tra ba lho de fis ca li za ção é fa ci li ta do. Por tan to, esta
emen da se fun da men ta no art. 37 da Cons ti tu i ção,
Se na dor Mão San ta, que diz:

A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta 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 obe de ce rá aos prin cí pi-
os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu bli-
ci da de e efi ciên cia...

A emen da a PEC da re for ma da Pre vi dên cia So -
ci al dos ser vi do res pú bli cos tem por ob je ti vo tor nar
pú bli cas to das as con tas re la ti vas à exe cu ção or ça-
men tá ria (re ce i tas e des pe sas) do re gi me pre vi den-
ciá rio por meio de pá gi nas na Inter net. Essa é uma
tec no lo gia dis po ní vel que te mos de usar a ser vi ço do
ci da dão, da in for ma ção, da trans pa rên cia.
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A emen da tam bém pre vê a ins ti tu i ção de um co -
le gi a do para fis ca li zar e con tro lar a ges tão fi nan ce i ra
dos fun dos for ma dos pela con tri bu i ção dos se gu ra-
dos, em to dos os ní ve is do se tor pú bli co bra si le i ro.
Esse co le gi a do será for ma do, ma jo ri ta ri a men te, por
re pre sen tan tes dos se gu ra dos, que têm todo o in te-
res se em con tro lar a sua con tri bu i ção. O co le gi a do
terá po de res para re qui si tar ao sis te ma de con tro le in -
ter no do Po der Exe cu ti vo e ao Tri bu nal de Con tas a
re a li za ção de ins pe ções e au di to ri as. Tam bém será
fa cul ta do ao co le gi a do re pre sen tar ao Mi nis té rio Pú -
bli co so bre ile ga li da des cons ta ta das na ges tão dos
re cur sos.

Os ob je ti vos des ta emen da ins cre vem-se em
uma das ques tões po lí ti cas mais re le van tes do mo-
men to his tó ri co de nos so País. Foi o que afir mei no
iní cio: o res ga te da so ci e da de ci vil e o con tro le do
Esta do, um dos pi la res do re gi me re pu bli ca no.

Por tan to, es sas emen das se rão apre sen ta das
em ple ná rio. Mi nha ex pec ta ti va é que pos sa mos in-
cor po rar a re for ma da pre vi dên cia, a PEC da Pre vi-
dên cia, para que de fi ni ti va men te ob te nha mos uma
apro xi ma ção en tre os ges to res pú bli cos e os con tri bu-
in tes em nos sa so ci e da de.

No en tan to, Sr. Pre si den te, cre io que é pre ci so ir
mais lon ge no que si to trans pa rên cia. O Bra sil está en -
tre as dez ma i o res eco no mi as do mun do, o que sig ni-
fi ca um bom vo lu me de di nhe i ro. Além de ser uma
eco no mia im por tan te, o Bra sil tem uma car ga tri bu tá-
ria que atin ge 36% do PIB. No en tan to, a qua li da de
dos ser vi ços não aten de o con jun to da so ci e da de. O
ser vi ço mais uni ver sa li za do que te mos hoje é o de
edu ca ção. O ser vi ço pú bli co de edu ca ção, sem dis cu-
tir a qua li da de, está pre sen te em to das as co mu ni da-
des des te País, des de as mais iso la das. Há pro ble-
mas na qua li da de do ser vi ço mé di co, na in fra-es tru tu-
ra. Entre tan to, a so ci e da de gera di nhe i ro para isso. A
so ci e da de con tri bui com qua tro me ses de sa lá ri os por 
ano em for ma de tri bu to. A não ser a má ges tão des se
di nhe i ro co le ti vo, nada jus ti fi ca a pre ca ri e da de dos
ser vi ços pú bli cos no País: a ca rên cia de sa ne a men to
bá si co, água tra ta da, es tra das. Não é por fal ta de con -
tri bu i ção do ci da dão; ele con tri bui de for ma com pul só-
ria. O pro ble ma é de ges tão da co i sa pú bli ca.

Se na dor Ge ral do Mes qui ta, só po de re mos me -
lho rar a ges tão se pro mo ver mos a trans pa rên cia da
re ce i ta e des pe sa, a fim de que cada ci da dão pos sa
acom pa nhar em que é gas ta a sua con tri bu i ção – pri -
me i ro, como ela é re co lhi da, para onde é en ca mi nha-
da, qua is os trâ mi tes. Sa be mos o ní vel de so ne ga ção
de im pos tos, de apro pri a ção. No caso do im pos to in -
di re to, não é ti pi ca men te so ne ga ção, mas apro pri a-
ção in dé bi ta. No meu caso, pa guei aqui, ra pi da men te,
qua se R$40,00 de im pos tos. Ora, isso de ve ria, ime di-
a ta men te, en trar nas con tas do Fis co. No en tan to,

está na con ta das lo jas que me ven de ram os pro du-
tos. Se os em pre sá ri os des sas lo jas não re pas sam ao 
Fis co, es ta rão fa zen do apro pri a ção in dé bi ta e não so -
ne ga ção. Esta rão se apro pri an do de um di nhe i ro que
não faz par te do pre ço da mer ca do ria, por tan to, esse
di nhe i ro tem que ser ime di a ta men te re me ti do à Fa-
zen da Pú bli ca para en tão se trans for mar em ser vi ço.

Um dos pro ble mas gra ves da so ci e da de bra si le-
i ra é que te mos re cur sos, há uma gran de con tri bu i-
ção, a eco no mia é gran de e a car ga tri bu tá ria tam-
bém; su põe-se que con ta bil men te te ría mos di nhe i ro
para re sol ver to dos os pro ble mas da so ci e da de bra si-
le i ra. É pre ci so des cre ver aqui em que é gas to o Orça -
men to Pú bli co. Sa be mos que a me ta de des se Orça -
men to hoje está sen do uti li za da para cus te ar a dí vi da
pú bli ca. Ora, se sou um pai de fa mí lia com três fi lhos e 
se en di vi do me ta de de tudo que ga nho com ju ros sig -
ni fi ca que sou mau ges tor. Ou seja, a so ci e da de bra si-
le i ra, ao lon go des ses anos, está mu i to mal ge ri da
por que não há par ti ci pa ção da que les que con tri bu em
de fi ni ti va men te. Te mos que in ter rom per essa ló gi ca
de ar re ca dar de to dos e dis tri bu ir a pou cos; te mos
que in ver ter a ló gi ca per ver sa de trans fe rên cia per -
ma nen te de ren da dos po bres para os ri cos. Te mos
que pro mo ver jus ti ça. A opor tu ni da de está na por ta,
com a Pre vi dên cia, para ga ran tir ao as se gu ra do to tal
con tro le so bre sua con tri bu i ção. Mas te mos que avan -
çar mais e ga ran tir à so ci e da de bra si le i ra esse con tro-
le para que, de fi ni ti va men te, sa i a mos do im pas se.

A dí vi da se avo lu ma sem o con tro le. Cada vez
que che ga o Orça men to – como te re mos a opor tu ni-
da de de dis cu tir o Orça men to de 2004 –, ele já vem
mu ti la do em 50%. Ali não po de re mos me xer a fim
de ga ran tir mos os pou pa do res in ter nos e os pou pa-
do res in ter na ci o na is. Mas quem nos con du ziu a
esse beco sem sa í da? Essa é uma ques tão que te -
mos que dis cu tir.

Esta Casa é uma ins ti tu i ção pe re ne e te mos que 
es ta be le cer com cla re za res pon sa bi li da des des se
beco sem sa í da em que a so ci e da de bra si le i ra se en -
con tra. Dis cu ti re mos o Orça men to de 2004 sa ben do
que não há ar gu men to para que pos sa mos me xer
com a me ta de des se di nhe i ro. Por tan to, pa re ce-me
que a opor tu ni da de de se es ta be le cer as trans pa rên-
ci as já da re for ma da pre vi dên cia co me ça esta se ma-
na; apo i ar mos de for ma con sen su al esse di re i to do ci -
da dão, as se gu ra do no re gi me pre vi den ciá rio, de con -
tro lar sua con tri bu i ção e os gas tos des sa con tri bu i ção
com o re gi me pre vi den ciá rio.

Por tan to, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de in sis tir
para acom pa nhar esse se mi ná rio in ter na ci o nal so bre
Di re i to e Aces so a Infor ma ções Pú bli cas, que con ta rá
com re pre sen tan tes do Go ver no ame ri ca no fa lan do
so bre a lei de li ber da de de in for ma ção nos Esta dos
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Uni dos e a lei de trans pa rên cia do Mé xi co. Pen so que
este é o mo men to de vo tar mos a Lei de Trans pa rên-
cia no Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra o no bre Se na dor Edu ar do Su plicy. V. Exª
terá vin te mi nu tos para pro fe rir o seu dis cur so.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor) – Sr. Pre si den te, Se na dor Pa pa léo Paes, Srs. Se -
na do res, que ro hoje fa zer uma re fle xão so bre a re u-
nião que ama nhã será re a li za da pelo Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va, para um diá lo go com os Go ver-
na do res de Esta do a res pe i to dos pro gra mas de
trans fe rên cia de ren da.

Qu e ro an tes, con tu do, fa zer um re gis tro a res pe-
i to de um fato de gran de re le vân cia para a vida pes so-
al do nos so Lí der do Par ti do dos Tra ba lha do res, no
Se na do Fe de ral, Se na dor Tião Vi a na. Re a li zou S. Exª 
fe i to de gran de re le vân cia para sua for ma ção pes so-
al, uma vez que de fen deu hoje pela ma nhã sua tese
de dou to ra men to no Nú cleo de Me di ci na Tro pi cal da
Uni ver si da de de Bra sí lia.

Seu ir mão o Go ver na dor Jor ge Vi a na, o Se na-
dor Ge ral do Mes qui ta e di ver sos de seus ami gos e fa -
mi li a res es ti ve ram pre sen tes hoje.

A tese do Dr. Tião Vi a na teve como pro fes so ra
ori en ta do ra a DRA. Va ni ze Ma ce do. Alguns dos mais
dis tin gui dos es pe ci a lis tas em me di ci na tro pi cal, como 
os Drs. Alu í zio Pra ta, João Bar be ri no San tos, Re gi na
Cé lia Mo re i ra, Ra i mun do Pa ra ná, com pu se ram a
ban ca que apro vou, por una ni mi da de, a tese so bre
Estu do So ro e pi de mi o ló gi co das He pa ti tes B e Del ta
na Po pu la ção de Doze Mu ni cí pi os do Esta do do Acre, 
Bra sil.

O es tu do da so ro pre va lên cia das he pa ti tes B e
Del ta re a li za do no Esta do do Acre, Ama zô nia Oci den-
tal bra si le i ra, onde o VHD está as so ci a do a for mas se -
ve ras de he pa ti te ful mi nan te de trans mis são in tra fa-
mi li al em áre as de flo res tas ri be i ri nhas.

A ocor rên cia des ses ca sos está res tri ta a al gu-
mas áre as do Esta do do Acre, onde tam bém se en -
con tram com fre qüên cia ca sos de cir ro se e car ci no-
ma he pa to ce lu lar as so ci a do ao VHB e VHD.

Me to do lo gia:
Com base em di ver sas ob ser va ções, re a li-

zou-se es tu do sec ci o nal com ob je ti vo de in ves ti gar a
in fec ção pelo VHB e VHD em amos tra re pre sen ta ti va
da po pu la ção do Esta do, in clu in do re si den tes da área 
ru ral. As amos tras san guí ne as fo ram co le ta das após
o pre en chi men to de ques ti o ná rio epi de mi o ló gi co. Os
mar ca do res so ro ló gi cos fo ram re a li za dos pela téc ni-

ca ELISA, e a ge no ti pa gem do VHB foi re a li za da pelo
se qüen ci a men to da re gião PRÉ-S.

Re sul ta do:
Das 2.695 pes so as es tu da das, 89 (3,4%) fo ram

po si ti vas para o AgHBs, en quan to 1.628, (60,4%) fo -
ram po si ti vas para o anti-HBc. Em 61 pa ci en tes, os re -
sul ta dos so ro ló gi cos não fo ram con clu si vos. Do to tal
da amos tra, 47 (1,7%) fo ram po si ti vas para o
anti-VHD to tal. A pre sen ça do anti-VHD es te ve as so-
ci a da à: 1. ma i or fa i xa etá ria; 2. sexo mas cu li no; 3. me -
nor grau de es co la ri da de; 4. pas sa do de ma lá ria; 5.
his tó ria pre gres sa de he pa ti te agu da; 6. ta tu a gem; 7.
et nia ame rín dia. Os ge nó ti pos do VHB mais fre qüen-
tes fo ram o A e o F, com os sub ti pos adw2 e adw4.

Para con clu ir o re la tor, Sr. Pre si den te, o es tu do
do Se na dor e mé di co Tião Vi a na de mons tra que a
ele va da pre va lên cia da in fec ção pelo VHD e VHB na
re gião, onde pre do mi nam os ge nó ti pos A e F do VHB.
Estu dos fu tu ros de vem ser di ri gi dos para me lhor iden -
ti fi car os as pec tos epi de mi o ló gi cos e vi ro ló gi cos e
pro por es tra té gi as de pre ven ção para o VHB e o VHD
na área hi pe ren dê mi ca, prin ci pal men te na po pu la ção
ame rín dia.

Sr. Pre si den te, Se na dor Mão San ta, V. Exª, que
é mé di co, sa be rá o va lor des te tra ba lho tão sig ni fi ca ti-
vo do Se na dor Tião Vi a na, pois em que pese ter sido
aqui o Lí der de nos sa Ban ca da com tan tos tra ba lhos,
além da res pon sa bi li da de nos úl ti mos tem pos de Re -
la tor da Re for ma da Pre vi dên cia, S. Exª se pre pa rou
para com bri lhan tis mo hoje apre sen tar sua tese em
uma ar güi ção que foi das nove ho ras da ma nhã até
uma da tar de. A pro pó si to, eu te ria ou tras afa ze res na
re u nião da exe cu ti va do Par ti do, mas ava li ei como tão
sig ni fi ca ti va a ex po si ção fe i ta pelo Se na dor, as sim
como a ar güi ção for mu la da por di ver sos se ve ros pro -
fes so res, al guns con vi da dos de ou tras ins ti tu i ções,
que quis re gis trar da tri bu na do Se na do um fe i to pes -
so al que hon ra a vida po lí ti ca, a vida como mé di co,
as sim como a vida como es tu di o so que tem con tri bu í-
do para a me lho ria das con di ções de vida das pes so-
as nos mais di ver sos as pec tos, in clu si ve na sa ú de pú -
bli ca.

Qu e ro aqui cum pri men tar o Se na dor Tião Vi a-
na.

E ago ra, Sr. Pre si den te, Se na dor Pe dro Si mon,
eu vou pas sar os te mas das trans fe rên ci as de ren da
que era o meu pro nun ci a men to de hoje, mas, com
mu i ta hon ra, eu lhe con ce do um apar te.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, eu não po de ria de i xar de dar o meu
apar te a V. Exª le van do o meu abra ço mu i to fra ter no
ao Lí der Tião Vi a na. Eu não sa bia. E sin ce ra men te eu
não en ten do com S. Exª con se guiu. O que na ver da de
sem pre en ten di – e o nos so mes tre Mão San ta deve
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sa ber me lhor– que quem se pre pa ra para fa zer uma
de fe sa de tese se re co lhe por um, dois, três me ses. A
pes soa fica um lon go pe río do em pre pa ra ção. Já as -
sis ti a vá ri as de fe sas e é uma guer ra. A pes soa fica
cer ca da por – va mos di zer as sim  ini mi gos por to dos
os la dos. O Se na dor Tião Vi a na é Lí der do Go ver no e
pas sou o tem po todo ago ra, como re la tor da Re for ma
da Pre vi dên cia, com re u niões de ma nhã, de tar de, de
no i te, indo até à ma dru ga da. De re pen te, S. Exª sur -
pre en de a to dos e, numa se gun da-fe i ra, faz uma de fe-
sa de tese que, como diz V. Exª e ou tros, é bri lhan te,
com o apla u so e com a apro va ção unâ ni me dos in te-
gran tes da ban ca. A tese por S. Exª apre sen ta da tem
pre o cu pa ção com a me di ci na so ci al, que é o que S.
Exª diz que sem pre foi o tom da me di ci na que S. Exª
faz no seu Esta do. É uma de mons tra ção re al men te de 
que es ta mos di an te de uma fi gu ra de gran de va lor e
de gran de res pe i to. Eu já ti nha mu i to ca ri nho pelo Se -
na dor Tião Vi a na, mas te nho ago ra uma ad mi ra ção
que vai a um pon to mu i to alto. O nor mal se ria pas sar,
mas, cá en tre nós, com este ano que S. Exª pas sou
ano de ins ta la ção do Go ver no, com a Li de ran ça do
PT, com di ver gên ci as in ter nas, com di ver gên ci as ex -
ter nas, com esse de ba te, com essa luta per ma nen te
– e com es ses úl ti mos dias, en tão, com as re for mas
que es tão aí, sin ce ra men te, pen so que es ta mos di an-
te de uma pes soa que tem uma ca pa ci da de e uma
com pe tên cia para guar dar, para re ser var e para mul ti-
pli car-se nas di ver sas ati vi da des que eu não ima gi na-
va. Ima gi no que hoje seja um dia, pelo qual já pas sei,
de fes ta, de ale gria para o nos so ami go Tião Vi a na. É
uma re a li za ção pes so al, a ma i or que ele tem como
mé di co. Acre di to que é um dia em que to dos de ve mos
le var a ele, por meio de V. Exª, o nos so abra ço mu i to
fra ter no, mu i to ca ri nho so. Esta mos com o ple ná rio
che io de mé di cos: eu, o ora Pre si den te Pa pa léo Paes, 
o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, o Se na dor
Mão San ta, o Se na dor João Ca pi be ri be. Hoje re al-
men te é um dia em que es ses mé di cos to dos de vem
es tar fe li zes por ver um co le ga seu ca te drá ti co em
meio à luta e ao es for ço e em meio à bri ga po lí ti ca.
Sin ce ra men te, nun ca me pas sa ria pela ca be ça que o
Se na dor Tião Vi a na es ti ves se pre pa ran do uma de fe-
sa de cá te dra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Tese de dou to ra men to.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Tese de
dou to ra men to. No meio des sa cor re ria toda, fi can do
até seis e meia da ma nhã na re u nião da CCJ na úl ti-
ma quin ta-fe i ra... Por in ter mé dio de V. Exª, o meu
abra ço mu i to ca ri nho so, mu i to afe tu o so a essa pes-
soa que, além do mais, é de uma sim pa tia, de uma

edu ca ção e de um ca ri nho mu i to gran de com seus co -
le gas.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Se na dor Tião Vi a na está na re u nião dos Lí de res,
se não es ta ria ou vin do a ma ni fes ta ção de V. Exª.

Se na dor Mão San ta, com mu i ta hon ra.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Edu ar-

do Su plicy, cum pri men to V. Exª, um Se na dor com ple-
to, que não de i xa pas sar nada. Este é um mo men to
que en gran de ce o Se na do. Quis Deus que es ti ves se
aqui o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, um mé di-
co de que nos or gu lha mos e um dos Se na do res mais
an ti gos nes ta Casa. Tam bém sou um de les, as sim
como o Se na dor Pa pa léo Paes, que está pre si din do
esta ses são. Se na dor Edu ar do Su plicy, isso tra duz
uma ho me na gem que de ve mos fa zer ao Bra sil e às
ciên ci as mé di cas. Em seu pri me i ro li vro so bre hi gi e-
ne, Afrâ nio Pe i xo to di zia que, no Bra sil, a sa ú de pú bli-
ca é fe i ta pela chu va, pelo sol e pe los uru bus. Des de
en tão mu i tos des per ta ram para o as sun to: Oswal do
Cruz, Car los Cha gas, Ri car do Ve ro ne si, Sa mu el Pes -
soa, Alen car Ara gão. Hoje o nos so Tião Vi a na está
nes sa se le ção. O mun do per ce be o tra ba lho avan ça-
do que o Bra sil re a li za ao en si nar a pro fi la xia e o com -
ba te a Aids. O Se na dor Tião Vi a na, além des sa ca pa-
ci da de de li de ran ça, tem uma pers pec ti va in ve já vel na 
po lí ti ca no Acre e no Bra sil. Sem dú vi da ne nhu ma, V.
Exª e o Se na dor Tião Vi a na es tão na se le ção do me -
lhor do PT e de ve ri am ser con vo ca dos para ves tir a
ca mi sa des sa se le ção do PT para tra zer esse de sen-
vol vi men to. Isso é sé rio. Ana li sei um tra ba lho de S.
Exª so bre o soro an ti o fí di co po li va len te, que, como V.
Exª sabe, ti nha que fi car na ge la de i ra para ser mi nis-
tra do ao pa ci en te. Mas mu i tos, no in te ri or, na Ama zô-
nia, não têm ge la de i ra, se quer ener gia elé tri ca. Hou -
ve um belo pro je to para que o soro fos se li o fi li za do,
como a pe ni ci li na, para se dar aces so a to dos. Ago ra
ob tém essa vi tó ria, ex tra or di ná ria, que não é sim ples.
Além de ser mé di co, o Se na dor Tião Vi a na é es pe ci a-
lis ta em do en ças in fec ci o sas pa ra si tá ri as. S. Exª era
mes tre e ago ra é dou tor. E foi la u re a do com todo pres -
tí gio, tor nou-se um pro fis si o nal ao ní vel dos gran des
sa ni ta ris tas. A S. Exª os nos sos apla u sos. Esta mos
or gu lho sos por ter um com pa nhe i ro tão bri lhan te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Mão San ta, agra de ço o apar te. V. Exª pres ta
jus ta ho me na gem ao Se na dor Tião Vi a na. Co nhe ço
al guns des se ti pos de he pa ti te – não es pe ci fi ca rei
por que V. Exª co nhe ce mu i to bem – e lem bro que al -
guns de les ocor rem ape nas na re gião da flo res ta
ama zô ni ca e do Acre e não, por exem plo, em São Pa -
u lo ou ou tro lu ga res.
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O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Edu ar-
do Su plicy, para com ple men tar, que ro in for má-lo de
que a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de no ti fi cou 18 mi -
lhões de ca sos se me lhan tes no mun do, a ma i o ria na
flo res ta.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª traz um as sun to im -
por tan te e que me re ce que V. Exª seja o in tér pre te de
toda a Casa. O dis cur so que faz é qua se uma mo ção
de con gra tu la ções ao Se na dor Tião Vi a na. Ape sar de
tão jo vem, o Se na dor Tião Vi a na é mu i to que ri do no
meio mé di co ba i a no. Além dis so, no caso da me di ci na
pre ven ti va, sou obri ga do até a fa lar al gu ma co i sa,
por que sou fi lho de um pro fes sor de hi gi e ne, de me di-
ci na pre ven ti va, ca te drá ti co da Fa cul da de de Me di ci-
na da Ba hia, que, cer ta men te, se ria um en tu si as ta do
tra ba lho de S. Exª. Essa he pa ti te del ta é re al men te a
mais pe ri go sa, e, con se qüen te men te, um es tu do so -
bre isso hon ra o Se na do e o seu Par ti do. Qu e ro ape -
nas jun tar a es ses no mes to dos ci ta dos pelo nos so
co le ga Mão San ta o do sa u do so ci en tis ta mi ne i ro Dr.
Amíl car Mar tins, que fa zia com Sa mu el Pes soa o li vro
de mi cro bi o lo gia que to dos nós, Se na do res mé di cos
des ta Casa, es tu da mos. De modo que peço a V. Exª
que leve ao Se na dor Tião Vi a na não ape nas o meu
apar te, mas as con gra tu la ções de toda a Casa, o que
sig ni fi ca uma mo ção de apla u so a sua ati tu de. Mu i to
obri ga do a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
O cum pri men to de V. Exª é ex tre ma men te jus to. Hoje
o Se na dor Tião Vi a na me re ce des can sar um pou co
com sua fa mí lia. Dado o tra ba lho aqui re a li za do nes -
tes úl ti mos tem pos e mais a de di ca ção a essa tese de
dou to ra men to, cer ta men te seus fi lhos e sua se nho ra
ago ra irão pre ci sar mais de S. Exª.

O Se na dor João Ca pi be ri be tam bém quer ma ni-
fes tar-se. Con ce do um apar te a S. Exª, com mu i ta
hon ra.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, são ape nas duas pa la vras,
para des ta car, evi den te men te, o es for ço ex tra a to das
as ati vi da des já de sen vol vi das pelo Se na dor Tião Vi a-
na. Tive a opor tu ni da de de par ti ci par, jun to com o Se -
na dor, na co mu ni da de de Sena Ma du re i ra, de uma
be lís si ma re u nião e vi o ca ri nho e a re cep ção das
pes so as hu mil des ao Se na dor e ao mé di co. Essa
con ju ga ção, esse equi lí brio é que me pa re ce mu i to di -

fí cil. Além do mais, o Se na dor Tião Vi a na é meu vi zi-
nho. É um es for ço mu i to gran de con clu ir um dou to ra-
do em uma área tão com ple xa como a da Me di ci na.
Qu e ria apro ve i tar e jun tar a mi nha voz à de to dos os
mé di cos e não-mé di cos aqui pre sen tes e que pre ci-
sam tan to des se co nhe ci men to tão bem cons tru í do
pelo Se na dor Tião Vi a na. Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor João Ca pi be ri be. Co nhe-
cen do tão bem os pro ble mas da Ama zô nia, por ter go -
ver na do o Ama pá, V. Exª sabe per fe i ta men te da re le-
vân cia do tra ba lho do Se na dor Tião Vi a na.

Qu e ro apro ve i tar es tes dois mi nu tos fi na is para
di zer da im por tân cia da re u nião que o Pre si den te Luiz 
Iná cio Lula da Sil va terá ama nhã com os vin te e sete
Go ver na do res de Esta do, vi san do a co or de na ção, ra -
ci o na li za ção e uni fi ca ção dos pro gra mas de trans fe-
rên cia de ren da.

Tra ta-se de es tar co lo can do os Pro gra mas Bol -
sa-Esco la, Bol sa-Ali men ta ção, Au xí lio-Gás e, em ou -
tra fase, o Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho in -
fan til, to dos de ma ne i ra uni fi ca da. Cer ta men te, sob a
co or de na ção de Ana Fon se ca e Ri car do Hen ri ques,
es ses pro gra mas es ta rão sen do ca na li za dos. Con for-
me o ar ti go de José Gra zi a no da Sil va na edi ção de
on tem do Esta do de S. Pa u lo, esse po de rá se tor nar
um pas so com bota de sete lé guas, trans for man do a
po lí ti ca so ci al que pri vi le gia a ló gi ca ex clu den te do
mer ca do em ar tí fi ce de um novo mo de lo de de sen vol-
vi men to hu ma no e sus ten tá vel.

Sr. Pre si den te, que ro as si na lar que é mu i to im -
por tan te que es ses co or de na do res, o Pre si den te Lula 
e os Mi nis tros da Casa Ci vil, da Fa zen da, do Pla ne ja-
men to e to dos da área so ci al es te jam mu i to aten tos
ao for ma to do novo pro gra ma de trans fe rên cia de ren -
da. É pre ci so que le ve mos em con ta qual o me lhor
mo de lo que pro mo va a ci da da nia, a li ber da de real
das pes so as, de ma ne i ra a as se gu rar o di re i to de to -
dos de par ti lhar a ri que za da Na ção e que, ao mes mo
tem po, seja con sis ten te com o grau de com pe ti ti vi da-
de que se quer, o me lhor para a eco no mia bra si le i ra.

Apro fun da rei a aná li se des se tema, mas que ro
sa u dar a re u nião que ama nhã o Pre si den te da Re pú-
bli ca fará com os 27 Go ver na do res para dar um pas so
ma i or de ra ci o na li da de nes ses pro gra mas de trans fe-
rên cia de ren da.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães, como Lí der, por cin co mi nu tos, para uma co mu-
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ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos
do art. 14, II, a do Re gi men to Inter no.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, SRA.s e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na para
fa zer uma so li ci ta ção ao Go ver no. Esti ve acom pa-
nhan do o Se na dor Cé sar Bor ges para tra tar do Fun do
do Ca cau com o Mi nis tro da Agri cul tu ra. S. Exª nos re -
ce beu com mu i to apre ço e com mu i to res pe i to ao
Con gres so Na ci o nal, e de se ja en con trar uma so lu ção
que, a bem da ver da de, o Lí der Alo i zio Mer ca dan te já
pre co ni za va nes te ple ná rio. Esti ve mos com S. Exª,
mas dois im pe di men tos es tão a atra pa lhar a de ci são,
que é im por tan te para o ca cau. O ca cau já foi um sus -
ten tá cu lo na eco no mia bra si le i ra e ser viu bas tan te ao
Su des te. As di vi sas pro du zi das pelo ca cau ser vi ram
para o equi pa men to so bre tu do de São Pa u lo.

Eu gos ta ria de fa lar a res pe i to do Pesa, cri a do
pela Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, que
as se gu ra aos pro du to res ru ra is o sa ne a men to de
suas dí vi das pas sí ve is de en qua dra men to em con di-
ções de ter mi na das. Tais con di ções são ple na e ade -
qua da men te pre en chi das por aque las dí vi das con tra-
í das pe los pro du to res de ca cau ao am pa ro do pro gra-
ma de re cu pe ra ção da la vou ra ca ca u e i ra nas três pri -
me i ras fa ses, acon te ci das en tre 1995 e 1998.

Acon te ce que, até este mo men to, mes mo per fe-
i ta men te en qua dra dos, um nú me ro ex pres si vo de ca -
ca u i cul to res não con se guiu con tra tar as ope ra ções
cre di tí ci as de sa ne a men to, em de cor rên cia ex clu si va
da bu ro cra cia e de sin te res se, in fe liz men te, do Ban co
do Bra sil.

Nes sas con di ções, ten do em vis ta o en cer ra-
men to do pra zo para con tra ta ção do Pesa, no pró xi-
mo dia 30, mos tra-se jus ta e le gal a ne ces si da de de
pro vi dên ci as ur gen tes do Go ver no Fe de ral no sen ti do
de as se gu rar aos pro du to res de ca cau que par ti ci pa-
ram do Pro gra ma de Re cu pe ra ção da La vou ra Ca ca-
u e i ra, es pe ci al men te aque les que fi ze ram pro pos ta
ade qua da ao ban co, o di re i to – são 2,3 mil – de con -
tra ta ção do Pesa, nas con di ções es pe ci a is já au to ri-
za das para o ca cau, ou seja, com fi nan ci a men to do
va lor des ti na do à aqui si ção de Le tras do Te sou ro Na -
ci o nal. Para isso, as pro pos tas po de ri am ser ime di a ta-
men te en qua dra das e em se gui da con tra ta das. São
cer ca de 1,2 mil pro pos tas exis ten tes em car te i ra ban -
cá ria, e não 2,3 mil.

Impor ta sa li en tar que a con tra ta ção do Pesa
pre ci sa aten der ple na men te as re co men da ções e
per mis sões de sua lei, es pe ci al men te no que se re fe-
re à li be ra ção das ga ran ti as na pro por ção de 50% do
va lor do prin ci pal re ne go ci a do.

Vale res sal tar que, sem os be ne fí ci os do Pesa,
os ca ca u i cul to res es ta rão sen do ir re ver si vel men te
con de na dos à in vi a bi li da de eco nô mi ca, com pre ju í-
zos eco nô mi cos, so ci a is e am bi en ta is in cal cu lá ve is
para a re gião do Sul da Ba hia, ex ten si vos a todo o
Esta do da Ba hia e ao Bra sil.

To dos co nhe cem a lei da cri a ção do Pesa. É in -
dis pen sá vel que eu faça este ape lo nes te ins tan te ao
Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil, o ilus tre José Dir ceu.

Tam bém que ro so li ci tar nes te mo men to ao Mi -
nis tro Ciro Go mes que des ti ne os re cur sos fi nan ce i-
ros do Fun do Cons ti tu ci o nal do Nor des te (FNE) para
ga ran tia de Ope ra ções de Cré di to des ti na das aos
Pro du to res de Ca cau da Ba hia.

Para en fren ta men to da cri se ins ta la da na ca ca-
u i cul tu ra ba i a na, na úl ti ma dé ca da, os Go ver nos Fe -
de ral e ba i a no cri a ram e im ple men ta ram o Pro gra ma
de Re cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra, que ofe re ceu
aos ca ca u i cul to res re cur sos para in ves ti men tos des ti-
na dos à re es tru tu ra ção da ati vi da de ca ca u e i ra, por
meio da en xer tia das plan ta ções mais sus ce tí ve is à
in si di o sa do en ça, de no mi na da de “vas sou ra-de-bru-
xa” – mu i tos di zem que veio de Ron dô nia, mas não
que ro acre di tar –, por clo nes to le ran tes à do en ça e
mais pro du ti vos.

Os re sul ta dos já al can ça dos com essa tec no lo-
gia mos tram-se in ques ti o ná ve is, con cre tos e pro mis-
so res, su fi ci en tes para re a cen de rem o âni mo e a con -
fi an ça dos pro du to res.

Há mu i to que acres cen tar nis so, mas o Go ver no
da Ba hia cri ou um Fun do de Aval, que am pli ou de R$
3,5 mi lhões para R$ 5,5 mi lhões. As ga ran ti as do Te-
sou ro Na ci o nal fo ram vi a bi li za das por ava is, pres ta-
dos por pre pos tos, de vi da men te au to ri za dos.

Nes te mo men to cru ci al da boa con clu são do
Pro gra ma de Re cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra Ba -
i a na, os re cur sos fi nan ce i ros ne ces sá ri os à ga ran tia
dos em prés ti mos fi na is es go ta ram-se, en quan to
aque les des ti na dos ao fi nan ci a men to dos pro du to res,
em si, fo ram re du zi dos. Se não fo rem dis po ni bi li za dos
tem pes ti va men te, a fal ta des ses re cur sos le va rá a um 
com pro me ti men to de todo o es for ço já re a li za do pe -
los pro du to res e pelo go ver no. Assim, es ta ria acon te-
cen do a mais in jus ta e in con se qüen te omis são go ver-
na men tal.

Nes ses ter mos, urge de ci são do Mi nis té rio do
De sen vol vi men to no sen ti do de des ti nar os re cur sos
do Fun do Cons ti tu ci o nal do Nor des te (FNE) para co -
ber tu ra das re fe ri das ga ran ti as. Esti ma-se que R$ 6
mi lhões po de rão per mi tir uma im por tan te ala van ca-
gem do pro gra ma.
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Tam bém é im por tan te a au to ri za ção para que
o Ban co do Nor des te, com base no FNE, con tem ple
o fi nan ci a men to ao mé dio e ao gran de pro du tor de
ca cau.

Estes são os mo ti vos que me trou xe ram à tri bu-
na, hoje, para aten der in te res ses da Ba hia que es tão
re le ga dos ao pla no se cun dá rio. Te nho tra ta do in ten-
sa men te des se as sun to, há mu i to tem po, ao lado dos
Se na do res Cé sar Bor ges e Ro dolp ho Tou ri nho, con -
se qüen te men te, se ria a hora de o go ver no aten der
um pou co esse Esta do do Nor des te, que so fre agru -
ras, no mo men to, por fal ta de re cur sos fe de ra is de
uma po lí ti ca que con si de ro in cor re ta.

Por ou tro lado, se V. Exª me per mi tir um mi nu to,
que ro di zer que o Exmo. Sr. Mi nis tro da Sa ú de teve ra -
zão em sus pen der a ver ba para o Mu ni cí pio de Iti ru-
çu, alvo de vá ri as in ves ti ga ções, há 2 ou 3 anos, por
não-apli ca ção dos re cur sos com de cên cia, ho nes ti-
da de, re pas san do-os até para uma área po lí ti ca li ga-
da ao Go ver no an te ri or. É es tra nho ago ra que uma
área tão li ga da ao Go ver no an te ri or, que co me teu
esse pe ca do, es te ja no va men te sen do alvo de be ne fí-
ci os. O Mi nis tro da Sa ú de, quan do viu o fato, sus pen-
deu, e fez mu i to bem. Ou tros Mi nis té ri os de vem sus -
pen der, por que esse Mu ni cí pio está sob in ves ti ga ção,
e qual quer au di to ria, por mais be né fi ca que seja, en -
con tra rá co i sas er ra dís si mas no em pre go das ver bas
fe de ra is nes se Mu ni cí pio de Ti ru çu, na Ba hia.

Por tan to, que ro di zer a V. Exª, Sr. Pre si den te –
que foi tão ge ne ro so co mi go –, que o Go ver no Fe de-
ral an da rá cer to se o Con tro la dor-Ge ral da União, que 
tan to se diz pre o cu pa do com es ses pro ble mas em
todo o País, ve ri fi car o Mu ni cí pio de Ti ru çu. Este aler -
ta faço da tri bu na: bas ta va S. Exª ver as de nún ci as
que já es tão na sua Con tro la do ria, ori un das do tem po
da D. Anadyr.

So li ci to a aten ção para que não se em pre gue di -
nhe i ro em Mu ni cí pi os que es tão sen do fis ca li za dos –
e es pe ro que bem fis ca li za dos – pe los ór gãos da
União.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Peço des cul pas
por ter ul tra pas sa do um pou co o meu tem po.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, como ora dor
ins cri to. V. Exª terá até 20 mi nu tos para seu pro nun ci-
a men to.

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, SRA.s e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri -
bu na fa lar so bre a Re for ma da Pre vi dên cia, em an da-
men to nes ta Casa.

Sur pre en de-me a au sên cia de um de ba te ma i or,
quer no Par la men to, quer na im pren sa. É um as sun to
que de ve ria ser ab so lu ta men te pri o ri tá rio na so ci e da-
de bra si le i ra. Como in clu ir, nos be ne fí ci os do sis te ma
pre vi den ciá rio, os 40 mi lhões de bra si le i ros de ba i xa
ren da que es tão de fora? São os que se con ven ci o-
nou cha mar os Sem-Pre vi dên cia.

A Fran ça le vou dez ou doze anos dis cu tin do a
Pre vi dên cia. Aliás, to dos os pa í ses le va ram um lon go
pe río do dis cu tin do a ma té ria. Tra ta-se de uma ma té ria
que mexe com a alma, com o in te res se, com a vida,
com a mo ra dia, com o fu tu ro, com a exis tên cia do ci -
da dão. Não é ge ral, como a edu ca ção, que mexe com
to dos. Não é a Me di ci na, o tra ba lho, que me xem com
to dos. É a mi nha Pre vi dên cia, de Pe dro Si mon, de
João da Sil va, de Ma no el. Cada um tem o seu in te res-
se e quer sa ber como vai fi car.

Na ver da de, va mos de ci dir qual o ca rá ter des sa
Re for ma e, quem sabe, das de ma is que vi rão. As re -
for mas que es ta mos apro van do – apres sa da men te,
diga-se de pas sa gem – se rão de mo crá ti cas o su fi ci-
en te para in clu ir os mi lhões de ci da dãos po bres e
des pro te gi dos que atu al men te es tão ex clu í dos? Ou
se li mi ta rão a cor tes, re du ções de be ne fí ci os, au men-
tos de im pos tos ou co i sa pa re ci da?

Mi li ta res, ma gis tra dos, pro cu ra do res, fun ci o ná-
ri os da Re ce i ta Fe de ral, fun ci o ná ri os pú bli cos gra du-
a dos e fun ci o ná ri os da Casa pres si o na ram e, com su -
ces so, se não ga ran ti ram a ma nu ten ção de to dos os
seus pri vi lé gi os, pelo me nos es tão to dos se re nos e
tran qüi los. Esta é a re a li da de, que in sis to em di zer, do
Bra sil que vi ve mos: o Bra sil é o País dos in clu í dos,
dos que têm voz, dos que po dem en trar no meu ga bi-
ne te ou no dos Se na do res Mão San ta, Anto nio Car los
Ma ga lhães, Edu ar do Su plicy, dos que nos vi si ta ram,
nos úl ti mos me ses, às de ze nas e às cen te nas. Mas
quem en tra nos nos sos ga bi ne tes da qui de Bra sí lia
ou de Por to Ale gre e das de ma is ca pi ta is dos Esta-
dos? Os que têm con di ções. Entram o dou tor, o mé di-
co, o co ro nel, o ad vo ga do, o juiz, o pro mo tor, o fis cal
da Re ce i ta, o gra du a do. Eles vêm pe dir e es tão no di -
re i to mais le gí ti mo de les de re i vin di car o que pen sam
que têm di re i to.

Mas e os que não têm voz? E os que não têm
sin di ca to? Qu an do o Lula era lí der sin di cal, vía mos
que o ABC se le van ta va e pa ra va o Bra sil. E quem não 
é ABC, quem não pode che gar a um ga bi ne te de Ve -
re a dor, quan to mais de Se na dor ou de De pu ta do Fe -
de ral? E as pes so as que nun ca pen sa ram em pas sar
pela por ta do Se na do? Quem está fora da cha ma da
so ci e da de or ga ni za da está fora das pre o cu pa ções
par la men ta res.
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Ouvi o pro nun ci a men to do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães e fa rei um pro nun ci a men to igual
com re la ção ao Hos pi tal Sa rah Ku bits chek. É um ab -
sur do o que fi ze ram com uma das re fe rên ci as na ci o-
na is do Bra sil, um dos lu ga res onde o po bre tem vez.
Fico emo ci o na do, pois ali o po bre é aten di do igual ao
que tem di nhe i ro. Ele en tra e é re ce bi do, é tra ta do
como gen te ali. Emo ci o na ver a for ma como to dos são 
tra ta dos, a co mi da, a rou pa que re ce bem. Aten dem o
que vem do Nor des te, do Nor te, do Sul, e ar ru ma-se
lu gar para o acom pa nhan te.

Se não é o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
e mais al guns, não pas sa. Da qui a pou co, cor tam me -
ta de dos re cur sos. Impres si o na-me a fri e za do ci da-
dão que está fa zen do o Orça men to, a pe tu lân cia com
que fez o cor te. Va mos der ru bar aqui lo, te nho cer te za
de que por una ni mi da de.

Ali é um dos pou cos lu ga res onde o po bre tem
vez, mas, na po lí ti ca... Nun ca me es que ço de cer tos
fa tos. Fui Go ver na dor do Rio Gran de do Sul. Su ce di
24 anos da Are na no meu Esta do, ten do sido o pri me i-
ro Go ver na dor da Opo si ção. De po is de 24 anos de re -
gi me, en tra o Sr. Pe dro Si mon, que, du ran te todo esse 
pe río do, foi o Lí der da Opo si ção. E so fri mu i to. O PT
se uniu ao PDT do Bri zo la, ao PSD e a to dos con tra o
Pe dro Si mon. Foi uma luta di fí cil, mas lem bro-me de
mi nha con ver sa com as pro fes so ras, jus tas, que que -
ri am me lho res sa lá ri os, mas não po día mos pa gar,
não tí nha mos como pa gar. E elas me di zi am: “Go ver-
na dor, não sei como o se nhor con se gue dor mir de no -
i te. Nós ado rá va mos o se nhor. Du ran te to dos es ses
anos, so nhá va mos em vê-lo che gar no Pa lá cio, mas
ago ra o se nhor está lá, fa zen do es sas mal da des.
Como o se nhor con se gue dor mir à no i te?” E eu res -
pon di: “Para ser mu i to sin ce ro, dur mo à no i te, mas so -
fro mu i to no Pa lá cio, por que, du ran te to dos es ses
anos, per cor ri o Rio Gran de, mu ni cí pio por mu ni cí pio,
dis tri to por dis tri to, fa ve la por fa ve la, e so nha va com o
dia em que es ta ría mos no Go ver no e iría mos mu dar o 
qua dro: ter mi nar com a fome, ini ci ar um pla no de ca -
sas po pu la res, um pla no de tra ba lho. Ago ra, che go ao 
Go ver no e vejo os nú me ros, as con tas e os meus au -
xi li a res e não pos so fa zer nada. As pes so as es tão
pas san do hoje, após seis me ses em que es tou no Go -
ver no, a mes ma fome que pas sa vam quan do eu não
era Go ver na dor. Estão mo ran do nas mes mas fa ve las
e com o mes mo de sem pre go. Isso não me de i xa dor -
mir à no i te. Algu ma co i sa te nho de fa zer, por que, na
ver da de, o qua dro é o mes mo”.

E é o qua dro de hoje, em que sen ti mos que,
mais uma vez, os que não têm voz não têm chan ce de 
che gar aqui. Quem está fora da so ci e da de or ga ni za-

da está fora das pre o cu pa ções par la men ta res. Isso é
um erro, é qua se um cri me que se pra ti ca con tra a ci -
da da nia. É uma in jus ti ça que pra ti ca mos con tra os
que mais ne ces si tam.

Re cen te men te, um jor nal in for mou em Bra sí lia
que no Lago Sul se vive me lhor que na ma i o ria dos
pa í ses do mun do. O ín di ce de qua li da de de vida é su -
pe ri or ao da No ru e ga. Não sei se o es tu do re tra ta a
ver da de, mas não deve es tar lon ge dis so, por que no
Lago Sul se deve vi ver igual aos me lho res pa í ses do
mun do.

Então, é nes se ple ná rio e nes se ce ná rio que es -
ta re mos de i xan do de lado a opor tu ni da de de in te grar
a so ci e da de e a ci vi li za ção não ape nas numa cor po-
ra ção, mas num gru po so ci al. Re fi ro-me às de ze nas
de mi lhões de bra si le i ros.

Con for me os da dos mais re cen tes da Pes qui sa
Na ci o nal por Amos tra gem Do mi ci li ar, Re fe rên cia
2001, de 70 mi lhões de tra ba lha do res bra si le i ros,
ape nas 30 mi lhões con tri bu em para a Pre vi dên cia
So ci al; os de ma is não têm co ber tu ra de re gi me pre vi-
den ciá rio. Isso sig ni fi ca que, de cada dez tra ba lha do-
res, ape nas qua tro es tão pro te gi dos pela Pre vi dên cia
So ci al e seis es tão fora da Pre vi dên cia. São 40,6 mi -
lhões os ex clu í dos, os sem-pre vi dên cia. E des se to tal,
18,7 mi lhões de tra ba lha do res têm ren di men to men -
sal aci ma de um sa lá rio mí ni mo e po dem ser con si de-
ra dos eco no mi ca men te ca pa zes de con tri bu ir e de ter 
uma con tra par ti da.

Para pro mo ver essa in clu são, apre sen tei uma
emen da sin ge la, ape nas para ga ran tir a in clu são na
Cons ti tu i ção do di re i to des ses bra si le i ros aos be ne fí-
ci os da Pre vi dên cia So ci al.

Sa be mos que es ta mos vo tan do duas leis, duas
emen das cons ti tu ci o na is: re for ma tri bu tá ria e re for ma
pre vi den ciá ria. São as duas gran des re for mas que
po dem fa zer dis tri bu i ção so ci al e dis tri bu i ção de ren -
da. Não va mos fa zer a dis tri bu i ção de ren da na re for-
ma po lí ti ca nem na re for ma ad mi nis tra ti va. É aqui que
se pode fa zer a dis tri bu i ção de ren da. E é aqui que
não es ta mos fa zen do a dis tri bu i ção de ren da.

Foi um ato de co ra gem quan do, em 1988, in clu í-
ram-se os tra ba lha do res ru ra is na Cons ti tu i ção, com
os di re i tos so ci a is, por que, até 1988, o tra ba lha dor ru -
ral não ti nha pre vi dên cia. Na que la épo ca, quan do se
de ba teu e se dis cu tiu, hou ve um ges to de ou sa dia, e
os tra ba lha do res ru ra is fo ram in clu í dos na pre vi dên-
cia. Tal vez te nha sido esse o ma i or avan ço exis ten te
na Cons ti tu in te de 1988.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Pe dro Si mon, per mi ta-me V. Exª um apar te?
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con ce do
o apar te ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Pe dro Si mon, já dava para mim sa u da des a
sua pre sen ça na tri bu na. Che guei até a re cla mar, ten -
do em vis ta que V. Exª sem pre tra ta de te mas os mais
im por tan tes. Às ve zes, te mos di ver gên ci as pro fun-
das, mas sem pre en con tra mos ca mi nho idên ti co para 
de fen der os mais po bres. V. Exª – e dou o tes te mu nho
– tem ab so lu ta ra zão com re la ção à ma ne i ra como
es sas re for mas es tão sen do vo ta das, às ve zes pre ci-
pi ta da men te, quan do po de ri am es tar sen do dis cu ti-
das aqui, nes te ple ná rio, e não ape nas na Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, para que en con trás se mos
ca mi nhos como o que V. Exª so li ci ta. Ape nas gos ta ria
de re gis trar que pen so como V. Exª, e, na que la re u-
nião da Co mis são em que fi ca mos até às 6 ho ras da
ma nhã – eu fi quei e V. Exª tam bém; man da a ver da de
que se diga –, V. Exª ex pôs esse pon to de vis ta, que
foi logo ace i to por qua se toda a Co mis são. Mas, para
tor nar isso re a li da de, é mais di fí cil. Con se qüen te men-
te, a sua luta vai ser ma i or, mas sa i ba que vai en con-
trar ali a dos de to dos os par ti dos que que i ram re al-
men te aca bar – aca bar é im pos sí vel – ou di mi nu ir as
de si gual da des so ci a is do Bra sil. Apo io a sua emen da.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do, sin ce ra men te mu i to obri ga do ao apo io de V.
Exª, e é mu i to im por tan te con tar com a li de ran ça de V.
Exª para apo i ar essa emen da.

Con ce do o apar te ao Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pe dro

Si mon, aten ta men te es ta mos ou vin do-o, e quan do V.
Exª fala o País pára. Lem bro, quan do mu i to jo vem,
que o País pa ra va para ou vir Raul Bru ni ni ofe re cer
Car los La cer da às quin tas-fe i ras, às 21 ho ras, na Rá-
dio Glo bo. Pa ra va o País para ou vir o rá dio. Qu e ro
sa li en tar a cla ri vi dên cia de V. Exª so bre essa emen da,
que é pos sí vel. No pe río do re vo lu ci o ná rio, eu era mé -
di co de uma San ta Casa e vi a gran de in jus ti ça co me-
ti da com o tra ba lha dor ru ral, com aque le que tra ba-
lha va, que pro du zia ali men to. Frank De la no Ro o se velt
dis se: “As ci da des po dem ser des tru í das, mas elas
res sur gi rão dos cam pos”. Então, o Go ver no re vo lu ci o-
ná rio sou be bus car o Fun ru ral, e, de po is, a Cons ti tu i-
ção le gi ti mou os di re i tos, que es tão aí. É cla ro que eu
fi ca ria não com o pas sa do, mas com o ma i or lí der de
nos sa ge ra ção das Amé ri cas, que dis se: “Se não aju -
dar mos os mu i tos que são po bres, não po de re mos
sal var os pou cos que são ri cos, e a so ci e da de li vre
pe re ce rá” – John Fitz ge rald Ken nedy. E V. Exª é um
ho mem des se ní vel.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do pela gen ti le za. Te nho no ta do que V. Exª tem
lido bas tan te, do cu men ta do e apro fun da do seus pro -
nun ci a men tos, que são bri lhan tes, com aná li se de au -
to res e de es cri to res que re pre sen tam o im por tan te
da sua afir ma ti va. Te nho o ma i or res pe i to pelo seu es -
ti lo e pela sua fór mu la de fa lar com o povo, que não é
fá cil, por que não é de ma gó gi ca, é sin ce ra; mas, ao
mes mo tem po, é di re ta. É como se não exis tis se a te -
le vi são, é como se V. Exª es ti ves se fa lan do em Te re si-
na, com o seu pes so al do Pi a uí.

Já se sabe que a Pre vi dên cia So ci al é um gran -
de fa tor de dis tri bu i ção de ren da. Foi as sim quan do,
num ato de co ra gem, in clu í mos os tra ba lha do res ru -
ra is. São ou tros tem pos em que vi ve mos hoje. Não sei 
se te ría mos a mes ma co ra gem, ele van do à con di ção
de ci da dãos aque les que sim ples men te não exis tem
como tal. É um de sa fio que te mos pela fren te. Não sei
se es ta re mos à al tu ra do que o povo bra si le i ro es pe ra
de nós.

Apro va mos um pro je to de lei de mi nha au to ria,
tor nan do gra tu i tos a pri me i ra cer ti dão de nas ci men to, a
pri me i ra cer ti dão de ca sa men to e o ates ta do de óbi to.

No úl ti mo cen so, já dis se ram que a po pu la ção
bra si le i ra vai mu i to além da pu bli ca da. Eles di zem que 
não ti ve ram aces so a inú me ros lu ga res seja pela vi o-
lên cia, seja pelo ar bí trio; em mu i tos ou tros lu ga res,
eles fo ram e en con tra ram pes so as, mas elas não têm
cer ti dão de nas ci men to, não têm car te i ra de tra ba lho,
não têm nada. Elas es tão ali, elas exis tem, são co nhe-
ci das pelo nome mas elas não são ci da dãs, por que
não se re gis tra ram, por que não têm car te i ra de iden ti-
da de, não têm re gis tro de nas ci men to, por que não
têm car te i ra de tra ba lho, por que não ca sa ram, amon -
to am-se. E o má xi mo que acon te ce é mor re rem e se -
rem en ter ra das sem ates ta do de óbi to.

A pre vi dên cia do re gi me ge ral é hoje o gran de
pro gra ma de dis tri bu i ção no País, in clu si ve na área
ru ral. Com es ses be ne fí ci os, 18 mi lhões de bra si le i ros
de i xam de fi gu rar aba i xo da li nha de po bre za, pe los
da dos da PNAD/1999, di vul ga dos pelo pró prio Mi nis-
té rio da Pre vi dên cia.

Em 1985, 53% da po pu la ção ocu pa da pri va da
em nos so País não ti nha aces so à Pre vi dên cia So ci al.
Em 1999, esse per cen tu al es ta va am pli a do em qua se
20% e já era 62%. Da dos di vul ga dos pelo Mi nis té rio
da Pre vi dên cia, ex pli ci tam que, mes mo ex clu in do as
pes so as que re ce bem me nos de um sa lá rio mí ni mo e
as pes so as com ida de in fe ri or a 16 anos ou su pe ri or a 
59 anos, ain da exis tem 18,7 mi lhões de bra si le i ros
sem co ber tu ra pre vi den ciá ria.

É pre ci so res sal tar que 60% des ses tra ba lha do-
res bra si le i ros ga nha vam me nos de dois sa lá ri os mí ni-
mos (R$180,00, em se tem bro de 2001); ou tros 17%
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re ce bem en tre 2 e 3 sa lá ri os mí ni mos. Ao todo, mais
de ¾ dos tra ba lha do res ocu pa dos ex clu í dos da co ber-
tu ra pre vi den ciá ria re ce bem até três sa lá ri os mí ni mos,
sen do que qua se 85% de les es tão na área ur ba na.

A Sín te se de Indi ca do res So ci a is 2002, do
IBGE, apon ta que a taxa de con tri bu i ção pre vi den ciá-
ria da po pu la ção ocu pa da é de ape nas 45,7%, evi-
den ci an do que mais da me ta de des sa po pu la ção não
tem qual quer co ber tu ra da Pre vi dên cia So ci al.

Ve ri fi ca-se, pois, o gra ve pro ble ma da ex clu são
pre vi den ciá ria no Bra sil, que atin ge es pe ci al men te os
tra ba lha do res de ba i xa ren da ocu pa dos no mer ca do
in for mal de tra ba lho.

Esse im por tan te seg men to pode ser aten di do
pela dis po si ção do Po der Pú bli co de in cen ti var e fa ci li-
tar a fi li a ção e es ta be le cer me ca nis mos di fe ren ci a dos
de con tri bu i ção para que es ses tra ba lha do res não
per cam a sua con di ção de se gu ra do, pois, em gran de
par te, es ses tra ba lha do res re ce bem ren di men tos
des con ti nu a dos.

Para que a co ber tu ra pre vi den ciá ria seja es ten-
di da a esse im por tan te seg men to so ci al, es pe ci al-
men te es ses 12 mi lhões que re ce bem me nos de 2 sa -
lá ri os mí ni mos e os 4 mi lhões que re ce bem en tre 2 e
3 sa lá ri os mí ni mos, é pre ci so que a le gis la ção in cen ti-
ve e fa ci li te essa fi li a ção con tri bu ti va para o Re gi me
Ge ral da Pre vi dên cia So ci al.

Ou tro alvo que esta emen da bus ca é aten der à
par ce la des ses tra ba lha do res que têm mais de 40
anos. Eles são 36% dos tra ba lha do res ocu pa dos sem 
co ber tu ra pre vi den ciá ria. É im por tan te que a lei tam -
bém in cen ti ve e es ta be le ça con di ções es pe ci a is para
aten der a esse seg men to.

A in ten ção da pre sen te emen da é ga ran tir que
tam bém os tra ba lha do res de ba i xa ren da que tra ba-
lham no se tor in for mal ur ba no da eco no mia pos sam
in gres sar no sis te ma pre vi den ciá rio e, as sim, se ha bi-
li tar a re ce ber apo sen ta do ria por ida de e ou tros be ne-
fí ci os. Tra ta-se de as se gu rar a in clu são da par ce la de
54% da for ça de tra ba lho hoje ex clu í da do sis te ma, os 
cha ma dos “sem-pre vi dên cia”.

O novo § 12 do art 201 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro pos to pela Câ ma ra dos De pu ta dos, avan ça, mas
não ga ran te a in clu são dos sem-pre vi dên cia. Isso,
por que pre vê que lei dis po rá so bre o sis te ma es pe ci al
de in clu são pre vi den ciá ria para os tra ba lha do res de
ba i xa ren da. Ou seja, não ga ran te o sis te ma es pe ci al,
na me di da em que este de pen de rá da apro va ção de
lei so bre a ma té ria, o que po de rá não ocor rer.

A emen da ora pro pos ta re sol ve a tal li mi ta ção,
por que as se gu ra o sis te ma es pe ci al de in clu são pre-
vi den ciá ria, es pe ci fi can do, in clu si ve, que este de ve rá

pos si bi li tar me nor alí quo ta e tem po de con tri bu i ção
para os tra ba lha do res con tem pla dos.

Eis o seu tex to:

Art. 201 (...)
§12: Fica as se gu ra do sis te ma es pe ci al

de in clu são pre vi den ciá ria para tra ba lha do-
res de ba i xa ren da, com alí quo ta e tem po
de con tri bu i ção in fe ri o res aos vi gen tes para
os de ma is se gu ra dos do re gi me ge ral de
pre vi dên cia so ci al, não con si de ra dos os
abran gi dos pelo dis pos to no § 1.º des te ar ti-
go, sen do-lhes ga ran ti do aces so a be ne fí ci-
os de va lor igual a um sa lá rio mí ni mo, ex ce-
to apo sen ta do ria por tem po de con tri bu i ção,
na for ma da lei.

Diz o Re la tor que apro va rá esta emen da.
Espe ro que ela seja apro va da. Per do em-me a sin ce-
ri da de. Pelo que vi até ago ra, é o úni co item que vai
as se gu rar uma dis tri bu i ção so ci al na Pre vi dên cia.
Pelo que vi até ago ra, é a úni ca emen da que vai di -
zer que, nes sa re for ma da Pre vi dên cia que vo ta mos,
os ex clu í dos ti ve ram um ar ti go, ti ve ram um item, ti-
ve ram uma lem bran ça, ti ve ram uma ga ran tia de que 
eles pas sa rão a ser in clu í dos.

Era isso, Sr. Pre si den te. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – So bre a

mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 871, DE 2003

Nos ter mos do art. 218 do Re gi men to Inter no, re -
que i ro ho me na gem de pe sar à fa mí lia de Sid ney Ro dri-
gues Gu er ra, an ti go com pa nhe i ro do nos so Par ti do do
Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro, em Ron dô nia.

Ex-Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va da-
que le Esta do, Gu er ra, como era mais co nhe ci do nos -
so emi nen te Lí der Po lí ti co, tam bém foi ex-pre fe i to do
Mu ni cí pio de Jaru e co man da va uma nu me ro sa fa mí-
lia de onze ir mãos, to dos ori gi ná ri os de Ca cu lé, BA.

Ain da na se ma na pas sa da, Gu er ra par ti ci pou
das so le ni da des de co me mo ra ção de vin te anos de
fun da ção da Assem bléia Le gis la ti va de nos so Esta do.
Atu al men te, re si dia na ci da de de Ita puã do Oes te,
140 km de Por to Ve lho, e se pre pa ra va para re tor nar
ao ce ná rio po lí ti co-par ti dá rio.

Sala das Ses sões, 29 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Val dir Ra upp.

*Ane xo bre ve per fil do ho me na ge a do:
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO.) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao au tor do re que ri men to, no bre Se na-
dor Val dir Ra upp, para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre -
si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, é com pro fun do pe -
sar que re gis tra mos o fa le ci men to des se emi nen te
ho mem pú bli co Sid ney Ro dri gues Gu er ra, que foi
Pre fe i to de Jaru, im por tan te ci da de do meu Esta do,
foi De pu ta do Esta du al, Pre si den te do Po der Le gis la ti-
vo do meu Esta do por dois anos. Ele es ta va se di ri gin-
do à Assem bléia Le gis la ti va para re ce ber ho me na-
gem pela co me mo ra ção de vin te anos do Po der Le -
gis la ti vo ron do ni en se quan do sen tiu-se mal, teve que
vol tar; ou tro De pu ta do de sua ci da de re ce beu a ho-
me na gem.  Ele fa le ceu on tem, do min go, pela ma nhã
e foi se pul ta do hoje pela ma nhã.

Qu e re mos ex ter nar os nos sos vo tos de pro fun-
do pe sar a sua fa mí lia, aos seus ami gos, a sua es po-
sa em es pe ci al, D. Mar le ne Gu er ra, e a toda a po pu la-
ção da ci da de de Jaru e do Esta do de Ron dô nia.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ti-

nua em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem que i ra en ca mi nhar,

en cer ro o en ca mi nha men to.
Em vo ta ção o re que ri men to.
As SRA.s e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa).
Apro va do.
A Pre si dên cia en ca mi nha rá o voto de pe sar so li-

ci ta do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do Mes qui ta
como ora dor ins cri to. V. Exª terá até vin te mi nu tos
para seu pro nun ci a men to.

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.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na-
do res, a Lei nº 10.688, de ju nho des te ano, isen tou do
cum pri men to das nor mas de bi os se gu ran ça  es ta be-
le ci das no art. 225 da Cons ti tu i ção Fe de ral a co mer ci-
a li za ção da sa fra de 2003 de soja trans gê ni ca, san ci-
o nan do uma gra ve ofen sa ao or de na men to ju rí di co do 
País pra ti ca da em de tri men to de toda a co le ti vi da de.
O Go ver no Fe de ral cur vou-se à evi dên cia dos fa tos
con su ma dos pe los qua is não era res pon sá vel, para

não fe rir uma si tu a ção cons ti tu í da, in cen ti va da e pra ti-
ca da com a com pla cên cia e sem dú vi da com a cum -
pli ci da de das au to ri da des que o an te ce de ram no po -
der.

A jus ti fi ca ti va des se ato está na ex cep ci o na li da-
de pre vis ta no § 1º do art. 1º, ao es ti pu lar que a co -
mer ci a li za ção des sa sa fra “só po de rá ser efe ti va da
até 31 de ja ne i ro de 2004, in clu si ve, de ven do o es to-
que exis ten te após aque la data ser des tru í do, me di-
an te in ci ne ra ção, com com ple ta lim pe za dos es pa ços
de ar ma ze na gem para re ce bi men to da sa fra de
2004”. Dis põe ain da que esse pro du to trans gê ni co
de ve rá ser obri ga to ri a men te co mer ci a li za do “como
grão ou sob ou tra for ma que des trua as suas pro pri e-
da des pro du ti vas, sen do ve da da sua uti li za ção ou co -
mer ci a li za ção como se men te”.

O art. 5º tam bém pre ce i tua que “para o plan tio
da sa fra de soja de 2004 e pos te ri o res, de ve rão ser
ob ser va das os ter mos da le gis la ção vi gen te, es pe ci-
al men te das Leis 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995, e
8.078, de 11 de se tem bro de 1990, e de ma is ins tru-
men tos le ga is per ti nen tes”, en quan to o seu art. 7º es -
ta be le ce a mul ta de R$16.110,00 fi xa da pro por ci o nal-
men te à le si vi da de da con du ta, “sem pre ju í zo de ou -
tras co mi na ções ci vis, pe na is e ad mi nis tra ti vas pre-
vis tas em lei” para o des cum pri men to des se es ta tu to
le gal.

Essa lei, apro va da pelo Con gres so, san ci o na da
e pro mul ga da pelo Pre si den te da Re pú bli ca e re fe-
ren da da por nove Mi nis tros de Esta do, en tre os qua is
a do Meio Ambi en te, re sul tou da omis são, da im pre vi-
dên cia, da de li be ra da to le rân cia e da cum pli ci da de
dos go ver nos que, des de 1981, vêm sis te ma ti ca men-
te des cum prin do e ig no ran do a Po lí ti ca Na ci o nal do
Meio Ambi en te, apro va da pela Lei nº 6.938, de 31 de
agos to da que le ano. A me di da pre ve niu pre ju í zo de
um bom nú me ro de pro du to res ru ra is que ter mi na ram
con tan do, na que la emer gên cia, com a so li da ri e da de
de toda a Na ção, na prá ti ca de um ato sa bi da men te
ile gal e le si vo aos in te res ses na ci o na is.

O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va de i xou
cla ros os so le nes com pro mis sos de seu Go ver no
com o meio am bi en te e a pro te ção da sa ú de dos bra -
si le i ros, ao de ter mi nar a des tru i ção do es to que exis -
ten te e ao de mons trar, de for ma in so fis má vel, que se
não omi ti ria ante o de ver le gal de dar efe ti vi da de à po -
lí ti ca do meio am bi en te, apro va da há mais de uma dé -
ca da.

Um mês an tes da pro mul ga ção da Lei nº
10.688, pre o cu pa do com a pos si bi li da de da per mis-
são por ela fi nal men te ad mi ti da, so li ci tei à Con sul to ria
Le gis la ti va do Se na do in for ma ções so bre a “li be ra ção
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para a co mer ci a li za ção de soja trans gê ni ca no Bra sil”.
E os ter mos da Nota Téc ni ca que a res pe i to me foi for-
ne ci da, fir ma da pela DRA. Car mem Ra chel Sca vaz zi-
ni Mar con des Fa ria, Con sul to ra des ta Casa, não só
au men ta ram mi nha pre o cu pa ção como tam bém de i-
xa ram-me es tar re ci do por ve ri fi car a le vi an da de e a
fra gi li da de com que este as sun to está sen do con du zi-
do em nos so País.

A se men te de soja ge ne ti ca men te mo di fi ca da
uti li za da no Bra sil é, mais que ex clu si vi da de, mo no-
pó lio de uma só em pre sa mul ti na ci o nal, de ten to ra da
tec no lo gia e dos di re i tos de sua co mer ci a li za ção. A
per mis são para o cul ti vo em nos so País foi re que ri da
à Co mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi os se gu ran ça do
Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, em 15 de ju nho de 
1998, e con ce di da cer ca de 90 dias de po is, pelo Co -
mu ni ca do nº 54. Tra ta-se, Sr. Pre si den te, de me di da
hoje so bres ta da por de ci são ju di ci al ob je to de re cur so
cuja apre ci a ção foi sus pen sa tem po ra ri a men te a pe -
di do da Advo ca cia–Ge ral da União, por ini ci a ti va do
Mi nis té rio do Meio Ambi en te.

A plan ta ção e a co mer ci a li za ção pra ti ca das ao
ar re pio da lei e pro i bi das por de ci são da Jus ti ça cons -
ti tu em, por tan to, atos os ten si va men te ile ga is, ile gí ti-
mos e imo ra is em todo o País. Tan to que, re co nhe cen-
do essa si tu a ção, mas ad mi tin do sua exis tên cia em
al gu mas áre as do ter ri tó rio na ci o nal, o Go ver no edi -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 113, de 26 de mar ço des te
ano, per mi tin do a co mer ci a li za ção da sa fra de 2002
em ca rá ter de in con tes tá vel ex cep ci o na li da de.

O aço da men to e a le ve za do re gis tro e da per -
mis são con ce di dos pelo ór gão na ci o nal de bi os se gu-
ran ça à em pre sa de ten to ra do mo no pó lio de soja aqui 
co mer ci a li za da se ca rac te ri zam pela res sal va que fi -
ze ram ci en tis tas da pró pria CTNBio, ao as si na la rem
no res pec ti vo pro ces so de li cen ci a men to que “o dos -
siê apre sen ta do pela pro po nen te con tém ape nas, e
tão-so men te, in for ma ções so bre a soja em ques tão
quan do cul ti va da nos Esta dos Uni dos. As ex pe riên ci-
as re la ta das para o Bra sil di zem res pe i to a tes tes de
com pro va ção de efi ciên cia das va ri e da des, vi san do
ao re gis tro do her bi ci da “Roun dup”, nes te País, tra-
tan do ba si ca men te de ques tões agro nô mi cas e não
aque las de se gu ran ça am bi en tal. Não abor dam, as -
sim, as pec tos re le van tes para a bi os se gu ran ça de li -
nha gens trans gê ni cas. Con si de ra mos este ní vel de
in for ma ção in su fi ci en te para a to ma da de de ci são
para o que se pode cha mar de des re gu la men ta ção
des te pro du to no Bra sil”.

Não bas tas se essa ad ver tên cia, do mes mo pro -
ces so de li cen ci a men to cons ta ain da, nas págs. 349 a 
354, ou tro pa re cer subs cri to por Ma ria Ima cu la da

San to Gama, cuja iden ti fi ca ção não cons ta dos au tos,
mas cu jos ter mos, la vra dos em 9 de se tem bro de
1998, de no tam tra tar-se de es pe ci a lis ta na ma té ria.
Diz o tex to:

A soja RR não re sul ta ria em im pac to am bi en tal
ne ga ti vo se com pa ra da com seu pa ren tal não mo di fi-
ca do. Não apre sen ta po ten ci al para se tor nar uma
plan ta da ni nha, não pos sui pa ren tes sil ves tres no
Bra sil, im pos si bi li tan do, as sim, a in tro gres são de ge -
nes no am bi en te sil ves tre.

Se ria ne ces sá ria a aná li se de da dos so bre o
com por ta men to dos cul ti va res RR de ri va dos da li nha-
gem (GTS) 40-3-2 no nos so am bi en te an tes de ser li -
be ra do o seu plan tio e a pro du ção co mer ci al no Bra -
sil, vis to que a soja é des ti na da à co mer ci a li za ção e
con su mo hu ma no e ani mal.

Ain da aque la téc ni ca:
[a in te res sa da] de ve ria apre sen tar da dos que

com pro vas sem a equi va lên cia de com por ta men to e de 
ca rac te rís ti cas dos cul ti va res de soja RR plan ta das no
am bi en te bra si le i ro, em com pa ra ção com cul ti va res
não trans gê ni cas, e per mi tin do que os re sul ta dos em
re la ção à se gu ran ça ali men tar de soja RR pro du zi da
nos Esta dos Uni dos pu des sem ser con si de ra dos com
se gu ran ça para as con di ções bra si le i ras.

A sen ten ça ju di ci al que pro í be o cul ti vo co mer ci-
al da soja trans gê ni ca em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
de cor re de ação pro pos ta pelo Insti tu to Bra si le i ro de
De fe sa do Con su mi dor e pela Asso ci a ção Ci vil Gre -
en pe a ce. Tam bém im põe que a Co mis são Na ci o nal
Téc ni ca de Bi os se gu ran ça exi ja de qual quer in te res-
sa do na ob ten ção de li cen ça para cul ti vo e co mer ci a li-
za ção de pro du tos trans gê ni cos a re a li za ção pré via
de es tu do de im pac to am bi en tal.

Tra ta-se, por tan to, SRA.s e Srs. Se na do res, não 
de um pro ble ma de Go ver no, mas de uma ques tão de
Esta do, tu te la da pela Cons ti tu i ção Fe de ral, em face
do dis pos to no seu art. 225, já re gu la men ta do pela Lei 
nº 6.938. 

La men ta vel men te, por to dos es ses pre ce den-
tes, a opi nião pú bli ca na ci o nal aca ba de ser agre di da
por uma de ci são pre ci pi ta da e in tem pes ti va que vi o-
len ta, não só o bom sen so, as leis em vi gor e a po lí ti ca
am bi en tal bra si le i ra, mas tam bém as ex pec ta ti vas de
uma par te ex pres si va da so ci e da de bra si le i ra e as
con vic ções ma ni fes ta das pelo Pre si den te da Re pú bli-
ca, du ran te sua cam pa nha ele i to ral.

A as si na tu ra de uma me di da pro vi só ria na úl ti-
ma 5ª fe i ra pelo Sr. Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no
exer cí cio da Pre si dên cia, li be ran do o plan tio de soja
trans gê ni ca em todo o País, sem as ca u te las de vi das,
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tor na o Go ver no re fém de in te res ses que pre ci sam
ser mais bem es cla re ci dos. A me di da pro vi só ria foi
pre ce di da de ma ni fes ta ções do Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca, di zen do tex tu al men te que o Go ver no foi
atro pe la do pe los fa tos. Com todo res pe i to que de mim 
me re ce S. Exª, ouso afir mar que há um erro de pers -
pec ti va nes sa afir ma ção. Os fa tos, há mu i to co nhe ci-
dos, não atro pe la ram o Go ver no quan do pro pôs e
san ci o nou a Lei nº 10.688, per mi tin do a co mer ci a li za-
ção da sa fra de 2003 da soja cuja se men te foi sa bi da-
men te con tra ban de a da. É o Go ver no que aca ba de
atro pe lar o País com essa ino por tu na me di da que
agri de o bom sen so, vi o len ta a po lí ti ca de pro te ção ao 
meio am bi en te e agra va a in se gu ran ça ju rí di ca em
que, de al guns anos a esta data, vive o País.

A so li da ri e da de e o apo io que não te nho re ga te-
a do ao Go ver no, como in te gran te de sua base par la-
men tar de sus ten ta ção nes ta Casa, e para cuja vi tó ria
me em pe nhei com to tal de di ca ção de mi nhas pou cas
e frá ge is pos si bi li da des, têm por li mi te as mi nhas con -
vic ções, os va lo res que sem pre cul ti vei e as pro mes-
sas pú bli cas em que sem pre acre di tei.

Te nho, dis ci pli na da men te, fe i to par te da base
par la men tar de sus ten ta ção do atu al Go ver no, su por-
tan do o ônus de apo i ar me di das por ve zes equi vo ca-
das e das qua is even tu al men te di vir jo, por en ten der
ne ces sá rio cons ti tu ir mos um cin tu rão de so li da ri e da-
de em tor no do Pre si den te Lula, que tem a opor tu ni-
da de his tó ri ca de cri ar as con di ções para, em bre ve,
ins ta lar mos no nos so País um Go ver no ge nu i na men-
te po pu lar, que per si ga sem tré gua a jus ti ça so ci al, a
fra ter ni da de e a igual da de de opor tu ni da des para to -
dos os bra si le i ros...

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na dor
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, per mi ta-me co mu ni car que
a ses são será pror ro ga da por 18 mi nu tos: 7 mi nu tos
para V. Exª con clu ir seu pro nun ci a men to e 10 mi nu tos
para o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho re a li zar o seu.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Como eu ia di zen do, Sr. Pre si den te,
te mos a opor tu ni da de his tó ria de cri ar as con di ções
para, em bre ve, ins ta lar mos no nos so País um Go ver-
no ge nu i na men te po pu lar, que per si ga sem tré gua a
jus ti ça so ci al, a fra ter ni da de e a igual da de de opor tu-
ni da des para to dos os bra si le i ros, so nho de mi lhões e
mi lhões de tra ba lha do res, es tu dan tes, do-
nas-de-casa, em pre sá ri os pa tri o tas, sem-ter ras,
sem-te tos e sem-nada des te que ri do País.

Até ago ra fui so li dá rio nos er ros e nos acer tos.
Mas Go ver no ne nhum con ta rá com a mi nha cum pli ci-
da de para le gi ti mar um ato que aten ta con tra a so be-
ra nia na ci o nal, que su je i ta to dos nós à ga nân cia ines -

cru pu lo sa de cor po ra ções po de ro sas e a pro du to res
atra sa dos, que co lo cam seus in te res ses co mer ci a is
mes qui nhos à fren te do bem-es tar do povo bra si le i ro.

Para mi nha tris te za e de cep ção, o meu Go ver-
no, o Go ver no que aju dei a ele ger, o Go ver no que de -
ve ria es tar en vol vi do de cor po e alma na re a li za ção
de uma pro fun da, jus ta e ge nu í na re for ma agrá ria, re -
sol veu ce der aos ca pri chos de uma mi no ria que nele
não vo tou e que vai atraí-lo para a des mo ra li za ção na -
ci o nal e in ter na ci o nal.

Não se tra ta de uma ques tão pes so al, mas de
um pro ble ma ide o ló gi co, dou tri ná rio e po lí ti co que
tan to o Par ti do dos Tra ba lha do res quan to o Par ti do
So ci a lis ta Bra si le i ro a que per ten ço abra ça mos, de-
fen de mos e por ele  lu ta mos. Nes ta Casa tra mi tam
pro je tos de lei como o de nº 216, de 1999, da Se na do-
ra Ma ri na Sil va, pro i bin do por cin co anos o plan tio e a
co mer ci a li za ção de ali men tos con ten to Orga nis mos
Ge ne ti ca men te Mo di fi ca dos, e o de nº 271, de 2000,
do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, sus pen den do
a pro du ção e a co mer ci a li za ção de tais pro du tos até o 
ano de 2004.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, não pos so con cor-
rer com o meu voto para apro var essa me di da pro vi-
só ria de má ins pi ra ção, de pés si ma re per cus são e de
efe i tos sa bi da men te no ci vos para a so ci e da de bra si-
le i ra. Le al men te, como te nho sem pre pro ce di do, re i te-
ran do a ami za de pes so al e o res pe i to que me unem
aos meus Lí de res e ilus tre co le gas Anto nio Car los
Va la da res, Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te, ma ni fes-
to pu bli ca men te a cer te za de que ajo com cor re ção,
isen ção e se re ni da de ao op tar pe las mi nhas con vic-
ções e as do meu Par ti do, an tes que san ci o nar a me -
di da por to dos os tí tu los in con ve ni en te, im pró pria e
ina de qua da a que o Go ver no aca ba de re cor rer, para
dar a as sun to de tal trans cen dên cia a pior das so lu-
ções, aque la que to dos sem pre con de na mos como
um re cur so ao ar bí trio, à for ça e à pre po tên cia.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, V. Exª me con ce de um
apar te?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Com mu i to pra zer, Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Peço a V.
Exªs que pro cu rem ser bre ves. O tem po será es go ta-
do em qua tro mi nu tos.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se -
na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, além de ex pres sar
com tan ta as ser ti vi da de o seu pon to de vis ta crí ti co
com res pe i to a essa me di da pro vi só ria, V. Exª tam -
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bém enal te ce o tra ba lho que a Se na do ra Ma ri na Sil -
va vem re a li zan do como Mi nis tra do Meio Ambi en te.
Te nho a con vic ção de que, ao trans mi tir ao Pre si den-
te Lula, ao Vice-Pre si den te José Alen car e à Na ção
a im por tân cia de se to mar os de vi dos cu i da dos em
re la ção aos pos sí ve is ma le fí ci os, seja à sa ú de das
pes so as, seja ao meio am bi en te, da pos si bi li da de de 
pro du zir a soja trans gê ni ca, S. Exª o fez com com pe-
tên cia, ba se a da no co nhe ci men to que, efe ti va men-
te, pôde acu mu lar. A pro pó si to, ain da va mos co nhe-
cer me lhor a me di da pro vi só ria no de ba te do as sun-
to. Ela adi ci o nou al gu mas pro po si ções, le van do em
con ta o seu pon to de vis ta. É pos sí vel, por tan to, que
a me di da pro vi só ria, ao ser even tu al men te con ver ti-
da em pro je to de lei, ve nha a so frer mo di fi ca ções, as
qua is es ta re mos aqui de ba ten do. Acre di to que será
mu i to im por tan te, quan do da tra mi ta ção da me di da,
ou vir mos o Mi nis tro da Agri cul tu ra e a Mi nis tra do
Meio Ambi en te para ter mos um es cla re ci men to ca-
bal. É im por tan te res sal tar que a Mi nis tra do Meio
Ambi en te anun ci ou que de ve rá su ge rir ao Pre si den-
te um novo pro je to de lei a res pe i to do as sun to. Qu e-
ro re gis trar mi nha con fi an ça no tra ba lho sé rio que a
Mi nis tra Ma ri na Sil va tem re a li za do à fren te do Mi nis-
té rio do Meio Ambi en te.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Con ce do um apar te ao Se na dor João 
Ca pi be ri be.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Res ta
um 1:52min.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – O
pro nun ci a men to de V. Exª ana li sa dois as pec tos im -
por tan tes de mé ri to, um de les é o uso de OGM –
Orga nis mos Ge ne ti ca men te Mo di fi ca dos. Evi den te-
men te, há uma dú vi da; aliás, não há ne nhu ma cer te-
za se faz bem ou se faz mal. E isso nos di vi de. Um as -
pec to me pa re ce fun da men tal, que é o da ile ga li da de
sis te má ti ca pra ti ca da pela Mon san to: a in tro du ção
clan des ti na de se men tes. E o Go ver no ter mi na edi -
tan do uma me di da pro vi só ria le va da pelo fato con su-
ma do. A ile ga li da de nes te País é pra ti ca da sis te ma ti-
ca men te por mu i tos gru pos e se to res da so ci e da de.
Se pre va le cer a po lí ti ca do fato con su ma do, da qui a
pou co o Go ver no terá que man dar me di da pro vi só ria
para le ga li zar a ma co nha. A ma co nha foi in tro du zi da
ile gal men te e é co mer ci a li za da como a se men te de
soja, que foi in tro du zi da no País de for ma clan des ti na,
pa tro ci na da por um po de ro so gru po eco nô mi co. Essa
é uma pre o cu pa ção que que ro com par ti lhar com V.
Exª. Esta mos jun tos. Nos so Par ti do tem essa pre o cu-
pa ção com a vida e dis so não nos po de mos afas tar.
Pa ra béns por seu dis cur so.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) –  Mu i to obri ga do. Era o que ti nha a di -
zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho,
por per mu ta com o Se na dor Val dir Ra upp.

V. Exª tem exa ta men te 9 mi nu tos para con clu ir
seu pro nun ci a men to.

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, SRA.s  e Srs. Se na do res, ama -
nhã, 30 de se tem bro, será fe ri a do na ci da de de Mos -
so ró, no Rio Gran de do Nor te. Tal vez seja a úni ca ci -
da de a ter fe ri a do nes se dia, por que se pra ti cou lá um
ges to inu si ta do para a épo ca, um ges to de he ro ís mo,
que me re ce ser re lem bra do na tri bu na do Se na do Fe -
de ral, uma vez que Mos so ró li ber tou nes sa data os
es cra vos, de uma for ma pi o ne i ra. Foi ela a pri me i ra ci -
da de no Bra sil, Sr.Pre si den te, a li ber tar os es cra vos.

Esse ges to de pi o ne i ris mo não foi uma con quis-
ta de pou cos, mas de mu i tos. Po de re mos ver atra vés
des se bre ve re la to que fa rei ago ra que essa ci da de
en vol veu-se para dar gua ri da a esse sen ti men to de li -
ber da de que exis tia em to dos nós e que exis te ain da
hoje, que é per ma nen te e ple no no co ra ção de to dos
que vi vem nes te mun do.

Os mos so ren ses não po di am to le rar que pes so-
as de cor ne gra, nos idos de 1883, fos sem ven di das e
co mer ci a li za das para For ta le za ou São Pa u lo. Foi
esse dra ma, que pas sou a mo bi li zar fa mí li as, que le -
vou a essa saga mos so ro en se, a essa luta de toda a
co mu ni da de mos so ro en se da que le tem po.

A idéia sur giu por oca sião de uma ho me na gem
pres ta da na Loja Ma çô ni ca 24 de Ju nho ao ca sal Ro -
mu al do Lo pes Gal vão, lí der da po lí ti ca e do co mér cio.
E pre sen te àque la ho me na gem se en con tra va o ve-
ne rá vel Fre de ri co Antô nio de Car va lho, a quem cou be
a idéia da fun da ção de uma so ci e da de cuja fi na li da de
fos se a li ber ta ção dos ca ti vos.

Em 06 de ja ne i ro de 1883, foi cri a da, Se na dor
Mão San ta, a So ci e da de Li ber ta do ra Mos so ro en se,
cuja Pre si dên cia pro vi só ria fica a car go de Ro mu al do
Lo pes Gal vão. E ade rem ao mo vi men to os me lho res
no mes da ter ra mos so ro en se. A Di re to ria fica com-
pos ta por Jo a quim Be zer ra da Cos ta Men des, Ro mu-
al do Lo pes Gal vão, Fre de ri co de Car va lho e Dr. Pa u lo
Le i tão Lou re i ro de Albu quer que.

Nes sa épo ca, Mos so ró con ta va com es cra vos
que, como eu dis se, eram man da dos para fora do
Esta do do Rio Gran de do Nor te.
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A 10 de ju nho, a So ci e da de al for ria 40 des ses
es cra vos. Ela ti nha um Có di go, com um úni co ar ti go e
sem pa rá gra fos, em que es ta va de ter mi na do que “to -
dos os me i os são lí ci tos a fim de que Mos so ró li ber te
os seus es cra vos”. Isso ter mi nou por acon te cer no dia 
30 de se tem bro de 1883. A ci da de ama nhe ceu com
as ruas or na men ta das com fo lhas de car na u be i ras e
ban de i ras de pa pel co lo ri das. A ale gria to mou con ta
de to dos os la res.

Ao meio-dia, a So ci e da de Li ber ta do ra Mos so ro-
en se se re u nia no pri me i ro an dar do pré dio da Ca de ia
Pú bli ca, onde fun ci o na va a Câ ma ra Mu ni ci pal. O Pre -
si den te da So ci e da de abre a so le ne e me mo rá vel
ses são, len do, em se gui da, di ver sas car tas de al for ria
dos úl ti mos es cra vos de Mos so ró. De po is, emo ci o na-
do – e po de mos ima gi nar a emo ção da que le ho mem
–, ele de cla ra “li vre o Mu ni cí pio de Mos so ró da man -
cha ne gra da es cra vi dão.” Cin co anos an tes da Lei
Áu rea da Prin ce sa Isa bel.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) (Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho,
so li ci to aten ção para o seu tem po.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Com a per mis são de V. Exª, con ce do o apar te
ao Se na dor Mão San ta. Sei que S. Exª, como eu, está
ci en tes de nos sas li mi ta ções no que diz res pe i to ao
tem po dis po ní vel.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Eu gos ta ria, Se -
na dor Ga ri bal di, como ho mem do Nor des te, do Pi a uí,
de di zer o que sig ni fi ca Mos so ró para todo o Nor des-
te. Além dos fa tos his tó ri cos que a en gran de cem, é
uma ci da de de mu i ta ci vi li da de em to dos os as pec tos.
Qu e ro di zer que, quan do fui Pre fe i to da ci da de onde
nas ci, Par na í ba, tam bém uma gran de ci da de do Nor -
des te, bus quei se guir o mo de lo de Mos so ró. Inclu si-
ve, a Con cha Acús ti ca cons tru í da em Par na í ba du-
ran te o meu man da to foi pla gi a da da de lá. Mas ela é
uma ci da de mu i to for te e pu jan te na fru ti cul tu ra, na
ce râ mi ca e no pe tró leo e, so bre tu do, na gen te boa,
con tan do com no mes que en ri que cem o Rio Gran de
do Nor te e o Nor des te.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Obri ga do, Se na dor Mão San ta. V. Exª traz um
de po i men to que an te ci pa o que eu iria di zer a res pe i to
de uma ou tra vo ca ção de Mos so ró, a vo ca ção eco nô-
mi ca. Mas, gra ças a Deus, Mos so ró não cons tru iu
esse pa tri mô nio eco nô mi co, não ex plo rou es sas ri-
que zas à cus ta da man cha ne gra da es cra vi dão. E foi
por isso que, cin co anos an tes da Lei Áu rea, Mos so ró
es ta va co me mo ran do a li ber ta ção dos es cra vos.

E, ama nhã, Sr. Pre si den te, para ser ob je ti vo,
ten do em vis ta o tem po, ama nhã a co me mo ra ção
acon te ce rá em gran de es ti lo, por que ire mos ter o Alto
da Li ber da de, quan do mi lha res de pes so as par ti ci pa-
rão de uma co me mo ra ção à li ber ta ção dos es cra vos,
ao abo li ci o nis mo, à re sis tên cia que Mos so ró opôs a
Lam pião, ou tra pá gi na his tó ri ca de gran de dig ni da de
do povo mos so ro en se, e tam bém ao pi o ne i ris mo nas
lu tas fe mi ni nas, in clu si ve com a con quis ta do voto fe -
mi ni no.

Então, uma ci da de como essa me re ce as nos -
sas ho me na gens pelo dia de ama nhã, 30 de se tem-
bro. Só es pe ro que as no vas ge ra ções de Mos so ró
pos sam sem pre en ten der e com pre en der esta men -
sa gem que vem sen do trans mi ti da ao lon go do tem po:
Mos so ró é re al men te uma ter ra li ber tá ria.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – So bre a

mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 872,  DE   2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa, a in -
ser ção, em ata, de voto de pro fun do pe sar e apre sen-
ta ção de con do lên ci as à fa mí lia, pelo fa le ci men to,
nes ta data, do em pre sá rio Pe dro Con de, que tan to se
dis tin guiu no mun do fi nan ce i ro do País. Sua vida foi
um exem plo de tra ba lho e de di ca ção, o que o fez ocu -
par lu gar de des ta que no meio ban cá rio, ten do sido
cons tru tor de gran des or ga ni za ções que mar ca ram o
se tor. Seu de sa pa re ci men to de i xa la cu na ir re pa rá vel
nas clas ses pro du to ras bra si le i ras, pela fi gu ra de re al-
ce que foi, e por sua per so na li da de de ho mem bom e
hu ma no.

Sala das Ses sões, 29 de se tem bro de 2003. –
Se na dor José Sar ney.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As SRA.s 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 (Pa pa léo Paes) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá, Lú cia Vâ nia e

Val mir Ama ral 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.
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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, SRA.s e Srs. 
Se na do res, dis tri bu í do em sete bre ves ca pí tu los, o
Re la tó rio So ci al 2002 da Embra er pro por ci o na ao le -
i tor um sin té ti co, po rém com ple to re su mo do for te
com pro me ti men to so ci al de uma de nos sas mais im -
por tan tes e prós pe ras em pre sas. Já na apre sen ta-
ção, a em pre sa co lo ca em des ta que as suas his tó ri-
cas pre o cu pa ções com o Bra sil e os bra si le i ros. Des -
de sua cri a ção, há trin ta anos, a Embra er em pre gou
di re ta men te 34 mil pes so as, das qua is 11 mil re ma-
nes cem em seus qua dros ain da hoje.

Por qual quer me di da que se tome, a em pre sa
man tém um tur no ver, ou grau de ro ta ti vi da de de
mão-de-obra, bas tan te con ser va dor, va li dan do na
prá ti ca e dan do con cre tu de àqui lo que anun cia como
uma de suas pre o cu pa ções cen tra is: o foco no ca pi tal
hu ma no. Aliás, o in ves ti men to pe sa do na cons tan te
for ma ção, ca pa ci ta ção e atu a li za ção de seu con ce i tu-
a do cor po fun ci o nal, res pon sá vel di re to pelo su ces so
da em pre sa no Bra sil e no ex te ri or, é com pro va do pe -
los seus re sul ta dos ope ra ci o na is, de cor rên cia da con -
tí nua con quis ta de no vos mer ca dos e da afir ma ção in -
ter na ci o nal de uma mar ca que re pre sen ta po si ti va-
men te o Bra sil.

Para que se te nha uma idéia da se ri e da de e do
em pe nho que a Embra er con ce de à qua li fi ca ção de
seus pro fis si o na is, re gis tre-se que, nos úl ti mos qua tro
anos, a em pre sa in ves tiu nada me nos do que 80 mi -
lhões de dó la res em tre i na men to, isto é, em tor no de
240 mi lhões de re a is, além de dar pri o ri da de à alo ca-
ção de re cur sos para o Insti tu to Embra er de Edu ca-
ção e Pes qui sa, o IEEP, ins ta la do no pri me i ro se mes-
tre de 2001. Esse ins ti tu to atua como um ve í cu lo da
ação so ci al da em pre sa, no apo io às co mu ni da des,
em es pe ci al àque las jun to às qua is a em pre sa man -
tém ope ra ções in dus tri a is. No con jun to, são in ves ti-
men tos que su pe ram a mé dia das com pa nhi as bra si-
le i ras.

Ain da na área de re cur sos hu ma nos, é im por-
tan te no tar que a em pre sa está em pe nha da no pro -
gra ma de de sen vol vi men to de lí de res, bus can do o
apri mo ra men to de com pe tên ci as ne go ci a is, in ter pes-
so a is e pes so a is, cujo des do bra men to en con tra com -
ple men ta ção em ou tras ações, como o MBA, o mes -
tra do pro fis si o na li zan te em ad mi nis tra ção, em par ce-
ria com a Fun da ção Ge tú lio Var gas, e vol ta do para a
me lho ria de com pe tên ci as e ha bi li da des or ga ni za ci o-
na is para a área in ter na ci o nal.

No item re mu ne ra ção, a Embra er uti li za uma po -
lí ti ca que re co nhe ce e in cen ti va o va lor e a com pe tên-
cia de to dos os seus fun ci o ná ri os. Assim, a re mu ne ra-
ção tem uma par ce la fixa, vin cu la da às com pe tên ci as
re que ri das para a fun ção, e ou tra va riá vel, atre la da ao 
de sem pe nho da em pre sa, es ti mu lan do, des sa for ma,
en vol vi men to, com pro me ti men to e de sem pe nho dos
em pre ga dos.

Uma ou tra pro pos ta des ta ca da pelo Re la tó rio
So ci al 2002 da Embra er re fe re-se à qua li da de de
vida. Nes se que si to, cada vez mais re co nhe ci do e re i-
vin di ca do por tra ba lha do res e seus de pen den tes, há
uma sé rie de pro gra mas e cam pa nhas pre ven ti vas de 
sa ú de, como re du ção do ta ba gis mo, con tro le da obe -
si da de, ofi ci na de nu tri ção e ad mi nis tra ção do es tres-
se, en tre ou tros. São igual men te es ti mu la das ati vi da-
des fí si cas, es por ti vas e de la zer, e há em ope ra ção
uma ar ro ja da pro pos ta de apo io a ini ci a ti vas cul tu ra is
de ca rá ter hu ma nís ti co. No ano pas sa do, por exem-
plo, a Embra er in ves tiu 5,7 mi lhões de re a is no pa tro-
cí nio de seis fil mes, pu bli ca ção de li vros e apo io ao
pro je to Te a tro Alfa.

Pro gra ma cru ci al para o de sen vol vi men to da
em pre sa é o de es pe ci a li za ção em en ge nha ria, de no-
mi na do PEE, em fun ci o na men to há dois anos e meio.
Os par ti ci pan tes são jo vens en ge nhe i ros, se le ci o na-
dos em pro ces so re a li za do em vá ri os Esta dos bra si-
le i ros. Até o fi nal do úl ti mo ano, a Embra er apli cou
nes se pro gra ma re cur sos que che gam a 8,5 mi lhões
de dó la res, al can çan do, en tão, per to de 400 pro fis si o-
na is. Vin dos de dis tin tas uni ver si da des bra si le i ras, os
en ge nhe i ros par ti ci pam do pro gra ma du ran te 18 me -
ses, com de di ca ção in te gral, e per ce bem os be ne fí ci-
os que a Embra er ga ran te a seus em pre ga dos. No fi -
nal do pro gra ma, os par ti ci pan tes são in te gra dos às
equi pes de en ge nhe i ros res pon sá ve is pe las ati vi da-
des de de sen vol vi men to de pro du to e gra da ti va men te
subs ti tu em os es pe ci a lis tas es tran ge i ros que vi nham
sen do con tra ta dos.

Uma das lí de res do se tor ae ro náu ti co mun di al, a 
Embra er re co nhe ce e as su me ple na men te as suas
res pon sa bi li da des so ci a is, em sen ti do am plo. E as-
sim, man tém ain da es pe ci al aten ção ao meio am bi en-
te, com ati tu des e pro ce di men tos para mi no rar as
agres sões am bi en ta is. A Embra er pro cu ra, cons tan-
te men te, apri mo rar sis te mas e nor mas que re du zam
o im pac to ad ver so de suas ati vi da des ao meio am bi-
en te. Essas pre o cu pa ções não são me ros ar ti fí ci os
de pro pa gan da; an tes, são tra du zi das em ações,
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como co le ta se le ti va, ge ren ci a men to de re sí du os pe -
ri go sos e o pro gra ma de re ci cla gem, en tre ou tras.

Enfim, Sr. Pre si den te, es ses os as pec tos que
me pa re ce ram mais re le van tes, en tre tan tos ou tros
da dos im por tan tes, do Re la tó rio So ci al 2002 da
Embra er. Um do cu men to que evi den cia o com pro mis-
so des sa em pre sa não so men te com seus fun ci o ná ri-
os e for ne ce do res, mas tam bém com o Bra sil e os
bra si le i ros. Assim, a Embra er fir ma-se como uma em -
pre sa mo de lar, que me re ce o re co nhe ci men to e o in -
cen ti vo de to dos nós.

Mu i to obri ga do.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB –GO. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – 

DESEMPREGO

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, ve nho
nes te mo men to a esta tri bu na para des ta car a ma té-
ria do Jor nal Diá rio da Ma nhã, re fe ren te à pes qui sa
re a li za da pelo DIEESE, so bre o de sem pre go.

A ma té ria, de ex tre ma im por tân cia, pelo que en -
ten do que a in ser ção nos ana is do Se na do é opor tu na,
no sen ti do de re gis trar o alto ín di ce do de sem pre go e
as con se qüên ci as fu tu ras a ní vel só cio-eco nô mi co.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA.. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

DESEMPREGO DE 20% É O MAIOR 
DESDE 1985

Da Agên cia Esta do, de São Pa u lo

O ín di ce de de sem pre ga dos de 20% da Po pu la-
ção Eco no mi ca men te Ati va (PEA) foi o ma i or apu ra do
para o mês de agos to na sé rie his tó ri ca ini ci a da em
1985 pelo De par ta men to Inter sin di cal de Esta tís ti ca e 
Estu dos Só cio-Eco nô mi cos (Di e e se) em par ce ria
com a Fun da ção Se a de. “Este ano está sen do mu i to
com pli ca do para o em pre go”, dis se hoje a ge ren te de
aná li se da Fun da ção Se a de, Pa u la Mon tag ner.

Os ma i o res ín di ces de de sem pre go do ano fo -
ram re gis tra dos em abril e maio, am bos com 20,6%
da PEA e, na ex pec ta ti va da ge ren te da Fun da ção
Se a de, 2003 de ve rá ter o ma i or de sem pre go mé dio
na Gran de São Pa u lo apu ra do pe las duas ins ti tu i-
ções. “Este ano será pior do que 1999, que re gis trou
19,3% de de sem pre go mé dio na Gran de São Pa u lo e
é o pior da sé rie his tó ri ca. Em 2003, essa mé dia deve

che gar a 20%”, es ti mou. Para os pró xi mos me ses, a
es pe ci a lis ta dis se ser “qua se ine vi tá vel” ocor rer al gu-
ma re cu pe ra ção do em pre go na re gião, mas se dará
ain da de for ma tí mi da. “Não será nada es pe ta cu lar.

A taxa de de sem pre go de ve rá cair só um pou -
qui nho”, ava li ou re fe rin do-se ao pe río do de se tem bro
a de zem bro. Como os ín di ces de de sem pre go fe cha-
rão o ano mu i to al tos, as pro je ções da Fun da ção Se a-
de e do Di e e se in di cam um co me ço de 2004 mu i to di -
fí cil em ter mos de em pre go. “Sa zo nal men te, nes sa
épo ca, o de sem pre go au men ta e já ini ci a re mos o ou -
tro ano em um pa ta mar ele va do”, co men tou o di re-
tor-téc ni co do Di e e se, Sér gio Men don ça. Para ele, as -
sim como para Pa u la Mon tag ner, a re to ma da dos in -
ves ti men tos e o con se qüen te cres ci men to de pos tos
de tra ba lho de ve rá se dar a par tir do se gun do se mes-
tre de 2004. “Falo em cres ci men to, e não em es pe tá-
cu lo”, dis se a ge ren te da Fun da ção Se a de.

Diá rio da Ma nhã, de 26 de se tem bro de 2003.

Go iâ nia – GO

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e
Srs.Se na do res, a de ter mi na ção do atu al Go ver no em 
pro mo ver as re for mas de que o País tan to pre ci sa,
me di an te um am plo es for ço de ne go ci a ção e ar ti cu la-
ção po lí ti ca, tem en con tra do res pal do no Po der Le gis-
la ti vo. Gra ças à bem su ce di da cos tu ra po lí ti ca re a li za-
da pelo Pre si den te Lula, já se en con tram em fase re -
la ti va men te avan ça da de tra mi ta ção no Con gres so
Na ci o nal, nes te que é ape nas o nono mês de seu
man da to, as duas re for mas es co lhi das como pri o ri tá-
ri as pelo Exe cu ti vo, a da Pre vi dên cia e a Tribu tá ria.

Ago ra, o Exe cu ti vo pro mo ve os en ca mi nha men-
tos ne ces sá ri os à de fi ni ção de seu pro je to para uma
ter ce i ra re for ma, tão fun da men tal para pos si bi li tar a
re to ma da do de sen vol vi men to em ba ses sus ten tá ve is
quan to aque las duas que já tra mi tam no Le gis la ti vo.

Re fi ro-me, evi den te men te, à re for ma tra ba lhis ta
e sin di cal, cuja pro pos ta de ve rá ser en vi a da para
apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal até o fi nal do cor -
ren te ano.

Tan to os po lí ti cos quan to os tra ba lha do res e os
em pre sá ri os têm cla ra per cep ção da ur gen te ne ces-
si da de de se atu a li zar a le gis la ção que re gu la as re la-
ções de tra ba lho, o fun ci o na men to das en ti da des sin -
di ca is e os me ca nis mos de ne go ci a ção co le ti va en tre
em pre ga dos e em pre ga do res.
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Afi nal, a le gis la ção ora vi gen te está com ple ta-
men te de fa sa da em re la ção às pro fun das al te ra ções
ha vi das no mun do da eco no mia e do tra ba lho ao lon -
go das úl ti mas dé ca das. No mun do mo der no, a so lu-
ção dos con fli tos de in te res se en tre pa trões e tra ba-
lha do res tem de ser al can ça da por meio da ne go ci a-
ção, não ha ven do mais lu gar para o pa ter na lis mo,
para a tu te la es ta tal so bre es sas re la ções.

Mas, para que es sas ne go ci a ções pos sam se 
re a li zar em con di ções de equa ni mi da de, para que
pos sam che gar a bom ter mo, para que pos sam al -
can çar acor dos que se jam sa tis fa tó ri os para am-
bas as par tes, é in dis pen sá vel a cri a ção de um am -
bi en te ade qua do, um am bi en te fa vo rá vel ao en ten-
di men to em ba ses jus tas.

É aqui que en tra a re for ma tra ba lhis ta e sin di-
cal. Como tem dito o Pre si den te, ela é fun da men tal
para a con so li da ção da de mo cra cia no âm bi to das
re la ções de tra ba lho. E re la ções de tra ba lho ver da-
de i ra men te de mo crá ti cas cons ti tu em um re qui si to
es sen ci al para o fun ci o na men to har mô ni co da
eco no mia, para a boa sa ú de fi nan ce i ra das em pre-
sas, para a ga ran tia da pre ser va ção do po der aqui -
si ti vo dos tra ba lha do res.

Num am bi en te em que a li vre ne go ci a ção en -
tre pa trões e em pre ga dos flui ade qua da men te, as
em pre sas não têm seus ca i xas so bre car re ga dos
por obri ga ções im pos tas pa ter na lis ti ca men te pelo
Esta do, e os tra ba lha do res, por seu tur no, con se-
guem ob ter re mu ne ra ções jus tas, que lhes ga ran-
tem aces so ao mer ca do de con su mo, com isso
ocor ren do a di na mi za ção de toda a eco no mia.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res,
como tem sido pra xe no atu al Go ver no, tam bém no
caso dos pro je tos de re for ma tra ba lhis ta e sin di cal
op tou-se pela re a li za ção de um am plo pro ces so de 
con sul tas e de ba tes, na ten ta ti va de se che gar à
de fi ni ção de um mo de lo tan to quan to pos sí vel con -
sen su al, an tes mes mo do en ca mi nha men to das
pro pos tas ao Con gres so Na ci o nal.

Assim, numa pri me i ra eta pa, o Con se lho de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (CDES) for -
mu lou as di re tri zes bá si cas para es sas re for mas.
Então, dan do cum pri men to a um com pro mis so
cons tan te do Pro gra ma de Go ver no apre sen ta do
du ran te a cam pa nha ele i to ral, o Pre si den te Lula
lan çou, em so le ni da de re a li za da no fi nal do mês de
ju lho, o Fó rum Na ci o nal do Tra ba lho (FNT).

O lan ça men to des se Fó rum - que tem como
mis são pro mo ver um acor do en tre em pre sá ri os,
tra ba lha do res e Go ver no em tor no das pro pos tas
de re for mu la ção da es tru tu ra sin di cal do País e de
mo der ni za ção das leis tra ba lhis tas - é um acon te-
ci men to de ve ras aus pi ci o so, que deve ser en tu si-
as ti ca men te sa u da do por to dos aque les que es tão
em pe nha dos na cons tru ção de um Bra sil mais jus -
to e mais de sen vol vi do, ca rac te ri za do por uma me -
lhor dis tri bu i ção da ren da, por uma eco no mia mais
di nâ mi ca e por re la ções mais har mo ni o sas en tre
os fa to res da pro du ção - ca pi tal e tra ba lho.

A ex pec ta ti va do Go ver no é ob ter, das dis cus-
sões re a li za das en tre os mem bros do Fó rum, o
cor po dos pro je tos de re for ma tra ba lhis ta e sin di-
cal, que de ve rão ser en vi a dos para apre ci a ção do
Le gis la ti vo até o fi nal des te ano. O Fó rum bus ca,
por tan to, en con trar de no mi na do res co muns en tre
os in te res ses, fre qüen te men te an ta gô ni cos, de
em pre sá ri os de gran de e de pe que no por tes, tra -
ba lha do res e Go ver no, para mu dar a Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho (CLT) e re gu la men tar o fun ci-
o na men to das en ti da des sin di ca is e os me ca nis-
mos de ne go ci a ção co le ti va.

Con for me de cla ra ções do Mi nis tro do Tra ba-
lho, Ja ques Wag ner, a es pi nha dor sal da re for ma
sin di cal é o for ta le ci men to da re pre sen ta ti vi da de
dos sin di ca tos, hoje de te ri o ra da pela pul ve ri za ção
das en ti da des. Com efe i to, é im pe ri o sa a ne ces si-
da de de su pe rar o atu al mo de lo de or ga ni za ção
sin di cal, haja vis ta a pro li fe ra ção que hoje se ob-
ser va de sin di ca tos cada vez me no res e me nos re -
pre sen ta ti vos.

Na so le ni da de de lan ça men to do Fó rum Na ci-
o nal do Tra ba lho, o Pre si den te Lula re por tou-se a
sua atu a ção como sin di ca lis ta para cha mar a aten -
ção para a ne ces si da de de se es ta be le cer um novo
per fil nas ne go ci a ções sin di ca is. Se gun do o Pre si-
den te, “O tem po de ser sin di ca to ape nas de con -
tes ta ção já pas sou, e eu, pos si vel men te, te nha me
no ta bi li za do por isso. Ago ra, a his tó ria está a exi gir
tan to dos tra ba lha do res como dos em pre sá ri os
uma ou tra ca be ça”. Para Lula, a re for ma sin di cal
de ve rá cri ar um am bi en te que pos si bi li te que as
ne go ci a ções en tre em pre ga do res e tra ba lha do res
ca mi nhem sem pre ju í zo para as par tes.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, no
in te ri or do Fó rum Na ci o nal do Tra ba lho, os de ba-
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tes vol ta dos para a de fi ni ção das pro pos tas de re -
for mas sin di cal e tra ba lhis ta são re a li za dos por
uma ple ná ria com pos ta de três ban ca das - a do
Go ver no, a dos em pre ga do res e a dos tra ba lha do-
res -, in te gra da por 21 mem bros cada, com pon do,
ain da, o ple ná rio nove re pre sen tan tes de co o pe ra-
ti vas e das mi cro e pe que nas em pre sas.

A agen da de tra ba lhos do Fó rum se es ten de
até o fi nal de no vem bro do cor ren te ano. Os in te-
gran tes da ple ná ria di vi di ram-se em oito gru pos te -
má ti cos, para de ba ter as di re tri zes das re for mas
tra ba lhis ta e sin di cal, que, como já men ci o na mos,
fo ram for mu la das pelo Con se lho de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al (CDES). As con clu sões
dos gru pos te má ti cos se rão vo ta das pela ple ná ria
e, pos te ri or men te, con so li da das por uma co mis-
são de sis te ma ti za ção.

Mas é im por tan te res sal tar que a am pli tu de
do de ba te será bem ma i or do que a ple ná ria do
Fó rum. Enti da des como as De le ga ci as Re gi o na is
do Tra ba lho, en ti da des sin di ca is e pa tro na is têm
opor tu ni da de de par ti ci par dos de ba tes du ran te
con fe rên ci as es ta du a is or ga ni za das pelo FNT.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, for -
ta le cer a re pre sen ta ti vi da de dos sin di ca tos, cri ar
um am bi en te pro pí cio à li vre ne go ci a ção das con -
di ções de tra ba lho en tre em pre ga dos e em pre ga-
do res são me di das in dis pen sá ve is à con so li da-
ção da de mo cra cia no âm bi to das re la ções tra ba-
lhis tas.

No âm bi to da po lí ti ca e tam bém no da eco no-
mia, o Bra sil tem avan ça do mu i to, ao lon go dos úl -
ti mos anos, no apro fun da men to da de mo cra cia. É
che ga do o mo men to de mo der ni zar mos e de mo-
cra ti zar mos tam bém as re la ções de tra ba lho. Isso
é fun da men tal para per mi tir a re to ma da do de sen-
vol vi men to em ba ses sus ten tá ve is, para me lho rar
a dis tri bu i ção de ren da e para ga ran tir ma i or har -
mo nia nas re la ções en tre pa trões e em pre ga dos.

Nes se con tex to, res sal ta a im por tân cia da
re a li za ção da re for ma tra ba lhis ta e sin di cal. Para
a de fi ni ção do con te ú do des sa com ple xa re for ma,
que en vol ve tan tos in te res ses con tra di tó ri os, o
Fó rum Na ci o nal do Tra ba lho apa re ce como o es -
pa ço mais ade qua do de ne go ci a ção, de ba te e
bus ca de con sen so. De se jo, por tan to, de i xar con -
sig na do, nos ana is da Casa, meu apo io à sua ins -
ta la ção.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – 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 SRA.s e aos Srs. Se na-

do res que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30
mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 125, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di-
da Pro vi só ria nº 125, de 2003, que ins ti tui
no Bra sil o Sis te ma de Cer ti fi ca ção do
Pro ces so de Kim ber ley - SCPK, re la ti vo à
ex por ta ção e à im por ta ção de di a man tes
bru tos e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor re vi sor: Se na dor Pa pa léo Paes

– 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 126, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di-
da Pro vi só ria nº 126, de 2003, que dis põe
so bre a as sun ção, pela União, de res pon-
sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no
caso de aten ta dos ter ro ris tas, atos de
guer ra ou even tos cor re la tos, con tra ae ro-
na ves de ma trí cu la bra si le i ra ope ra das
por em pre sas bra si le i ras de trans por te
aé reo pú bli co, ex clu í das as em pre sas de
táxi aé reo.

Re la tor re vi sor: Se na dor Del cí dio Ama ral

– 3 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 24, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
nº 127, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 24, de 2003,
que dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma
Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às
Con ces si o ná ri as de Ser vi ços Pú bli cos de
Dis tri bu i ção de Ener gia Elé tri ca, al te ra as
Leis nºs 8.631, de 4 de mar ço de 1993,
9.427, de 26 de de zem bro de 1996, 10.438,
de 26 de abril de 2002, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Re la tor re vi sor: Se na dor Cé sar Bor ges
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– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

 § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção)

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 
art. 172, II, “d”, 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 58, de 2003 (nº
1.394/2003, na Casa de ori gem), de ini ci a ti-
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que cria o
Pro gra ma Na ci o nal de Estí mu lo ao Pri me i ro
Empre go para os Jo vens – PNPE, acres-
cen ta dis po si ti vo à Lei nº 9.608, de 18 de fe -
ve re i ro de 1998 e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re cer sob nº 1.293, de 2003, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se-
na do ra Ro se a na Sar ney, fa vo rá vel ao Pro je-
to e con trá rio às Emen das nºs 1 a 12.

– 5 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

 Re que ri men to nº 835, de 2003, - art. 336, II,
 com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 21, de 2003 (nº
4.853/2001, na Casa de ori gem), que acres-
cen ta in ci so ao § 1º do art. 2º e al te ra o art.
7º da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de
1996, que dis põe so bre o Fun do de Ma nu-
ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun-
da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio –
FUNDEF, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.239, de
2003, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Hé lio Cos ta.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 393, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
 Re que ri men to nº 855, de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 393, de 2003 (nº
2.226/2002, 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 Ucrâ nia so bre Sal va guar das
Tec no ló gi cas re la ci o na das à Par ti ci pa ção da 
Ucrâ nia em Lan ça men tos a par tir do Cen tro
de Lan ça men tos de Alcân ta ra, ce le bra do
em Kiev, em 16 de ja ne i ro de 2002, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.298, 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 Ro-
se a na Sar ney.

– 7 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

 Re que ri men to nº 856, de 2003, art. 336, II,
 com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 40, 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 1.294,
de 2003, Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon),
que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no,
no va lor to tal de cem mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, com o
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e
De sen vol vi men to (BIRD), para fi nan ci ar par -
ci al men te o Ter ce i ro Pro je to de Com ba te às
Do en ças Se xu al men te Trans mis sí ve is (DST) 
e AIDS.

– 8 –

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO Nº 135, DE 1999

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que-
ri men to nº 838, de 2003 – art. 336, III)

Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 133, de 1999 (nº
5.460/2001, na que la Casa), que al te ra a Lei
nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990, que dis-
põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e do Ado -
les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as.

Instru ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 52 
mi nu tos.)
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Ata da 132ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 30 de se tem bro 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, 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 – 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 Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Efra im
Mo ra is – Fá ti ma Cle i de – 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 – Ide li Sal vat ti – Jef fer son
Pe res – João Alber to Sou za – João Ba tis ta Mot ta –
João Ca pi be ri be – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u-
sen – José Agri pi no – 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 – Ma gui to Vi le la – Mão San ta – Mar ce lo Cri-
vel la – Ma ria do Car mo Alves – Mo za ril do Ca val can-
ti – 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 – Ra mez Te bet – Re gi nal do
Du ar te – Re nan Ca lhe i ros – 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 – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val dir
Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 75 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

AVISOS
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

– Nº 1.928/2003, de 26 do cor ren te, en ca mi-
nhan do o re sul ta do da au di to ria re a li za da em aten di-
men to às so li ci ta ções do Re que ri men to nº 806, de
2003, do Se na dor Pe dro Si mon, e in for man do que a
re fe ri da ma té ria ain da não foi ob je to de ma ni fes ta ção
de fi ni ti va da que la Cor te de Con tas (TC-
002.946/2003); e

– Nº 2.384/2003, de 17 do cor ren te, en ca mi-
nhan do có pia do Acór dão nº 1.360/2003-TCU, que
pro põe uma ime di a ta ins pe ção jun to ao Ban co Cen -
tral do Bra sil e à Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri-
ca, a fim de aten der às so li ci ta ções do Re que ri men to
nº 511, de 2003, da Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa
(TC-014.108/2003-0).

As co mu ni ca ções fo ram en ca mi nha-
das, em có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos fi ca rão na Se cre ta-
ria-Ge ral da Mesa aguar dan do a ma ni fes ta-
ção de fi ni ti va do Tri bu nal de Con tas da
União.

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

– Nº 1.411/2003, de 19 do cor ren te, en ca mi-
nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men-
to nº 541, de 2003, do Se na dor Luiz Otá vio.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

Re que ri men to vai ao Arqui vo.

OFÍCIOS
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

– Nº 767/2003, de 25 do cor ren te, co mu ni can do
a apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 231, de
2002 (nº 258 /2003, na que la Casa), de au to ria dos
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Se na do res José Sar ney e Bel lo Par ga, que au to ri za
o Po der Exe cu ti vo a doar imó ve is que men ci o na.

– Nº 768/2003, de 25 do cor ren te, co mu ni can do
a apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 186, de
2001 (nº 1.568/2003, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor José Sar ney, que ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal
do Li vro.

(Pro je tos en vi a dos à san ção em
25-9-2003.)

PARECERES

PARECER Nº 1.367, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 4, de 1999 (nº
722/99 na ori gem), do Tri bu nal de Con tas
da União, que en ca mi nha có pia da De ci-
são nº 512/99, re fe ren te à ins pe ção re a li-
za da no Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

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 722-SGS-TCU, de 12 de agos to de
1999, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da
União (TCU) en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia
da De ci são nº 512/99, ado ta da pelo Ple ná rio da que-
la Cor te, re fe ren te à au di to ria re a li za da no Fun do de 
Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS).

Os do cu men tos ora apre ci a dos fo ram en vi a dos
pelo TCU ao Se na do Fe de ral em aten ção ao OF. SF
nº 428, de 20 de maio de 1999, por meio do qual o
Pre si den te des ta Casa en ca mi nhou có pia do Pa re cer
nº 234/99, da Co mis são de Assun tos So ci a is, con ten-
do so li ci ta ção àque le Tri bu nal.

A au di to ria foi re a li za da pela 8ª Se cre ta ria de
Con tro le Exter no, no pe río do de 29-6 a 5-7-99, com a
fi na li da de de ve ri fi car o cum pri men to da Re so lu ção
CCFGTS nº 279, de 17-2-98, prin ci pal men te quan to à 
des ti na ção dos re cur sos pro ve ni en tes da apli ca ção
das dis po ni bi li da des do FGTS.

O Avi so em aná li se, re ce bi do nes te Se na do
Fe de ral, em 16 de agos to de 1999, e re me ti do a
esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le em 17
de agos to do mes mo ano, con sis te em có pia do ex -
pe di en te en ca mi nha do à Co mis são de Assun tos
So ci a is (CAS).

I.2 – Aná li se da Ma té ria

Ao ana li sar a De ci são nº 445/98, do TCU, por
meio do Pa re cer nº 234/99, a CAS de ci diu so li ci tar
àque le Tri bu nal que a man ti ves se in for ma da a res-
pe i to do cum pri men to da Re so lu ção CCFGTS nº
279/98. A in ten ção era a de acom pa nhar os efe i tos
das mu dan ças in tro du zi das nas nor mas que re gu la-
vam o di re ci o na men to dado às re ce i tas re sul tan tes
da apli ca ção das dis po ni bi li da des do Fun do.

Com o in tu i to de fa ci li tar a com pre en são do
tema, a se guir, apre sen ta-se re su mi do his tó ri co acer -
ca da for ma de re mu ne ra ção das dis po ni bi li da des fi -
nan ce i ras do FGTS e de sua des ti na ção.

Qu an do da re a li za ção da pri me i ra au di to ria, vi -
gia a Re so lu ção CCFGTS nº 45/91 que de ter mi na va:

“I – Os re cur sos lí qui dos dis po ní ve is, in clu si ve
os do Fun do de Li qui dez, se rão re mu ne ra dos, no mí -
ni mo, à taxa anu al de ju ros de 6% (seis por cen to),
acres ci da da re mu ne ra ção bá si ca dos de pó si tos de
pou pan ça com data de ani ver sá rio no dia pri me i ro.

II – A re mu ne ra ção de que tra ta o item an te ri or
de ve rá ser cre di ta da, no dia pri me i ro de cada mês, à
con ta de re ce i tas fi nan ce i ras do Fun do.”

Em de cor rên cia da in ter pre ta ção que fa zia dos
men ci o na dos dis po si ti vos, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de-
ral (CEF) — agen te ope ra dor do FGTS — li mi ta va-se
a re pas sar ao Fun do ape nas o pro du to da in ci dên cia
dos ju ros equi va len tes à Taxa Re fe ren ci al1 (TR) + 6%
ao ano, in cor po ran do como re ce i tas pró pri as qua is-
quer va lo res ob ti dos além des sa re mu ne ra ção. Re gis-
tre-se que, por ser agen te do Fun do, a Ca i xa já re ce-
bia uma taxa de ad mi nis tra ção.

Dis cor dou des sa in ter pre ta ção a equi pe de au -
di to ria do TCU, pois acha va que toda re mu ne ra ção
ob ti da com a apli ca ção das dis po ni bi li da des de ve ria
re tor nar ao Fun do. Sus ci ta da essa ques tão, o Con se-
lho Cu ra dor re sol veu edi tar a Re so lu ção nº 279/98, al -
te ran do subs tan ci al men te a sis te má ti ca até en tão vi -
gen te.

Assim, fi cou es ta be le ci do que, “a par tir de 12 de
mar ço de 1998, toda ren ta bi li da de au fe ri da pelo
Agen te Ope ra dor, na apli ca ção das dis po ni bi li da des
do Fun do, será re pas sa da ao FGTS”. Além dis so,
cou be à CEF ga ran tir “a re mu ne ra ção mí ni ma dos re -
cur sos lí qui dos dis po ní ve is cor res pon den te à Taxa
Re fe ren ci al (TR) + 6% (seis por cen to) ao ano ...”.

Ou tras ino va ções fo ram a ins ti tu i ção de uma
taxa de per for man ce, fi xa da em 10%, a que fa ria jus a
CEF, so bre a par ce la dos ga nhos ob ti dos aci ma do
mí ni mo es ti pu la do, e a for ma ção de um fun do de re -
ser va vi san do a su por tar o ris co de cré di to das ope ra-
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ções con tra ta das até 28-2-98...”, cujo va lor é li mi ta do
a 10% do sal do das ope ra ções.

Mais adi an te, em 26-8-98, foi edi ta da a Re so lu-
ção CCFGTS nº 295, que pres cre veu mais de ta lha da-
men te a sis te má ti ca de se gre ga ção e apli ca ção das
dis po ni bi li da des do FGTS.

Os re cur sos do Fun do fo ram se pa ra dos dos da
Ca i xa — an tes eram apli ca dos jun tos e di vi di dos em
três con tas: a) con ta de de pó si tos, que man tém re -
cur sos su fi ci en tes para su por tar os de sem bol sos de
cur tís si mo pra zo, cujo va lor não pode ul tra pas sar
10% do to tal da re mu ne ra ção ex ce den te, de acor do
com as apli ca ções em tí tu los pú bli cos fe de ra is, e, à
se gun da, a ou tra me ta de da re mu ne ra ção ex ce den te,
a tí tu lo de taxa de per for man ce e para a cons ti tu i ção
da Re ser va para Ris co de Cré di to das ope ra ções
con tra ta das até 28-2-98”.

Por fim, con vém re cor dar que os do cu men tos
aqui ana li sa dos tam bém fo ram en vi a dos à Co mis são
de Assun tos So ci a is des ta Casa.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta que a ma té-
ria em aná li se não exi ge ne nhu ma pro vi dên cia do
Con gres so Na ci o nal, opi na mos que a Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le dela tome co nhe ci men to e
de li be re pela re mes sa do pro ces so ao ar qui vo.

Sala das Co mis sões, 10 de se tem bro de 2003. – 
Ney Su as su na, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor –
Anto nio Car los Va la da res – Ael ton Fre i tas – Ana
Jú lia Ca re pa – Del cí dio Ama ral  – Cé sar Bor ges –
Pa u lo Ocá vio – Le o nel Pa van.

1 A Taxa Re fe ren ci al (IR), di vul ga da pelo Ban co Cen tral do Bra sil,
é cal cu la da com base na re mu ne ra ção men sal mé dia dos
CDB/RDB, emi ti dos a ta xas de mer ca do pre fi xa das, com pra zo
de 30 a 35 dias. Re sul ta da apli ca ção de um re du tor à taxa mé dia
des ses pa péis pon de ra da pe los vo lu mes cap ta dos.

PARECER Nº 1.368, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, so bre o Avi so nº 219, de 2000
(nº 7.424/2000, na ori gem), do Tri bu nal
de Con tas da União, que en ca mi nha có -
pia da De ci são nº 876/2000-TCU (Ple ná-
rio) re fe ren te à Au di to ria re a li za da nas
obras de mo der ni za ção do Ae ro por to
Inter na ci o nal Gu a ra ra pes, em Re ci fe –
PE, para sub si di ar a Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li-
za ção do Con gres so Na ci o nal no exa me

da pro pos ta or ça men tá ria para o exer cí-
cio de 2001.

Re la tor ad hoc: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

1.1 His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le o Avi so nº 219, de 2000 (Avi so nº
7494-SGS-TCU, de 20 de ou tu bro de 2000, na ori-
gem), me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da
União – TCU – en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia
da De ci são nº 876/2000, ado ta da pelo Ple ná rio da -
que la Insti tu i ção, em 18 de ou tu bro de 2000, re fe-
ren te à Au di to ria re a li za da nas obras de mo der ni za-
ção do Ae ro por to Inter na ci o nal Gu a ra ra pes, em Re -
ci fe-PE, para sub si di ar a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so
Na ci o nal no exa me da pro pos ta or ça men tá ria para o 
exer cí cio de 2001.

As obras au di ta das ori gi na ram-se de Ter mo de
Con vê nio ce le bra do, em 17 de mar ço de 2000, en tre
o Esta do de Per nam bu co e a Empre sa Bra si le i ra de
Infra-Estru tu ra Ae ro por tuá ria — INFRAERO, que de -
fi niu como pri o ri da des os se guin tes itens:

a) cons tru ção do novo ter mi nal de pas sa ge i ros
e obras com ple men ta res;

b) cons tru ção do es ta ci o na men to de ve í cu los;
c) in fra-es tru tu ra bá si ca da área do novo ter mi-

nal de pas sa ge i ros; e
d) adequa ção do sis te ma de aces so ao ae ro-

por to.
O va lor to tal da obra con ve ni a da foi es ti ma do

em US$ 71.838.334,00 (se ten ta e um mi lhões, oi to-
cen tos e trin ta e oito mil, tre zen tos e trin ta e qua tro dó -
la res ame ri ca nos), dos qua is acor dou-se que
US$62.000.000,00 (ses sen ta e dois mi lhões de dó la-
res ame ri ca nos) pro ve ri am do Pro gra ma de De sen-
vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te do Bra sil
(PRODETUR/NE); US$2.238.334,00 (dois mi lhões,
du zen tos e trin ta e oito mil e tre zen tos e trin ta e qua tro
dó la res ame ri ca nos) da Infra e ro; e US$7.600.000,00
(sete mi lhões e se is cen tos mil dó la res ame ri ca nos),
do Esta do de Per nam bu co. O Instru men to es ta be le-
ceu, ain da, que os re cur sos pro ve ni en tes do Pro de tur
cor re ri am por con ta do Esta do de Per nam bu co, da
Embra tur e da Infra e ro, na pro por ção de 50%, 30% e
20%, res pec ti va men te.

O avi so em aná li se foi re ce bi do nes te Se na do
Fe de ral, em 25 de ou tu bro de 2000, onde foi pro to co-
la do como Avi so nº 219, de 2000, e en ca mi nha do a
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esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le — CFC,
em 27 de ou tu bro de 2000.

No âm bi to da CFC, o ex-Se na dor Wel ling ton
Ro ber to foi ini ci al men te de sig na do, em 26 de ou tu bro
de 2001, para re la tar a ma té ria. Em 26 de de zem bro
de 2002, o pro ces sa do foi de vol vi do à CFC, sem re la-
tó rio, na for ma do art. 89, § 2º do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral. Fi nal men te, em 29 de ju lho de
2003, fo mos de sig na dos pelo Pre si den te da CFC
para re la tor da ma té ria.

1.2 Os Fa tos Apu ra dos pela Au di to ria

A au di to ria, a car go da SECEX-PE, foi re a li za-
da no pe río do de 26-6-2000 a 21-7-2000. A Uni da de
Téc ni ca que re a li zou os le van ta men tos des ta cou a
exis tên cia de “in dí ci os de ir re gu la ri da des gra ves”,
ten do-os di vi di do em qua tro gru pos, a sa ber:

1) ir re gu la ri da des no PT Embra tur;
2) ir re gu la ri da des no pro ce di men to li ci ta tó rio da

Con cor rên cia Pú bli ca Inter na ci o nal nº 001/2000;
3) ir re gu la ri da des no edi tal de pré-qua li fi ca ção; e
4) ir re gu la ri da des no com pro mis so ce le bra do.
Além dis so, a Equi pe Téc ni ca men ci o nou a exis -

tên cia de “ir re gu la ri da des im pu ta das à em pre sa pro -
je tis ta con tra ta da para ela bo rar o pro je to bá si co e o
or ça men to que es tão sen do ob je to de Re pre sen ta-
ções, Pro ces so nº TC-011.094/2000-5”.

1.3 As Pro pos tas da Equi pe Téc ni ca do TCU e a
De ci são do Tri bu nal

Em con clu são, a SECEX/PE pro pôs a re a li za-
ção de au diên ci as de di ver sas au to ri da des dos ór-
gãos pú bli cos fe de ra is en vol vi dos com a obra e do
Go ver no do Esta do de Per nam bu co, vi san do à ob-
ten ção de jus ti fi ca ti vas, re la ti va men te aos in dí ci os
de ir re gu la ri da des gra ves apon ta dos no re la tó rio da
au di to ria. Adi ci o nal men te, su ge riu a con ver são dos
au tos em “pro ces so de acom pa nha men to para opor -
tu na ado ção de pro vi dên ci as de man da das pela es-
pé cie”.

O Mi nis tro Re la tor da ma té ria re sol veu pelo não
aca ta men to das pro pos tas da equi pe téc ni ca, em sua
qua se to ta li da de, ten do o Tri bu nal, ao fi nal, de ci di do
por fa zer as se guin tes de ter mi na ções à Empre sa Bra -
si le i ra de Infra-es tru tu ra Ae ro por tuá ria – INFRAERO,
no sen ti do de se rem in clu í dos di ver sos ele men tos no
Ter mo de Con vê nio fir ma do com o Esta do de Per -
nam bu co, den tre os qua is des ta cam-se:

a) pre ci sa in di ca ção dos cré di tos que su por ta-
rão as des pe sas, in clu si ve quan to à ori gem dos re cur-
sos es ta du a is, ge ne ri ca men te es pe ci fi ca dos no Con -
vê nio;

b) in di ca ção do pro je to ou ati vi da de, no or ça-
men to do Esta do de Per nam bu co, a cuja do ta ção se -
rão con sig na das as trans fe rên ci as do Go ver no Fe de-
ral para a obra em re fe rên cia;

c) in clu são no Con vê nio da re for ma do atu al ter -
mi nal de pas sa ge i ros do Ae ro por to Inter na ci o nal Gu -
a ra ra pes, para ma i or cla re za do seu ob je to.

O Tri bu nal de ter mi nou, ain da, à SECEX-PE que
acom pa nhas se a pu bli ca ção do edi tal per ti nen te à
Con cor rên cia Pú bli ca Inter na ci o nal nº 001/2000, ve ri-
fi can do a fiel ob ser vân cia da le gis la ção apli cá vel ao
caso.

Con clu iu, ao fi nal, pela ine xis tên cia de ir re gu la ri-
da des gra ves quan to aos pro ce di men tos até aque le
mo men to ana li sa dos.

1.4  Aná li se da Ma té ria

Pre li mi nar men te, sa li en te-se que a ma té ria
veio ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
den tro da sis te má ti ca que vem sen do ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União de en vi ar a esta Casa
to dos os seus jul ga men tos re la ti vos a au di to ri as re a-
li za das. Sa li en te-se, ain da, que a au di to ria foi re a li-
za da para sub si di ar a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção na apre ci a ção
da Pro pos ta Orça men tá ria Anu al para o exer cí cio de 
2001.

Na apre ci a ção da ma té ria, im por ta res sal tar a
sua tra mi ta ção no âm bi to do Se na do Fe de ral, es pe ci-
al men te nes ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
— CFC:

 –Re ce bi men to do Avi so do TCU pelo Se na do
Fe de ral: 25-10-2000;

 –Re ce bi men to do pro ces sa do na CFC:
27-10-2000;

 –Pri me i ra dis tri bu i ção da ma té ria para Re la tor
(ex-Se na dor Wel ling ton Ro ber to):

26-10-200l (exa ta men te 1 (um) ano do re ce bi-
men to do pro ces sa do pela CFC);

 – De vo lu ção da ma té ria à CFC, sem pro pos ta
de pa re cer do Re la tor de sig na do: 20-12-2002 (1 ano
e dois me ses após o re ce bi men to do pro ces sa do pelo 
Re la tor e 2 anos e 2 me ses após o re ce bi men to da
ma té ria pelo Se na do Fe de ral);

 –De sig na ção do pre sen te Re la tor: 29 de ju lho
de 2003.

Des ne ces sá rio, as sim, sa li en tar a fal ta de tem -
pes ti vi da de da pre sen te aná li se, em face do lon go
tem po de cor ri do – apro xi ma da men te 3 anos — des de
o le van ta men to dos da dos pela Equi pe Téc ni ca do
TCU (26-6-2000 a 21-7-2000).
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Foi pos sí vel, in clu si ve, a esta Re la to ria ve ri fi car,
na pá gi na man ti da pelo Tri bu nal na Inter net, a exis-
tên cia de tra ba lhos de au di to ria mais re cen tes re a li-
za dos no em pre en di men to em ques tão (De ci são nº
1000/2002 — Ple ná rio e De ci são nº 1358/2002 —
Ple ná rio), que, pre su mi vel men te, fo ram en vi a das ao
Se na do Fe de ral e, con se qüen te men te, a essa Co mis-
são. É pos sí vel, igual men te, su por-se que os res pec ti-
vos pro ces sa dos, to dos re la ti vos à mes ma obra de
am pli a ção do Ae ro por to Inter na ci o nal Gu a ra ra-
pes/PE, es te jam tra mi tan do se pa ra da men te.

Nes se sen ti do, o exa me da ma té ria, no atu al
mo men to, afi gu ra-se des ti tu í do de qual quer ob je ti vi-
da de, nada mais res tan do a ser pro pos to se não o en -
vio do pro ces sa do ao ar qui vo.

Em ca sos se me lhan tes – ma té ria com lon go
tem po de tra mi ta ção na CFC –, se ria con ve ni en te que 
a Se cre ta ria des ta Co mis são in ves ti gas se a exis tên-
cia de pro ces sa dos mais re cen tes so bre o mes mo
em pre en di men to ou tema, aler tan do para a con ve-
niên cia de pro mo ver-se à tra mi ta ção con jun ta dos
res pec ti vos pro ces sa dos, o que po de ria con fe rir ma i-
or ob je ti vi da de e in te res se nas de li be ra ções des ta
Co mis são.

1.5 Con clu sões

A aná li se em pre en di da pos si bi li tou as se guin-
tes con clu sões:

a) a apre ci a ção da ma té ria, cer ca de 2 anos e 9
me ses após o re ce bi men to do pro ces sa do por esta
CFC, re ves te-se de ab so lu ta fal ta de tem pes ti vi da de,
fato que está a exi gir me di das cor re ti vas;

b) a cons ta ta ção de tra ba lhos de au di to ri as
mais re cen tes so bre o em pre en di men to em ques tão
— Ampli a ção do Ae ro por to Inter na ci o nal Gu a ra ra-
pes, em Re ci fe/PE — su ge re es for ço para pro mo-
ver-se à tra mi ta ção con jun ta dos res pec ti vos pro ces-
sa dos, a fim de con fe rir ma i or ob je ti vi da de nas aná li-
ses e de li be ra ções des ta CFC;

c) no pre sen te mo men to, nada mais res ta a fa -
zer, se não su ge rir o en vio do pro ces sa do ao ar qui vo.

2. Voto

Di an te do ex pos to, pro po mos que a Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to da
ma té ria e de li be re pelo en vio do pro ces sa do ao ar -
qui vo.

Sala das Co mis sões, 10 de se tem bro de 2003. – 
Ney Su as su na, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor ad 
hoc – Anto nio Car los Va la da res – Ael ton Fre i tas –
Ana Jú lia Ca re pa – Del cí dio Ama ral – Cé sar Bor -
ges – Pa u lo Octá vio – Le o nel Pa van.

PARECER Nº 1.369, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem Nº 179, de
2003 (Nº 417/2003 na ori gem), da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca, que so li ci ta au to ri-
za ção para a con tra ta ção de ope ra ção de 
cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor to tal de
até US$27.500.000,00 (vin te e sete mi-
lhões e qui nhen tos mil dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en -
tre a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Por to Ale-
gre-RS e o Fun do Fi nan ce i ro para o De-
sen vol vi men to da Ba cia do Pra ta
(FONPLATA), des ti na da a fi nan ci ar, par ci-
al men te, o Pro gra ma Inte gra do Zona Nor -
te – Entra da de Por to Ale gre.

Re la tor: Se na dor Ser gio Ca bral

I – Re la tó rio

Tra ta-se de men sa gem en ca mi nha da ao Se na-
do Fe de ral, me di an te a qual se so li ci ta au to ri za ção
para a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no,
com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no
va lor to tal de até US$27,500,000.00 (vin te e sete mi -
lhões e qui nhen tos mil dó la res nor te ame ri ca nos), de
prin ci pal, en tre a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Por to Ale-
gre-RS e o Fun do Fi nan ce i ro para o De sen vol vi men to
da Ba cia do Pra ta (FONPLATA), des ti na da a fi nan ci ar,
par ci al men te, o Pro gra ma Inte gra do Zona Nor te –
Entra da de Por to Ale gre.

A ope ra ção de cré di to em ques tão apre sen ta as
se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

a) va lor pre ten di do: US$ 27.500.000,00 (vin te e
sete mi lhões e qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca);

b) mo da li da de de em prés ti mo: mo e da úni ca
(dó lar dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

c) pra zo de de sem bol so: 60 me ses a con tar da
data da vi gên cia do con tra to;

d) amor ti za ção: den tro do pra zo im pror ro gá vel
de 15 anos a par tir da vi gên cia do con tra to, em par -
ce las se mes tra is, con se cu ti vas e, tan to quan to pos -
sí vel, igua is sen do que a pri me i ra par ce la de ve rá
ser paga 180 dias após a data pre vis ta para o úl ti mo
de sem bol so;

e) ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos
com base na Li bor se mes tral para dó lar ame ri ca no,
acres ci dos de um spre ad de 2,45% a.a. (dois e qua -
ren ta. e cin co cen té si mos por cen to ao ano);
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f) 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 do em prés ti mo, que co me ça rá a
ser cal cu la do 180 dias após a as si na tu ra do con tra to.
Esta co mis são será ele va da para 1% (um por cen to)
caso haja am pli a ção do pra zo ori gi nal de de sem bol so;

g) co mis são à vis ta: US$231.250,00 (du zen tos
e trin ta e um mil du zen tos e cin qüen ta dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca) em uma úni ca par ce la,
após a efe ti vi da de do con tra to.

A mi nu ta do con tra to se en con tra às fls.
184/191, à qual es tão ane xa das suas nor mas ge ra is,
às fls. 192/206, a des cri ção do pro gra ma a que se
des ti na o em prés ti mo, às fls. 207/209, a po lí ti ca para
a aqui si ção de bens e ser vi ços pe los to ma do res do
Fon pla ta, às fls. 210/216, as nor mas para a con tra ta-
ção de con sul to res pe los to ma do res do Fon pla ta, às
fls. 217/225 e o con tra to de ga ran tia, a ser fir ma do en -
tre a União Fe de ral e o Fon pla ta, às fls. 226/228.

Em âm bi to mu ni ci pal, o “Pro gra ma Inte gra do
Entra da da Ci da de” se en con tra in clu í do no Pla no Plu -
ri a nu al 2002/2005, apro va do pela Lei nº 8.748, de 20
de ju lho de 2001 (fls. 163). A lei mu ni ci pal nº 8.995, de
30 de ou tu bro de 2002, au to ri za o Po der Exe cu ti vo a
con tra tar em prés ti mo ex ter no jun to ao Fun do Fi nan ce-
i ro de De sen vol vi men to da Ba cia do Pra ta –
FONPLATA, com ga ran tia da União, para fi nan ci a men-
to de obras de es tru tu ra ção ur ba na e re cu pe ra ção am -
bi en tal do Pro gra ma Inte gra do Entra da da Ci da de (fls.
130/131). As mi nu tas de con tra to fo ram ana li sa das e
apro va das pela Pro cu ra do ria-Ge ral do Mu ni cí pio de
Por to Ale gre em 7 de ju lho de 2003 (fls. 29/32).

A Ge rên cia Téc ni ca da Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal apre sen tou, em 14 de no vem bro de 2002, o
Pa re cer STN/GTCUR-2002/325, às fls. 17/24, no qual 
con clu iu que es tão cum pri das as exi gên ci as le ga is
para a con ces são de cré di to com ga ran tia da União
Fe de ral, so li ci tan do, no en tan to, pre li mi nar men te, a
aná li se da Co or de na ção-Ge ral de Res pon sa bi li da des
Fi nan ce i ras e Ha ve res Mo bi liá ri os do Se tor Pú bli co
(COREF), e pos te ri or men te à Pro cu ra do ria da Fa zen-
da Na ci o nal e ao Se na do Fe de ral.

A Co or de na ção-Ge ral das Re la ções e Aná li se
Fi nan ce i ra dos Esta dos e Mu ni cí pi os – COREM apre -
sen tou, em 3 de de zem bro de 2002, Nota Téc ni ca às
fls. 25/26, ten do con clu í do que “o re sul ta do pri má rio
mé dio pon de ra do, dos anos ana li sa dos, foi po si ti vo e
su fi ci en te para co brir o ser vi ço das dí vi das con tra ta-
das e da ope ra ção de cré di to em aná li se, sen do o mu -
ni cí pio clas si fi ca do na ca te go ria “A“, con for me a Por -
ta ria STN nº 89, de 1997”.

A COREF, por in ter mé dio do Pa re cer nº 168
STN/COREF/GERFI, de 4 de ju nho de 2003, às fls
9/15, con fir mou a ine xis tên cia de ar gu men tos con trá-
ri os à con ces são de ga ran tia da União, con di ci o nan-
do que pre vi a men te à for ma li za ção dos ins tru men tos
con tra tu a is, seja for ma li za do o res pec ti vo con tra to de
con tra ga ran tia e ve ri fi ca do o cum pri men to das se-
guin tes con di ci o na li da des, re la ci o na das no Pa re cer:
cons ti tu i ção da Uni da de Exe cu to ra do Pro gra ma;
apre sen ta ção dos ter mos de re fe rên cia e pro ce di-
men tos para a con tra ta ção de con sul to res e dos pro -
ce di men tos a se rem apli ca dos para a con tra ta ção de
cons tru to res e for ne ce do res. (fls. 14)

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, do
Mi nis té rio da Fa zen da, ofe re ceu, em 18 de ju lho de
2003, o Pa re cer PGFN/COF/Nº 1.173/2003, às fls.
5/8, no qual con clu iu por “não ha ver óbi ce le gal à con -
tra ta ção da ope ra ção de cré di to em tela, bem como à
con ces são de ga ran tia por par te da União, ob ser va-
das, con tu do, as res sal vas cons tan tes do item 3. b”.
As res sal vas di zem res pe i to à ne ces si da de de se for -
ma li zar o con tra to de con tra ga ran tia en tre o Te sou ro
Na ci o nal e o Mu ni cí pio, bem como de se cum pri rem
às con di ções pré vi as à re a li za ção do pri me i ro de sem-
bol so, ex pli ci ta das no item “a. 2”, às fls. 7, qua is se -
jam, as es ta be le ci das no Pa re cer da Co ref, acres ci-
das da apre sen ta ção do de cre to da Pre fe i tu ra Mu ni ci-
pal me di an te o qual se ex pro pri am os ter re nos ne ces-
sá ri os para a exe cu ção da to ta li da de do Pro gra ma.

II – Aná li se

O art. 52, V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis põe que 
com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe de ral au to ri zar
ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi nan ce i ra, de in te-
res se da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos
Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os. O art. 99 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral co me te à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos a com pe tên cia para o exa me
da ope ra ção de cré di to ob je to des ta Men sa gem.

A Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Por to Ale gre pre ten de
ce le brar com o Fun do Fi nan ce i ro para o De sen vol vi-
men to da Ba cia do Pra ta – FONPLATA, con tra to de
ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor de
US$27,500,000.00 (vin te e sete mi lhões e qui nhen tos
mil dó la res nor te-ame ri ca nos), pelo pra zo de 174
(cen to e se ten ta e qua tro) me ses, com ca rên cia de 60
(ses sen ta) me ses e pra zo de de sem bol so de 60 (ses -
sen ta) me ses, con ta dos a par tir da vi gên cia do con -
tra to. Os ju ros pre vis tos são de 2,45% 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. Os ju ros
de mora são de 20% das ta xas nor ma is de ju ros Li bor
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mais 2,30% ao ano de spre ad so bre par ce las ven ci-
das. O pa ga men to deve ocor rer em 20 (vin te) par ce-
las se mes tra is, con se cu ti vas e igua is, ven cen do-se a
pri me i ra 180 (cen to e oi ten ta) dias após o úl ti mo de -
sem bol so. A Co mis são de Admi nis tra ção é de
US$231,250.00 (du zen tos e trin ta e um mil du zen tos
e cin qüen ta dó la res nor te-ame ri ca nos), pa gá vel em
uma úni ca par ce la na data do pri me i ro de sem bol so.

A Re so lu ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral,
“dis põe so bre as ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter-
no dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os,
in clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus li mi tes e con di-
ções de au to ri za ção, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Os re qui si tos pre vis tos no art. 21 da Re so lu ção
nº 43/01 se en con tram aten di dos. Cons tam dos au tos
de cla ra ções e do cu men tos que ates tam o aten di men-
to de to dos os re qui si tos, a sa ber, o pe di do do Che fe
do Po der Exe cu ti vo, acom pa nha do de pa re ce res téc -
ni cos e ju rí di cos (in ci so I, fls. 37/38 e 29/32); au to ri za-
ção le gis la ti va para a re a li za ção da ope ra ção (in ci so
II, fls. 130/131); com pro va ção da in clu são no or ça-
men to dos re cur sos pro ve ni en tes da ope ra ção ple i te-
a da (in ci so III, fls. 163); cer ti dão ex pe di da pelo Tri bu-
nal de Con tas com pe ten te (in ci so IV, fls. 11/15); de cla-
ra ção do Che fe do Po der Exe cu ti vo ates tan do o aten -
di men to do in ci so III do art. 5º (in ci so V, fls. 11/15);
com pro va ção da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal
quan to ao adim ple men to de obri ga ções an te ri o res
com a União (in ci so VI, fls. 7); cer ti dões ne ga ti vas
(item VIII, fls. 7); cro no gra ma de dis pên dio (item IX, fls.
35); re la ções de dí vi das, ba lan ce tes men sa is, con so-
li da ção de con tas e pu bli ca ções (in ci sos X a XIII, fls.
11/15); leis or ça men tá ria e de di re tri zes or ça men tá ri-
as (in ci sos XIV e XV, fls. 163).

Há de cla ra ção de que há mar gem para a con ces-
são da ga ran tia den tro dos li mi tes de en di vi da men to
da União, bem como de cla ra ção de ca pa ci da de de pa -
ga men to e adim plên cia do Mu ni cí pio de Porto Ale gre
(fls. 12/13). Há ofe re ci men to de con tra ga ran ti as pelo
Mu ni cí pio de Por to Ale gre para a União (fls. 14).

III – Voto

A aná li se da do cu men ta ção apre sen ta da con fir-
mou o aten di men to de to das as con di ções im pos tas
pela Re so lu ção nº 43, de 2001 do Se na do Fe de ral.
Estão sen do tam bém cum pri das as con di ções para
ga ran tia do Te sou ro Na ci o nal ex pres sas no § 9º do
art. 3º e no art. 4º da Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se -
na do Fe de ral. Estão sen do igual men te ob ser va das as 
dis po si ções dos de ma is ins tru men tos le ga is. Nada há 
a opor quan to à le ga li da de da ope ra ção.

A aná li se quan to ao mé ri to do em prés ti mo é fa -
vo rá vel. O Pro gra ma Inte gra do Zona Nor te – Entra da
de Por to Ale gre tem ob je ti vos que re pre sen tam de-
man das le gí ti mas: me lho rar a in fra-es tru tu ra ur ba na
dos ba ir ros de Hu ma i tá, Far ra pos e Na ve gan tes, e
pro mo ver a re cu pe ra ção am bi en tal da que la re gião.
Além dis so, as con di ções de pa ga men to são re la ti va-
men te fa vo rá ve is. O cus to efe ti vo, da or dem de
4,27%, é mu i to fa vo rá vel se com pa ra do ao que o go -
ver no bra si le i ro vem pa gan do por ope ra ções da mes -
ma na tu re za.

A fim de so lu ci o nar as con di ci o na li da des men ci-
o na das nos pa re ce res da STN e da Pro cu ra do ria-Ge-
ral da Fa zen da Na ci o nal tais pen dên ci as fo ram in clu í-
das na mi nu ta do Pro je to de Re so lu ção para que se -
jam cum pri das pre li mi nar men te à for ma li za ção dos
ins tru men tos con tra tu a is.

Di an te do ex pos to, con clu í mos pela apro va ção
do ple i to nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº     , DE 2003

Au to ri za a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Por to Ale gre – RS a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re-
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor to -
tal de até US$27.500.000,00 (vin te e sete
mi lhões e qui nhen tos mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci-
pal, jun to ao Fun do Fi nan ce i ro para o De -
sen vol vi men to da Ba cia do Pra ta
(FONPLATA), des ti na da a fi nan ci ar, par ci-
al men te, o Pro gra ma Inte gra do Zona Nor -
te – Entra da de Por to Ale gre.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Por to Ale gre – 

RS au to ri za da a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter-
no jun to ao Fun do Fi nan ce i ro para o De sen vol vi men-
to da Ba cia do Pra ta (FONPLATA).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos no ca-
put se rão uti li za dos para fi nan ci ar, par ci al men te, o
Pro gra ma Inte gra do Zona Nor te – Entra da de Por to
Ale gre.

Art. 2º Antes da as si na tu ra dos ins tru men tos
con tra tu a is, de vem ser so lu ci o na das as pen dên ci as
apon ta das pela Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na -
ci o nal:

I – deve ser for ma li za do e as si na do o res pec ti vo
con tra to de con tra ga ran tia;

II – de vem ser re co nhe ci das pela Fon pla ta,
como cum pri das as se guin tes con di ções:
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a) cons ti tu i ção da Uni da de Exe cu to ra do Pro gra-
ma e apre sen ta ção dos ter mos de re fe rên cia e pro ce di-
men tos para a con tra ta ção de con sul to res ne ces sá ri os
para o fun ci o na men to da Uni da de Exe cu to ra;

b) apre sen ta ção dos pro ce di men tos que se pro -
põe apli car para re a li zar a con vo ca ção, se le ção, ad ju-
di ca ção e con tra ta ção de cons tru to res e for ne ce do-
res de acor do com a “Po lí ti ca para a Aqui si ção de
Bens e Ser vi ços pe los Mu tuá ri os do Fon pla ta”;

c) apre sen ta ção dos pro ce di men tos que se pro -
põe apli car para re a li zar a con vo ca ção, se le ção, ad ju-
di ca ção e con tra ta ção de ser vi ços de con sul to ria para 
a su per vi são de obras, de acor do com o es ta be le ci do
no art. 27 das Con di ções Espe ci a is, e

d) apre sen ta ção do de cre to da Pre fe i tu ra Mu -
ni ci pal me di an te o qual se ex pro pri am os ter re nos
ne ces sá ri os para a exe cu ção da to ta li da de do Pro -
gra ma.

Art. 3º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no art. 
1º apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I – va lor pre ten di do: US$27.500.000,00 (vin te e
sete mi lhões e qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca);

II – mo da li da de de em prés ti mo: mo e da úni ca
(dó lar dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

III – pra zo de de sem bol so: 60 me ses a con tar da 
data da vi gên cia do con tra to;

IV – amor ti za ção: den tro do pra zo im pror ro gá vel
de 15 anos a par tir da vi gên cia do con tra to, em par ce-
las se mes tra is, con se cu ti vas e, tan to quan to pos sí vel,
igua is sen do que a pri me i ra par ce la de ve rá ser paga
180 dias após a data pre vis ta para úl ti mo de sem bol so;

V – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos
com base na Li bor se mes tral para dó lar ame ri ca no,
acres ci dos de um spre ad de 2,45% a.a. (dois e qua -
ren ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano);

VI – 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 do em prés ti mo, que co me-
ça rá a ser cal cu la do 180 dias após a as si na tu ra do
con tra to. Esta co mis são será ele va da para 1 % (um
por cen to) caso haja am pli a ção do pra zo ori gi nal de
de sem bol so;

VII – co mis são à vis ta: US$231.250,00 (du zen-
tos e trin ta e um mil du zen tos e cin qüen ta dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca) em uma úni ca par ce la,
após a efe ti vi da de do con tra to.

Art. 4º É a União au to ri za da, nos ter mos do § 9º
do art. 3º e do art. 4º da Re so lu ção nº 96, de 1989, do
Se na do Fe de ral, a con ce der ga ran tia à ope ra ção de
cré di to men ci o na da no ar ti go 1º.

Pa rá gra fo úni co. A ga ran tia men ci o na da no ca-
put terá como con tra ga ran tia as co tas das Trans fe-
rên ci as Cons ti tu ci o na is da União a que a Pre fe i tu ra
faz jus, com ple men ta das por suas re ce i tas pró pri as.

Art. 5º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu-
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões,    de se tem bro de 2003. –
Ra mez Te bet, Pre si den te –  Sér gio Ca bral, Re la tor –
Edu ar do Su plicy – Anto nio Car los Va la da res – Ge -
ral do Mes qui ta Ju ni or – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Pe dro Si mon – Val dir Ra upp – Cé sar
Bor ges – Edu ar do Aze re do – Tas so Je re is sa ti –
Luiz Otá vio – Ney Su as su na – Le o nel Pa van.

PARECER Nº 1.370, de 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre Men sa gem Nº 199, de 2003
(nº 490/03, na ori gem), que “Sub me te à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral a in di ca-
ção do Se nhor Ale xan dre Schwart sman
para exer cer o car go de Di re tor do Ban co
Cen tral do Bra sil”.

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em vo ta-
ção se cre ta re a li za da em 30 de se tem bro de 2003,
apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se -
na dor Ney Su as su na so bre a Men sa gem nº 199, de
2003, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor
Ale xan dre Schwart sman, para exer cer o car go de Di -
re tor do Ban co Cen tral do Bra sil, por 21 vo tos fa vo rá-
ve is, 3 con trá rio(s) e ne nhu ma abs ten ções.

Sala das Co mis sões, 30 de se tem bro de 2003. – 
Ra mez Te bet, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor
– Ana Jú lia Ca re pa – Ide li Sal vat ti – Edu ar do Su -
plicy – 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 – Pe dro Si mon – Val -
dir Ra upp – Sér gio Ca bral – Ney Su as su na – Cé sar
Bor ges – Efra im Mo ra is – Jo nas Pi nhe i ro – Pa u lo
Octá vio – Ro dolp ho Tou ri nho – Ante ro Paes de
Bar ros – Tas so Je re is sa ti – Alme i da Lima – Pa trí-
cia Sa bo ya Go mes – Le o nel Pa van.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

Nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea d, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca
sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral o nome
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do Se nhor Ale xan dre Schwart sman para exer cer o
car go de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

O re fe ri do dis po si ti vo con fe re com pe tên cia pri -
va ti va ao Se na do Fe de ral para, após ar güi ção pú bli-
ca, apro var pre vi a men te, por voto se cre to, o pre si den-
te e os de ma is di re to res do Ban co Cen tral do Bra sil.

O cur ri cu lum vi tae ane xo à Men sa gem Pre si-
den ci al evi den cia que o Se nhor Ale xan dre Schwart -
sman pos sui for ma ção aca dê mi ca e ex pe riên cia pro -
fis si o nal com pa tí ve is com o car go para o qual está
sen do in di ca do.

Ba cha rel em Ciên ci as Eco nô mi cas pela Uni ver-
si da de de São Pa u lo em 1986, o Se nhor Ale xan dre
Schwart sman é, tam bém, mes tre em eco no mia, pela
mes ma uni ver si da de (1990) e PHD., tam bém em eco -
no mia, pela Uni ver sity of Ca li for nia, Ber ke ley (2000).

Exer ceu, nos De par ta men tos de Eco no mia da
Uni ver si da de de São Pa u lo, da Pon ti fi ca Uni ver si da de
Ca tó li ca de São Pa u lo e da Uni ver sity of Ca li for nia,
Ber ke ley, as fun ções de pro fes sor.

Re la ti va men te a sua ex pe riên cia pro fis si o nal,
além da já men ci o na da ati vi da de aca dê mi ca, cum pre
res sal tar as re le van tes fun ções que exer ceu: Eco no-
mis ta-che fe do Uni ban co, des de ja ne i ro de 2003;
Eco no mis ta-che fe da BBA Cor re to ra, de ju lho de
2001 a de zem bro de 2002; Di re tor e Eco no mis ta-che-
fe do Indo su ez W.I. Carr Se cu ri ti es D.T.V.M., de maio
de 1999 a ju lho de 2001, e eco no mis ta-che fe do Cré -
dit Agri co le Indo su ez D.T.V.M., de abril de 1995 a
maio de 1999.

É au tor de di ver sas pu bli ca ções na área eco nô-
mi ca, no ta da men te de as sun tos per ti nen tes à eco no-
mia bra si le i ra, des ta can do-se, en tre ou tras, ques tões
re la ti vas ao câm bio, in fla ção, en di vi da men to in ter no e 
ex ter no, cres ci men to eco nô mi co, dis tri bu i ção de ren -
da, além de ou tras pu bli ca ções de na tu re za teó ri ca.

As fun ções e os car gos exer ci dos, bem como a
sé rie de ar ti gos, ca pí tu los de li vros e mo no gra fi as pu -
bli ca das, se le ci o na dos em seu cur rí cu lo — que se en -
con tra à dis po si ção dos emi nen tes in te gran tes des te
Co le gi a do — re ve lam o ní vel de qua li fi ca ção pro fis si-
o nal e a for ma ção téc ni ca e aca dê mi ca do in di ca do, fi -
can do, as sim, esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos em con di ções de de li be rar so bre a in di ca ção do
Se nhor Ale xan dre Schwart sman para exer cer o car go
de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

Sala da Co mis são, Ra mez Te bet, Pre si den te –
Ney Su as su na, Re la tor.

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) – Foi en ca mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº
1.369, de 2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, con clu in do pela apre sen ta ção do Pro je to de Re -
so lu ção nº 43, de 2003 (MSF 179/2003), que au to ri za
a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Por to Ale gre – RS a con tra-
tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor to tal de vin te e
sete mi lhões e qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, jun to ao Fun do Fi -
nan ce i ro de De sen vol vi men to da Ba cia do Pra ta (Fon -
pla ta), des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra-
ma Inte gra do Zona Nor te – Entra da de Por to Ale gre.

A pro po si ção fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin -
co dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos ter mos
do art. 235, II, “f”, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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 873/2003

Re que rem Voto de Apla u so ao jo vem a tle ta bra -
si le i ro Alfre do Mar chet ti, fe nô me no das pis ci nas aos 9 
anos de ida de e in vic to em 66 tor ne i os, pela con quis ta
do tro féu de me lhor atle ta mun di al de Na ta ção, na sua 
ca te go ria, dis pu ta do re cen te men te no Aqua tic Con ter
de Nova Ior que, bem como por exem plar pos tu ra de
bra si li da de.

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 ao jo vem atle ta
ca ta ri nen se Alfre do Mar chet ti, re si den te em Bal neá rio
Cam bo riú. Embo ra mu i to jo vem, Alfre do Mar chet ti vem
re ve lan do ex tra or di ná ria per for man ce no ce ná rio mun -
di al, con quis tan do em agos to úl ti mo o tro féu de me lhor
na da dor do mun do na ca te go ria 9 anos.

Re que re mos mais, que o Voto de Apla u so seja
tam bém en ca mi nha do aos fa mi li a res do jo vem atle ta,
ao Go ver na dor do Esta do de San ta Ca ta ri na, ao Pre -
fe i to de Bal neá rio Cam bo riú e ao Clu be Ita mi rim, em
Ita jaí (SC).

Jus ti fi ca ção

O Voto de Apla u so que ora re que re mos, jus ti fi-
ca-se pelo no tá vel de sem pe nho do jo vem atle ta de
ape nas 9 anos de ida de, que vem de con quis tar, nos
Esta dos Uni dos, o tro féu de me lhor na da dor do mun -
do na mo da li da de etá ria. Alfre do Mar chet ti, au tên ti ca
re ve la ção da na ta ção mun di al, foi vi to ri o so em 66
com pe ti ções in ter na ci o na is e pre pa ra-se ago ra para
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di re ci o nar seu tre i na men to com vis tas às Olim pía das
de 2008, em Pe quim.

Jus ti fi ca-se tam bém o voto re que ri do pela pos -
tu ra des se jo vem de Bal neá rio Cam bo riú, que de cli-
nou, de ime di a to, de con vi te para na tu ra li zar-se nor -
te-ame ri ca no, com con tra to que lhe foi ofe re ci do pelo
Sport Club Chi ca go, da que le país.

Sala das Ses sões, 29 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Le o nel Pa van – Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa en ca mi nha rá o voto de apla u so so li ci-
ta do pe los re que ren tes, Se na do res Arthur Vir gí lio e
Le o nel Pa van.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en -
cer rou on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
aos se guin tes Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo:

– nº 654, de 2003, que apro va as con tas do
Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, re la ti vas
ao exer cí cio de 2001;

– nº 655, de 2003, que apro va as con tas do Pre -
si den te do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, re la ti vas ao
exer cí cio de 2001;

– nº 656, de 2003, que apro va as con tas dos
Pre si den tes da Jus ti ça Ele i to ral, re la ti vas ao exer cí cio
de 2001;

– nº 657, de 2003, que apro va as con tas dos
Che fes do Mi nis té rio Pú bli co da União, re la ti vas ao
exer cí cio de 2001;

– nº 658, de 2003, que apro va as con tas do Pre -
si den tes da Câ ma ra dos De pu ta dos, re la ti vas ao
exer cí cio de 2001.

Aos Pro je tos não fo ram ofe re ci das emen das.
As ma té ri as se rão in clu í das em Ordem do Dia

opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, 
§ 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in-
ter pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple -
ná rio, das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 294, de
2003 (nº 2.058/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Lar Co -
mu ni tá 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 Po ções, Esta do da Ba hia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 397, de
2003 (nº 2.850/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à 
Rá dio Excel si or Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-

fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 409, de
2003 (nº 2.394/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à RGJ – Co -
mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Ca si nhas, Esta do de Per nam bu co;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 469, de
2003 (nº 2.260/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de De-
sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e So ci al a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pal -
me i ra D’Oeste, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 478, de
2003 (nº 2.281/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de De-
sen vol vi men to Artís ti co Cul tu ral e So ci al Ati vi da de a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Mu ri tin ga do Sul, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 496, de
2003 (nº 2.386/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria dos Va que i ros do Alto Ser tão 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 ri ta,
Esta do de Per nam bu co;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 524, de
2003 (nº 2.418/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
José Fran cis co Fi lho para exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Car na í ba, Esta do de Per nam bu co.

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 apro-
va dos:

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 294, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Lar Co mu ni tá 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 
Po ções, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por-
ta ria nº 661, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Lar Co mu ni tá 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 Po ções, 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, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta-
na, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 469, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul-
tu ral e So ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pal me i-
ra D‘Oeste, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por-

ta ria nº 11, de 11 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al 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 Pal me i ra D’Oeste, Esta do de São
Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor n
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta-
na, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 478, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de De sen vol vi men to Artís ti co Cul tu-
ral e So ci al Ati vi da de a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Mu ri tin ga do Sul, 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 232, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co Cul tu ral e 
So ci al Ati vi da de 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 Mu ri tin ga do Sul, 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, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta-
na, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 496, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção

Co mu ni tá ria dos Va que i ros do Alto
Ser tão 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 ri ta,
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 56, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Va que i ros do Alto Ser -
tão 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 ri ta, 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, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Sér gio Gu er ra,
Re la tor.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So li ci ta a pa la vra, pela or dem, o no bre Se na-
dor Pa u lo Paim, 1o Vice-Pre si den te des ta Casa.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or-
dem.) – Sr.Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos, so -
li ci to a V. Exª que, no mo men to opor tu no, me seja ga -
ran ti da a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel so -
bre a im por tân cia de ser san ci o na do, ama nhã, o
Esta tu to do Ido so.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Peço
a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, tam bém que ro re que rer a mi -
nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel no
mo men to opor tu no.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na do ra Ide li Sal vat ti, con ce do a pa la vra a V.
Exª pela or dem.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, so li ci to a
ins cri ção para co mu ni ca ção ina diá vel an tes da
Ordem do Dia.

A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) –
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) – Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, con ce do a pa la vra
a V. Exª pela or dem.

A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Pela or dem.) – Já ha ven do três Se na do res ins cri tos,
se hou ver opor tu ni da de, caso al guém de sis ta, eu
gos ta ria de me ins cre ver para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – No bre Lí der Mo za ril do Ca val can ti, con ce do a
pa la vra a V. Exª pela or dem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pela or dem.) – Peço mi nha ins cri ção, como Lí der,
para fa lar após a Ordem do Dia.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre si den te, 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 De mós te nes
Tor res, pela or dem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Pela or dem.) – So li ci to a pa la vra, como Lí der, já com o
co nhe ci men to e a aqui es cên cia do Se na dor José
Agri pi no, para fa lar an tes da Ordem do Dia.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, 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 Hé lio Cos ta.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para
fa lar como Lí der, pelo PMDB, an tes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, os no -
bres Srs. Se na do res Pa u lo Paim, Ma gui to Vi le la e Ide -
li Sal vat ti te rão as se gu ra do o uso da pa la vra por 5 mi -
nu tos para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos
do art. 158, §2º do Re gi men to Inter no.

A no bre Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa fica ins cri ta
como a Se na do ra re que ren te para esta co mu ni ca ção,
no caso de uma even tu al de sis tên cia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – De ime di a to, con ce do a pa la vra ao no bre Lí der
De mós te nes Tor res pelo Par ti do da Fren te Li be ral do
Esta do de Go iás, para uma co mu ni ca ção de in te res-
se par ti dá rio, de acor do com o Re gi men to Inter no, e,
logo em se gui da, a V. Exª, Se na dor Hé lio Cos ta. E fica 
ins cri to para de po is da Ordem do Dia o no bre Lí der
Mo za ril do Ca val can ti, do PPS de Ro ra i ma.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, “Cuba per deu mi nha con fi an-
ça, ar ra sou mi nhas es pe ran ças e frus trou mi nhas ilu -
sões” – José Sa ra ma go.

No ro man ce O Ou to no do Pa tri ar ca, Ga bri el
Gar cia Már quez nar ra a so li dão de um dés po ta per fe i-
to, sem nome, ob ce ca do pelo po der ab so lu to e cu jos
li mi tes trans cen di am o seu pró prio cor po em pu tre fa-
ção. Com ida de in de fi ni da en tre 107 e 232 anos, ele
in cor po ra va a au to ri da de to tal, con ti nu a da, e cria que
a “men ti ra é mais cô mo da do que a dú vi da, mais útil
do que o amor, mais per du rá vel do que a ver da de”. A
obra foi o pri me i ro li vro pu bli ca do por Gar cia Már quez
de po is de Cem Anos de So li dão, em uma épo ca em
que a de mo cra cia foi var ri da do con ti nen te la ti-
no-ame ri ca no e era na tu ral ca rac te ri zar, nos di ta do-
res de en tão, a tris te fi gu ra do per so na gem do es cri tor
co lom bi a no. Mas nem a pro di gi o sa ima gi na ção de
Gar cia Már quez foi ca paz de su por que, jus ta men te o
len dá rio lí der cu ba no, Co man dan te e Pre si den te Fi -
del Cas tro, que fas ci nou uma ge ra ção em todo o mun -
do, fos se se con ver ter em o úl ti mo pa tri ar ca.

Sr. Pre si den te, a jor na lis ta Dora Kra mer, em sua 
co lu na da úl ti ma sex ta-fe i ra, ten tou en con trar ra zões
po lí ti cas, eco nô mi cas, di plo má ti cas e até pes so a is
para a es ti ca da a Cuba do Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va,
mas se deu por in for ma da dos “não-sig ni fi ca dos” da
vi a gem. A dú vi da da co lu nis ta pa u tou o Pa lá cio do
Pla nal to a en con trar uma sa í da hon ro sa à ino pi na da
es ca la ofi ci al da “lu la tur” em ter ri tó rio cu ba no.

Em um pro to co lo im pro vi sa do, o Go ver no do
Par ti do dos Tri bu tos quis con ven cer os na ci o na is de
que a co mi ti va foi a Cuba pra ti car a li be ra li da de: as dí -
vi das com o Bra sil se rão amor ti za das em con di ções
pa ter na is por que o Pre si den te Lula acre di ta que “o
País, por ter a ma i or eco no mia da re gião, por ser o
mais in dus tri a li za do, tem que ter ges tos de ge ne ro si-
da de com os seus par ce i ros”.

O se gun do ma i or acon te ci men to da es ca la em
Ha va na foi o lan ça men to, pelo Pre si den te Lula, da
Mul ti na ci o nal da Espe ran ça. O pri me i ro man da tá rio
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está con vic to de que fará bem ao Bra sil a li be ra ção de 
re cur sos do BNDES para cons tru ir ho tel de luxo e usi -
na de ál co ol em Cuba. Pro va vel men te, acre di ta que
são pou cos os mi se rá ve is e ofen di dos da qui e que
che gou a hora de Li de rar os de sem pre ga dos de
Cuba. O Pre si den te Fi del Cas tro, in clu si ve, em seu
pro nun ci a men to, re co nhe ceu qua li da des pa tri ar ca is
no Pre si den te Lula ao cha má-lo de “meu ir mão”.

Srªs e Srs. Se na do res, ape sar de nin guém le var
a sé rio os ges tos de de ma go gia in ter na ci o nal do Pre -
si den te, é no mí ni mo uma pro vo ca ção des ne ces sá ria
par ti ci par de con ves co tes com um di ta dor car co mi do
pela in fa ti gá vel per se gui ção ao po der, cujo re gi me
pro vec to cam ba le ia mo ri bun do. Tra ta-se de um go ver-
no au to ri tá rio, há 44 anos no po der, onde foi re vo ga do
o prin cí pio do pro ces so le gal e são re a li za das exe cu-
ções su má ri as. Nes te ano fo ram ele tro cu ta dos três ci -
da dãos cu ba nos, e há 49 na fila da mor te por dis cor-
da rem do lon go man do nis mo do Pre si den te Cas tro.
Em Cuba, sis te má ti ca sta li nis ta de per se gui ção a dis -
si den tes é im pla cá vel, sen do lu gar co mum pri sões ar -
bi trá ri as, con de na ções por con vic ções po lí ti cas e ne -
nhu ma hi pó te se de li ber da de de ex pres são.

Em um re la tó rio so bre os di re i tos hu ma nos em
Cuba, a Anis tia Inter na ci o nal re ve lou que o exer cí cio
da li ber da de de im pren sa é ti pi fi ca do como cri mes ab -
sur dos de “pro pa gan da ini mi ga”, “des res pe i to”, “de-
sor dem pú bli ca”, en tre ou tros, e são inú me ros os pro -
fis si o na is da co mu ni ca ção en car ce ra dos por re ve lar a 
fa lên cia do sis te ma.

A Cú pu la Si mu la da de Ha va na foi o nada que se
es pe ra va de um en con tro sem pro pó si to de dois Che -
fes de Esta do do ter ce i ro mun do, mas con fir mou que,
em mis sões in ter na ci o na is, este Go ver no tem uma
agen da emo ci o nal fan tás ti ca. Obser vem, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que, jus ta men te o Mi -
nis tro Che fe da Casa Ci vil, José Dir ceu, o ho mem en -
car re ga do de dis tri bu ir in dul gên ci as e pra ti car mal da-
des, cho rou ao abra çar o Pre si den te Fi del. Fo ram sin -
ce ras as lá gri mas da que le ex-guer ri lhe i ro, tre i na do
por Cuba, para pro mo ver a luta ar ma da no Bra sil, mas 
elas cer ta men te te ri am sido con ti das não fos se cons -
tar das pro vi sões pre si den ci a is esse per ni ci o so e
mal si na do “pi co lé de ca i pi ri nha”.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Lí der Hé lio Cos ta
para uma co mu ni ca ção ina diá vel de in te res se par ti-
dá rio pela li de ran ça do PMDB.

V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, há uma ge nu í na pre o cu pa ção do Go -
ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va em es -
ta be le cer as ba ses e os cri té ri os fir mes do co mér cio
en tre o Bra sil e os de ma is pa í ses do he mis fé rio. E, na
me di da em que a eco no mia está glo ba li za da – a cada 
dia que pas sa essa glo ba li za ção mais che ga ao Bra -
sil, à Amé ri ca La ti na e à Amé ri ca do Sul, es pe ci fi ca-
men te – mais o Bra sil se vê pres si o na do a se es ta be-
le cer como li de ran ça po lí ti ca e co mer ci al no Cone Sul
das Amé ri cas.

Por essa ra zão é que o Pre si den te tem fe i to um
es for ço em es ta be le cer con ta tos co mer ci a is com os
pa í ses do he mis fé rio. Foi as sim na Ve ne zu e la, onde o 
Go ver no abriu ca mi nhos para a im por ta ção e ex por-
ta ção de pe tró leo e ga so li na: o Bra sil é um gran de
pro du tor, re fi na dor de pe tró leo e ex por ta dor de ga so li-
na, en quan to a Ve ne zu e la é um gran de pro du tor de
pe tró leo da Amé ri ca. Foi as sim na Bo lí via, onde o Go -
ver no bra si le i ro abriu cré di to para o go ver no bo li vi a no
em tro ca de com pen sa ções com o for ne ci men to de
gás. Da mes ma for ma, com a Argen ti na, na me di da
em que o Go ver no abriu cré di to da or dem de qua se
R$1 bi lhão para po der in cen ti var a com pra do fran go
bra si le i ro por em pre sas ar gen ti nas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tudo isso
me leva à vi a gem que o Pre si den te fez a Cuba e não
ape nas o fato de es tar pas san do por um país do he -
mis fé rio que, nos úl ti mos anos, se vê pres si o na do e
iso la do pelo go ver no ame ri ca no. E ape sar de a Orga -
ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos ter se po si ci o na do,
inú me ras ve zes, con trá ria a esse blo que io de Cuba,
nun ca se con se guiu ven cer a bar re i ra es ta be le ci da
pelo go ver no ame ri ca no con tra a li de ran ça de Fi del
Cas tro.

É evi den te que qual quer bra si le i ro que acom pa-
nha o ce ná rio in ter na ci o nal no he mis fé rio sabe que a
si tu a ção dos di re i tos hu ma nos em Cuba é con de ná-
vel. Ain da re cen te men te, na Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal do Se na do Fe de ral,
apro va mos um do cu men to ma ni fes tan do o re pú dio do 
Se na do da Re pú bli ca em ra zão do as sas si na to, por
as sim di zer, de jor na lis tas e dis si den tes cu ba nos.

Na ver da de, do pon to de vis ta co mer ci al, o Bra sil
é su pe ra vi tá rio nas suas re la ções com Cuba. Expor ta-
mos mais e im por ta mos me nos. Uma das ra zões pe las
qua is o Pre si den te pas sou por Cuba é por que aque le
país tem de sen vol vi do uma pes qui sa mu i to im por tan te
em tor no de va ci nas ne ces sá ri as para o Bra sil como a
de he pa ti te B, gri pe, etc. O fato é que ci en tis tas cu ba-
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nos de sen vol ve ram esta ha bi li da de de con se guir bons
re sul ta dos com as pes qui sas de va ci na.

Mais do que isso, Cuba é um dos ma i o res pro -
du to res de cana-de-açú car no he mis fé rio e cer ta-
men te pode se be ne fi ci ar da tec no lo gia que o Bra sil
tem na pro du ção de ál co ol, o que tam bém foi um dos
mo ti vos da vi si ta do Pre si den te. Para tan to, Bra sil e
Cuba ini ci a ram um in ter câm bio no sen ti do de pro du zir
o ál co ol, da ma ne i ra como já con se gui mos no Bra sil,
em alta es ca la, como um com bus tí vel re no vá vel que
co me ça a sen si bi li zar o mun do in te i ro. E com essa as -
so ci a ção com Cuba, o Bra sil po de rá se tor nar o gran -
de ex por ta dor de ál co ol com bus tí vel para a Eu ro pa e
ou tros pa í ses.

Faço es ses co men tá ri os, Sr. Pre si den te, por que
a vi a gem de um Pre si den te da Re pú bli ca a qual quer
país, por me nor que seja, por me nos im por tan te que
pos sa ser, não de i xa de ser uma vi a gem ofi ci al e, por-
tan to, tem ob je ti vos, qua is se jam, o in cre men to do en -
ten di men to en tre par ti dos, pes so as, en ti da des, po lí ti-
cos e, so bre tu do, en tre na ções.

Mas a vi a gem do Pre si den te a Cuba tam bém
teve um ou tro ob je ti vo, o qual os jor na is pou co di vul-
ga ram. Na ver da de, a im pren sa in ter na ci o nal ig no rou
uma in for ma ção que es te ve pra ti ca men te em to dos
os jor na is. O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va pre -
fe riu tra tar re ser va da men te com Fi del Cas tro a ques -
tão dos di re i tos hu ma nos.

Isso, Sr. Pre si den te, mos tra a pre o cu pa ção do
Go ver no bra si le i ro em re la ção à si tu a ção dos di re i tos
hu ma nos em Cuba. O Bra sil, ao mes mo tem po em
que res pe i ta a au to no mia e não in ter fe re nos as sun-
tos in ter nos de uma na ção ami ga com quem man tém
re la ções di plo má ti cas e co mer ci a is, não de i xa de
lem brar ao go ver no cu ba no que é con trá rio a tudo
aqui lo que se fez nos úl ti mos me ses e que o mun do
in te i ro re pro vou: o frio as sas si na to dos dis si den tes
cu ba nos.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, con ti nuo acre di tan do que está cor re ta a po lí ti-
ca do Go ver no de con ti nu ar ex pan din do os seus la ços
de ami za de com os pa í ses do he mis fé rio, prin ci pal-
men te aque les com os qua is o Bra sil tem uma boa re -
la ção co mer ci al, pois que re mos um Mer co sul for te,
uma união co mer ci al for te com o sul do he mis fé rio
para que, como um blo co só li do, se ja mos ca paz de
en fren tar a Alca, o Naf ta, que é a as so ci a ção dos
Esta dos Uni dos, Ca na dá e Mé xi co, e se ja mos ca paz
de ne go ci ar à al tu ra com o Mer ca do Co mum Eu ro peu.
Além dis so, tam bém que re mos con ti nu ar de fen den do
uma po si ção do sul do he mis fé rio, que se tor na cada
vez mais for te na me di da em que o Bra sil abre as

suas re la ções co mer ci a is com a Argen ti na, com o
Chi le, com a Bo lí via, com o Peru, com os pa í ses do
he mis fé rio e, ago ra, tam bém, com a ilha de Cuba.
Cada vez mais, como dis se an te ri or men te, so mos su -
pe ra vi tá ri os na re la ção co mer ci al com o go ver no de
Fi del Cas tro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
o no bre Se na dor Cé sar Bor ges, do PFL do Esta do da
Ba hia.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, Srªs
e Srs. Se na do res, pa re ce-me im por tan te ini ci ar mos,
nes ta Casa, um am plo de ba te so bre o pro je to de lei
or ça men tá ria en ca mi nha do pelo Po der Exe cu ti vo ao
Con gres so Na ci o nal.

O Orça men to re pre sen ta um ver da de i ro con tra to
de co la bo ra ção en tre o Esta do e os con tri bu in tes. Nele
es tão ma te ri a li za dos os in te res ses eco nô mi cos e so ci-
a is do Go ver no. Não é exa ge ro al gum afir mar que o
Orça men to mos tra a ver da de i ra face dos go ver nos:
mos tra-me teu or ça men to, e eu te di re is quem és.

Ape sar de o Go ver no afir mar o con trá rio, é pre o-
cu pan te, mu i to pre o cu pan te, o con te ú do do pro je to de 
lei or ça men tá ria, en vi a do ao Con gres so Na ci o nal.

Esta mos di an te de um pro je to que, até há pou co
tem po, se ria, pe los pró ce res do Go ver no, con si de ra-
do con ser va dor, ne o li be ral, anti-so ci al, re sul ta do de
uma im po si ção per ver sa do FMI. Era as sim que, em
um pas sa do re cen te, se ria con si de ra da essa peça or -
ça men tá ria que se en con tra no Con gres so Na ci o nal.

A ver da de é que o pri me i ro Orça men to do Go -
ver no do Par ti do dos Tra ba lha do res é tí mi do, me dío-
cre e não re fle te o an se io de mi lhões de ele i to res que
con fi a ram nas pro mes sas fe i tas por aque les que pa -
re ci am ter sem pre – e di zi am ter – a res pos ta cer ta
para tudo. 

Por in crí vel que pa re ça, a pro pos ta en ca mi nha-
da pelo Go ver no re pre sen ta um ver da de i ro re tro ces-
so so ci al. Há, pro por ci o nal men te, me nos re cur sos
para o so ci al nes te Go ver no do que na ad mi nis tra ção
an te ri or.

Todo esse ri gor fis cal, en tre tan to, pas sou bem
lon ge das des pe sas com pu bli ci da de do Go ver no do
Par ti do dos Tra ba lha do res. Toda a gran de im pren sa
na ci o nal no ti ci ou que, em 2004, es tão pre vis tos R$70
mi lhões a mais que em 2003 para se rem uti li za dos na
pu bli ci da de ofi ci al do Go ver no, um cres ci men to –
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pas mem, Srªs e Srs. Se na do res – de 30,4%. Para
esse caso, não há aper to fis cal, não há a ne ces si da de
de se man ter o ajus te fis cal tão dra co ni a no que hoje
so frem to das as ou tras con tas do Go ver no.

Isso con tra ria, sem som bra de dú vi da, o dis cur-
so que te mos ou vi do nes ta Casa des de o iní cio do
ano. Fo ram sem pre as mes mas des cul pas. A sa ú de
está mal, por que o Orça men to de 2003 não é do Go -
ver no do PT, foi ela bo ra do pelo go ver no pas sa do e
apro va do em 2002. É por isso que a sa ú de vai mal. A
edu ca ção está mal, por que a pri o ri da de dos or ça-
men tos an te ri o res não foi o so ci al. As es tra das es tão
de te ri o ra das, por que esse Orça men to ain da faz par te
da “he ran ça mal di ta”, tão pro pa ga da pelo atu al Go-
ver no. Ora, se aque le Orça men to era mal di to, qual se -
ria en tão a de no mi na ção da pro pos ta des te ano que
con se gue di mi nu ir ain da mais o re cur sos des ti na dos
à área so ci al?

E, mais, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
dis se ram que, a par tir de 2004, tudo se ria di fe ren te,
que o Orça men to de 2004, fe i to sob a égi de do Go ver-
no do PT, se ria o gran de di vi sor de águas en tre este
Go ver no e os an te ri o res.

Pa re ce-me, en tre tan to, que es ta mos sa in do da
tal “he ran ça mal di ta” para uma re a li da de ain da mais
pre o cu pan te, ain da mais per ver sa, num mo vi men to
que agra va ain da mais as ma ze las so ci a is do nos so
País. Vide o au men to do de sem pre go, que bate re cor-
des na ci o nal men te, in clu si ve na gran de me tró po le
que é São Pa u lo.

Os nú me ros do pri me i ro Orça men to do Par ti do
dos Tra ba lha do res mos tram, de for ma in so fis má vel,
uma re a li da de bem di fe ren te da que la pro me ti da na
cam pa nha ele i to ral. Ve jam um exem plo: para o sa lá rio
mí ni mo – o pró prio Pre si den te pro me teu que iria du -
pli car o seu va lor nos seus qua tro anos de go ver no –
há pre vi são de re cur sos para 2004 que ga ran te um
ga nho real de ape nas 5%. Se te mos 5% em 2004 e ti -
ve mos um au men to, em 2003, de 1% real do sa lá rio
mí ni mo, sig ni fi ca que ha ve rá um au men to de 6%.
Então, o atu al go ver no fi ca rá de ven do 94% de au-
men to ao tra ba lha dor que ga nha sa lá rio mí ni mo. E ele 
dará es ses 94% quan do? Nos dois úl ti mos anos de
go ver no?

O Pro gra ma Fome Zero, lan ça do como um sím -
bo lo da vo ca ção so ci al do novo Go ver no, teve uma re -
du ção de 77% para 2004. Saiu de R$1,8 bi lhão para
R$400 mi lhões. Isso acon te ceu com o pro gra ma que
é a me ni na dos olhos do atu al Go ver no.

Enquan to os pro gra mas do Go ver no pa ti nam,
vai-se vi ven do de pro mes sas de li be ra ção de re cur-
sos mi li o ná ri os, às ve zes para a sa ú de, às ve zes para

sa ne a men to, ou tras ve zes para obras de in fra-es tru-
tu ra ou para a agro pe cuá ria. Há pro mes sas de li be ra-
ção de re cur sos a toda hora. Sem pre que o Pre si den-
te da Re pú bli ca está pre sen te a um even to, anun cia
que está li be ran do re cur sos para aque le se tor. Mas
não sai do dis cur so, pois nun ca se che ga à prá ti ca da
li be ra ção efe ti va dos re cur sos. E to dos os Mi nis té ri os
es tão ino pe ran tes por con ta da fal ta ab so lu ta de re-
cur sos. Uma ina ni ção fi nan ce i ra, esta é a re a li da de
que vive o atu al go ver no.

Enquan to isso, di vul ga vam para o pró xi mo ano,
no Orça men to, in ves ti men tos de R$7,8 bi lhões, que é
efe ti va men te mu i to pou co para to das as ne ces si da-
des bra si le i ras, haja vis ta o re pre sa men to dos gas tos
no exer cí cio de 2003. 

Essa ver da de i ra “peça de fic ção”, como de fi niu a
jor na lis ta Te re za Cru vi nel, de O Glo bo, tem pro ble mas
gra ves, pois in cor po ra re ce i tas – aten tem bem, Srs.
Se na do res – ain da não apro va das pelo Con gres so, ao
mes mo tem po que omi te gas tos pre su mí ve is, como o
Fun do de Com pen sa ção, que está na re for ma tri bu tá-
ria, pela de so ne ra ção das ex por ta ções e a re par ti ção
da Cide. Isso não está pre vis to no Orça men to para o
pró xi mo ano. O Go ver no dis se que cri a rá o Fun do de
Com pen sa ção, mas não tem fon te para o pró xi mo ano.
Isso é gra ve, Srs. Se na do res. Não adi an ta se fa lar em
como se rão dis tri bu í dos es ses fun dos, se não tem pre -
vi são or ça men tá ria para o ano de 2004. 

Ve jam bem, Srªs e Srs. Se na do res, da re ce i ta
pro je ta da para o ano que vem, cer ca de R$28,3 bi -
lhões es tão con di ci o na dos à apro va ção das re for mas
pre vi den ciá ria e tri bu tá ria. Então, pre su me o go ver no
que esta Casa de ve rá apro var da for ma como ele pro -
põe as re for mas pre vi den ciá ria e tri bu tá ria. E já co lo-
ca no or ça men to do pró xi mo ano. São R$20,7 bi lhões
que de pen dem da pror ro ga ção da CPMF, R$4,4 bi -
lhões re la ci o na dos à tri bu ta ção dos im por ta dos pre-
vis ta no re la tó rio da re for ma tri bu tá ria – se quer foi cri -
a da mais essa car ga tri bu tá ria que vai en ca re cer vá ri-
os pro du tos para a po pu la ção de ba i xo po der aqui si ti-
vo que con so me me di ca men tos que de pen dem, mu i-
tas ve zes, de quí mi ca fina, que é im por ta da para o
Bra sil –, R$1,4 bi lhão da ta xa ção dos ser vi do res pú -
bli cos ina ti vos, que ain da está sen do dis cu ti da nes ta
Casa e R$1,8 bi lhão do ga nho de ar re ca da ção do
INSS com o novo teto de apo sen ta do ria.

Tam bém não está as se gu ra do nes sa peça de
fic ção R$1,9 bi lhão cor res pon den te à ma nu ten ção da 
alí quo ta de 27,5% do Impos to de Ren da, que este
Go ver no ain da teve in fluên cia so bre o Go ver no pas -
sa do para man ter essa alí quo ta que de ve ria ser re du-
zi da para 25%, o que pe na li zou a clas se mé dia, prin -
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ci pal men te, o as sa la ri a do que paga o Impos to de
Ren da. Era pre vis to que essa alí quo ta ca i ria para
25% a par tir de 2004, mas isso não foi fe i to. Fi cou-se
de pre ver para 2004. 

Re al men te, fico per ple xo, es tu pe fa to ao me de -
pa rar com a fal ta de cu i da do do Go ver no com um
tema tão vi tal para o de sen vol vi men to do País.Esses
er ros re pre sen tam um rom bo de mais de R$40 bi-
lhões e exi ge de nós, Par la men ta res, aten ção re do-
bra da na dis cus são des te im por tan te e im pres cin dí-
vel ins tru men to de pla ne ja men to da ação go ver na-
men tal, que é o Orça men to da União.

Mu i to da for ça e da efi ciên cia de um go ver no
para as se gu rar me lho res con di ções de vida para o
seu povo de pen de de pla ne ja men to ade qua do e da
ela bo ra ção de um ro te i ro con sis ten te para apli ca ção
dos es cas sos re cur sos pú bli cos.

Esse ro te i ro, sem som bra de dú vi da, em qual-
quer de mo cra cia é o or ça men to, que é a peça fun da-
men tal que sus ten ta o Par la men to. Nós exis ti mos ini -
ci al men te pela pos si bi li da de que te mos de in flu en ci ar
a exe cu ção da lei or ça men tá ria.

“Esse é um or ça men to re a lis ta”, afir mou o Mi-
nis tro do Pla ne ja men to, Gu i do Man te ga. As de cla ra-
ções do Mi nis tro com pro vam como re al men te o povo
bra si le i ro está sen do en ga na do, como se pro mo veu
nes te País um equí vo co, um en ga no ele i to ral. O or ça-
men to não é de fato re a lis ta. Ele pre vê re ce i tas que
se quer fo ram vo ta das por este Par la men to.

À po pu la ção pro me teu-se mais re cur sos para a
sa ú de, mais re cur sos para a edu ca ção, mais re cur sos
para o com ba te à fome e me nos re cur sos para os in -
sa ciá ve is ban que i ros in ter na ci o na is. Ago ra, o que es -
ta mos ven do é jus ta men te o con trá rio: mais para o
FMI e me nos para o so ci al, sob a ale ga ção de que é
um or ça men to re a lis ta.

Enquan to isso, o Go ver no con ti nua com seu dis -
cur so po pu lis ta e ine xe qüí vel, am pa ra do ex clu si va-
men te no ca ris ma do Pre si den te da Re pú bli ca e pela
es tra té gia de mar ke ting, co or de na da pelo Pa lá cio do 
Pla nal to, e con du zi da pelo com pe ten te mar que te i ro
ba i a no, Duda Men don ça.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Per mi ti-
rei, com mu i ta sa tis fa ção, Se na dor Tião Vi a na, após
ou vir o Se na dor De mós te nes Tor res, que ha via pe di-
do um apar te an tes.

O Se na dor De mós te nes Tor res cede seu lu gar a 
V. Exª, Se na dor Tião Vi a na, Lí der do PT.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Cé sar Bor ges, que ro cum pri men tá-lo por tra zer um
as sun to tão re le van te para o País, para o povo bra si-
le i ro e, mar ca da men te, para nós das re giões que so -
frem a cri se do fi nan ci a men to pú bli co e a cri se do de -
sen vol vi men to. Qu an do olha mos a re gião de V. Exª, o
Nor des te, e cons ta ta mos que ela con se gue for mar
du ran te um ano todo me ta de do PIB do Esta do de
São Pa u lo, per ce be mos a per ver sa re la ção do de sen-
vol vi men to na ci o nal. Então, so li da ri zo-me com V. Exª
em re la ção ao Orça men to. Qu an to às crí ti cas que V.
Exª faz ao Go ver no, te nho um en ten di men to dis tin to,
por que cre io que ain da te mos que re gis trar, in fe liz-
men te, a he ran ça equi vo ca da e per ver sa que nos de i-
xa ram. Ao olhar o Orça men to de 2002/2003, que foi
de fato o Orça men to apro va do no Go ver no Fer nan do
Hen ri que, e que la men ta vel men te o PFL apo i a va, ve -
mos que ha via de re ce i tas ex tra or di ná ri as R$18,520
bi lhões. E, ao fi nal do ano, no úl ti mo dia do mês de de -
zem bro, nos de i xa ram para pa ga men to de re ce i tas,
de res tos a pa gar, qua se R$10 bi lhões, Se na dor Cé -
sar Bor ges. Essa é uma de mons tra ção de fri e za, não
con di zen te com al guém que que ria o bem do fu tu ro
Go ver no e en ten des se como na tu ral a mu dan ça do
mo de lo de ges tão, re pre sen ta da por nós. Qu an do
olho para a po lí ti ca de pri va ti za ções equi vo ca da, em
que ven de ram o pa tri mô nio na ci o nal, to das as ri que-
zas es tru tu ra is e es tra té gi cas do nos so País – em ter -
mos de es tru tu ra de ges tão e fun ci o na men to es tra té-
gi co na área pro du ti va –, por R$21 bi lhões, e gas ta-
ram R$18 bi lhões para fa zer essa ven da, con cluo que
os er ros fo ram mu i to gra ves no pas sa do. Por essa ra -
zão, não com par ti lho com essa par te do pro nun ci a-
men to de V. Exª. Com par ti lho, sim, com a in ten ção de
que te nha mos um Orça men to im po si ti vo e o fi nan ci a-
men to pú bli co as se gu ra do, como base da dis tri bu i ção
de ren da e da pos si bi li da de de ge rar mos um de sen-
vol vi men to mais equi li bra do, rom pen do com as per -
ver sas de si gual da des re gi o na is. Então, dis cor do das
crí ti cas que V. Exª faz ao nos so Go ver no, ao Go ver no
do Pre si den te Lula, mas com par ti lho do la men to em
re la ção a um Orça men to tão exí guo. Se gu ra men te, se 
não fos sem os em prés ti mos tão des ne ces sá ri os e os
gas tos tão equi vo ca dos no pas sa do, este País se ria
ou tro. Mu i to obri ga do.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se na dor
Tião Vi a na, agra de ço o apar te, que, sem som bra de
dú vi da, qua li fi ca o meu pro nun ci a men to. Ace i to in te i-
ra men te a dis cor dân cia e a po si ção de V. Exª, mas
veja bem a con tra di ção: nós es pe rá va mos uma mu-
dan ça, re for mas re al men te es tru tu ra is, in clu si ve no
pró prio Orça men to. No en tan to, o Orça men to des te
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ano – que es ta mos dis cu tin do para va ler no ano de
2004 – re pe te os mes mos equí vo cos do Orça men to
apro va do em 2003 para este ano. Não muda. São
R$40 bi lhões o furo que está no Orça men to, caso não 
se jam apro va das as re for mas – que já es tão sa can do
pelo fu tu ro, como se esta Casa ti ves se a obri ga ção de 
su prir as ne ces si da des do Go ver no. Os equí vo cos
são os mes mos pra ti ca dos no pas sa do. Não há mu -
dan ça efe ti va. V. Exª fa lou nas pri va ti za ções e o atu al
Go ver no ba se ia toda sua po lí ti ca de in fra-es tru tu ra na 
base de uma par ce ria pú bli co/pri va do. Diz que não vai 
fa zer ven das, pri va ti za ções, mas vai fa zer ter ce i ri za-
ção, que é uma par ce ria. Isso é um so fis ma. No fun do,
o Po der Pú bli co bra si le i ro não tem mais con di ções de
in ves ti men tos. Fa liu o Po der Pú bli co Fe de ral. Está
pro cu ran do par ce ri as com o se tor pri va do, mas não
cria mar cos re gu la tó ri os que dêem con fi an ça e cre di-
bi li da de para o se tor pri va do in ves tir.

A “he ran ça mal di ta” – po de mos até ad mi tir ti rar
as as pas –, per ma ne ce nes se atu al Go ver no. Esse é
o trá gi co, Se na dor Tião Vi a na, mas de qual quer ma -
ne i ra agra de ço o seu apar te, que qua li fi ca o meu pro -
nun ci a men to.

Con ce do o apar te ao Se na dor De mós te nes
Tor res.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Se na-
dor Cé sar Bor ges, V. Exª, como sem pre, faz um pro -
nun ci a men to qua li fi ca do nes ta Casa. Até mes mo o
nos so no bre Lí der Tião Vi a na con cor da com a cri a-
ção, no Bra sil, de um or ça men to im po si ti vo. É ver da-
de, nós não po de mos mais ter or ça men tos no País
que se jam sim ples obras de fic ção, do ima gi ná rio, que 
po dem ser al te ra dos e, pior ain da, que po dem não ser 
se quer exe cu ta dos. É o que aca ba acon te cen do. Mas
o pior de tudo é que esse or ça men to – mes mo que re -
co nhe ça mos que o or ça men to pas sa do se re ve lou
uma he ran ça mal di ta –, o or ça men to atu al, é uma he -
ran ça mal di ta pi o ra da. V. Exª veja a área de se gu ran-
ça pú bli ca. Este or ça men to pre vê me nos 7% de in ves-
ti men tos em se gu ran ça pú bli ca. Ago ra ima gi nem que
o Mi nis tro da Jus ti ça, Már cio Tho maz Bas tos, diz que
quer trans for mar a Po lí cia Fe de ral num FBI. Como é
que S. Exª vai con se guir fa zer isso se não vai con se-
guir se quer pa gar as con tas de te le fo ne, água, etc.?
Qu e ro crer que esse Orça men to vai ser mais para fa -
zer aqui lo que me pa re ce ser ex plí ci to, ou seja, não fa -
zer nada, mas, como hou ve um in cre men to de cer ca
de 30% em re la ção à pro pa gan da, se dirá que vai fa -
zer mu i ta co i sa, ou seja, nós va mos ter uma he ran ça
ma lig na ou mal di ta...

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Um
pre sen te ma lig no, ou um fu tu ro ma lig no por que é
para 2004.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Pa re-
ce-me que nós va mos ter uma he ran ça ex tre ma men-
te pi o ra da. Estou até ima gi nan do que não ha ve rá
mais he ran ça. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de ço
a V. Exª, Se na dor De mós te nes Tor res, pelo apar te de
V. Exª.

Con ce do um apar te a Se na do ra Lú cia Vâ nia.
A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB – GO) – Se na dor Cé -

sar Bor ges, que ro cum pri men tar V. Exª pela im por-
tân cia e pela pro pri e da de do as sun to que traz à dis -
cus são des ta Casa. V. Exª traz as di fi cul da des do
Orça men to des te ano, mos tran do os de fe i tos, prin ci-
pal men te os da área so ci al. Qu e ro con cor dar com V.
Exª. Além dos pon tos le van ta dos por V. Exª, há dois
que, na mi nha opi nião, me re cem as con si de ra ções
des ta Casa no sen ti do da mo di fi ca ção do pro je to de
lei. O pri me i ro de les é a ques tão so ci al, e o mais gra -
ve é a re du ção de re cur sos na área de sa ú de e no
pro gra ma car ro-che fe do Go ver no, o Fome Zero, que 
tem um mar ke ting fan tás ti co. O Mi nis té rio da Pre vi-
dên cia So ci al faz pro pa gan da da im plan ta ção de 16
ou 17 pro gra mas, mas não há ne nhum cen ta vo in di-
ca do no Orça men to da União para es ses pro je tos. O
se gun do pon to que con si de ro gra ve nes sa lei diz
res pe i to à ques tão da cen tra li za ção de re cur sos so -
ci a is na União, pre ju di can do mais ain da o de sen vol-
vi men to re gi o nal, tão re cla ma do e sen ti do por to dos
nós. Por tan to, re ce ba V. Exª o nos so apo io. Eu es ta-
rei na Co mis são de Orça men to de fen den do com
toda a for ça as mu dan ças, co bran do as mu dan ças
com as qua is este Go ver no se com pro me teu com a
po pu la ção bra si le i ra, prin ci pal men te com a po pu la-
ção me nos fa vo re ci da.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de ço
o apar te, Se na do ra. V. Exª co nhe ce bem a área so ci al
e sabe que o Orça men to não re fle te as ne ces si da des
do País na área so ci al e se quer re pe tem os nú me ros
do Orça men to que es ta mos vi ven do este ano.

Ve mos cla ra men te, por par te do Go ver no, o
abu so de cer tas bra va tas para ini bir o de ba te e des vi-
ar-se do im pas se en tre o Go ver no e a so ci e da de em
tor no do Orça men to de 2004, como se ven cer a re a li-
da de fos se uma ques tão de dis cur so e de mar ke ting.

O caso do sa lá rio mí ni mo é em ble má ti co. Pro me-
teu-se do brar seu po der de com pra em qua tro anos, ou
seja, um ga nho real de 100%. Con si de ran do a pro pos ta
de Orça men to en ca mi nha da pelo Exe cu ti vo e o au men-
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to real de 1% con ce di do em abril des te ano, che ga mos
à con clu são que, em dois anos de man da to, o Go ver no
al can ça rá ape nas 6% de sua meta.

Ape sar do ir re a lis mo des sa pro mes sa, con ti-
nua-se pro me ten do, pro me ten do e pro me ten do, sem -
pre ima gi nan do que do ou tro lado há um in ter lo cu tor
perfe i ta men te idi o ta.

Com a car ga tri bu tá ria não é di fe ren te. O Go ver-
no bra da aos qua tro ven tos que não au men ta rá a car -
ga tri bu tá ria, que isso se ria uma in sen sa tez – isso foi
dito pelo Pre si den te da Re pú bli ca –, que pre ju di ca ria
a pro du ção e etc., etc. e etc. A pro pos ta or ça men tá ria,
con tu do, pre vê o cres ci men to da car ga tri bu tá ria.

Há um com ple to des co la men to en tre a re a li da-
de do or ça men to e o dis cur so ofi ci al, algo cer ta men te
in com pa tí vel com os prin cí pi os de mo crá ti cos do nos -
so País. 

Mu i tos jul gam ino por tu no exi gir des te Go ver no
o cum pri men to de suas pro mes sas. Será que fo mos
ele i tos para per mi tir que pro pos tas qua li fi ca das como
per ver sas du ran te as ele i ções seja ago ra, na mu dan-
ça de pen sa men to do PT e do Go ver no, ado ta das?
Não, Srªs e Srs. Se na do res, esse não é o pa pel da
Opo si ção no sis te ma de mo crá ti co. Cabe, sim, aos
par la men ta res de Opo si ção a fun ção de fis ca li zar e
de nun ci ar o cum pri men to do que foi pro me ti do ao
povo – quan do não está o Go ver no cum prin do com as 
suas res pon sa bi li da des –, que acre di tou na que le di -
ag nós ti co e na que las pa la vras no pe río do da ele i ção.

Esse pí fio or ça men to so ci al do Go ver no do Par-
ti do dos Tra ba lha do res para 2004 cor re ain da o ris co
de nem sair do pa pel no pró xi mo ano. A jul gar pe las
ati tu des do Go ver no nes te ano, não te nho mu i tas es -
pe ran ças de me lho ria das con di ções so ci a is do povo
bra si le i ro, in fe liz men te.

Na se ma na pas sa da, a im pren sa anun ci ou a re -
du ção de mais R$414 mi lhões no or ça men to des te
ano, 2003. São me nos re cur sos para o so ci al, para a
in fra-es tru tu ra e para im por tan tes ações go ver na-
men ta is. Daí por que, des ta tri bu na, tan tas ve zes o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, do PFL da Ba-
hia, de fen deu um or ça men to im po si ti vo, im por tan te
para que a Na ção apren da que o Orça men to deve ser
cum pri do pelo Go ver no.

A que da da ar re ca da ção te ria mo ti va do o cor te
re a li za do pelo Go ver no. Essa que da, en tre tan to, não
ocor reu por aca so. A eco no mia do Bra sil está es tag-
na da – hoje foi no ti ci a do um per cen tu al de 0,7% em
re la ção à per da do cres ci men to do PIB. O se tor pri va-
do, com as ven das me no res e pa gan do uma das ma i-

o res car gas de im pos tos do mun do, não tem como in -
ves tir no au men to da pro du ção.

Ora, se para o ano que vem o pró prio Go ver no
ad mi te o au men to da car ga tri bu tá ria, pior será ain da
para o se tor pri va do, pior para o in ves ti men to, pior
para a pro du ção; e se a pro du ção não cres cer, não
cres ce a ar re ca da ção do Go ver no e, no va men te,
quem pa ga rá a con ta será o se tor so ci al.

Infe liz men te, o dis cur so de in de pen dên cia que o 
Go ver no tem uti li za do no âm bi to das ne go ci a ções co -
mer ci a is in ter na ci o na is não vale quan do o as sun to é
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.É de se es pan tar que
uma po si ção co ra jo sa di an te da Orga ni za ção Mun di al
do Co mér cio se trans for me numa ati tu de tão sub mis-
sa em re la ção ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

O Bra sil é, há al guns anos, o “ga ro to-pro pa gan-
da” do FMI. Te mos se gui do fi el men te os di ta mes da
car ti lha do Fun do, o que já nos ren deu mu i tos elo gi os,
mas quem paga é o povo bra si le i ro. Por tan to, é mais
do que jus to que o País exi ja con di ções mais fa vo rá-
ve is no acor do que tem com o FMI. Che ga de jo gar
para a tor ci da.

É pre ci so que esta Casa exer ça ime di a ta men te
o seu pa pel no pla ne ja men to or ça men tá rio, sob pena
de ter mos gra ves pro ble mas no fu tu ro, quan do da efe -
ti va exe cu ção do or ça men to de 2004. 

Dis se ram que é in sen sa to au men tar a car ga tri-
bu tá ria, que é ne ces sá rio pri o ri zar o so ci al e que pre -
ci sa mos re a li zar ur gen tes in ves ti men tos em in fra-es-
tru tu ra. Pois bem, este é o mo men to de trans for mar
es sas pa la vras em fa tos con cre tos, com con se qüên-
ci as tam bém con cre tas e be né fi cas para o povo bra -
si le i ro.

Encer ro, Sr. Pre si den te, di zen do que os bra si le i-
ros não es pe ram um mi la gre, de se jam ape nas que
este Go ver no co me ce a go ver nar e que efe ti va men te
tra ba lhe para a apro va ção de um or ça men to que pos -
sa ser re al men te um con tra pon to em re la ção à tal “he -
ran ça mal di ta”.

Mu i to obri ga do pela com pre en são e me des cul-
pe se me ex ce di um pou co no tem po.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PMDB – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça da Mi -
no ria.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, em se gui da, peço a pa la vra pela Li de ran-
ça do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce de rei, de ime di a to, a pa la vra a V. Exª,
Se na dor Edu ar do Aze re do, e, em se gui da, ao Se na-
dor Jef fer son Pé res, de acor do com o Re gi men to.
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O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra como Lí der do Blo co, após o
Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na dor Edu ar do Aze re do, tem V. Exª a pa la-
vra pela or dem, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni-
ca ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que ro fa zer aqui o re gis tro do
1º Encon tro de Pre si den tes de Câ ma ras de Po de res
Le gis la ti vos dos Esta dos-Par te do Mer co sul, do qual
V. Exª, Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos, pôde
par ti ci par, re pre sen tan do o Pre si den te José Sar ney,
na aber tu ra re a li za da no Uru guai.

Nes se even to, que pro cu rou mos trar e in te grar
os par la men tos do Mer co sul, ti ve mos a pre sen ça do
Pre si den te do Uru guai, Jor ge Bat tle, que fez a aber tu-
ra da ce ri mô nia; do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, De pu ta do João Pa u lo Cu nha; do De pu ta do Dr.
Ro si nha, Pre si den te da Co mis são Mis ta do Mer co sul.
Par ti ci pei tam bém re pre sen tan do a Co mis são Mis ta
do Mer co sul e a Co mis são de Re la ções Exte ri o res
des ta Casa.

Na oca sião, Sr. Pre si den te, pu de mos ve ri fi car
que há um ca mi nho lon go a tri lhar no as pec to da in te-
gra ção par la men tar dos Esta dos-mem bros do Mer co-
sul. A cri a ção do Par la men to do Mer co sul, uma idéia
de fen di da pelo Bra sil, pelo Pre si den te da Re pú bli ca e
tam bém pe los par ti dos de Opo si ção, ain da vai pre ci-
sar de um lon go tem po de ma tu ra ção. Para al guns pa -
í ses, este ain da não é o mo men to ade qua do. Mas é
im por tan te di zer que na co mu ni da de eu ro péia, quan -
do da cri a ção do par la men to eu ro peu, a idéia de mo-
rou al gum tem po para ser ab sor vi da, para ser la pi da-
da. Hoje o par la men to eu ro peu é uma re a li da de.

Para ha ver um Mer co sul que fun ci o ne e para
que os nos sos pa í ses te nham uma for ça po lí ti ca ma i-
or, é fun da men tal que haja união do pon to de vis ta
par la men tar.

Estou con vic to de que a di plo ma cia par la men tar
pode ser ali a da pre ci o sa no re for ço da de fe sa dos in -
te res ses na ci o na is e re gi o na is. A pre o cu pa ção dos
mem bros da Co mis são Mis ta do Mer co sul é no sen ti-
do de que o par la men to do Mer co sul pos sa ser cri a do
de ma ne i ra de mo crá ti ca.

Qu e ro re gis trar aqui o tra ba lho re a li za do pela
con sul to ria do Se na do, um tra ba lho mu i to bem fe i to.
Lá es ta va a con sul to ra Cláu dia Dru mond, que pôde
fa zer a sua ex po si ção.

A pro pos ta ini ci al do Par la men to do Mer co sul,
com po der de de ci são em as sun tos de in te res se dos
pa í ses, prevê um blo co de 16 mem bros para cada um
dos 4 pa í ses-mem bros, que se ri am es co lhi dos pelo
Con gres so, 8 pela Câ ma ra e 8 pelo Se na do. Em um
se gun do mo men to, os pa í ses me no res te ri am um mí -
ni mo de 16 mem bros e os ma i o res, até 35 mem bros,
que se ri am ele i tos pelo voto po pu lar, em ele i ção di re ta.

A idéia, como dis se an tes, não foi to tal men te
ace i ta, mas acre di to que pre ci sa mos apro fun dar essa 
ques tão e, de ma ne i ra al gu ma, de sis tir da pro pos ta.
Para ter mos um Mer co sul mais uni do, é fun da men tal
que os Par la men tos tam bém es te jam ca mi nhan do
jun tos, para dar mos ins tru men tos le ga is de fun ci o na-
men to aos nos sos Go ver nos.

Qu e ro lem brar ain da, Sr. Pre si den te, an tes de
con clu ir, que no caso da im plan ta ção das nor mas do
Mer co sul mu i tas são as di fi cul da des a se rem trans-
pos tas. Alguns da dos mos tram que as nor mas do
Mer co sul ain da não fo ram in cor po ra das pe los pa í-
ses-mem bros. No caso da agri cul tu ra, 109 nor mas re -
gem o fun ci o na men to do Mer co sul na área da agri cul-
tu ra, já as si na das pe los Esta dos-mem bros, mas 63%
de las ain da pre ci sam ser as si na das e pra ti ca das pela
Argen ti na; 37% pre ci sam ser pra ti ca das pelo Bra sil;
23%, pelo Uru guai e 30%, pelo Pa ra guai. No caso de
as sun tos adu a ne i ros, os da dos mos tram que, das 53
nor mas exis ten tes, 28% de las pre ci sam ser in cor po-
ra das pela Argen ti na, 25% pelo Bra sil, 18% pelo Pa -
ra guai e 14% pelo Uru guai.

Esses nú me ros mos tram que as nor mas, ape -
sar de exis ten tes, ain da não fo ram to tal men te in cor-
po ra das na le gis la ção de cada um dos pa í ses. Aqui
no Con gres so Na ci o nal, a Co mis são Mis ta do Mer co-
sul tem pro cu ra do ser ágil no sen ti do de im plan tar e
in cor po rar a nos sa le gis la ção às de man das para o
fun ci o na men to ade qua do do Mer co sul. Entre tan to,
ain da há ca mi nho a tri lhar.

Sr. Pre si den te, ao re gis trar a pre sen ça de V. Exª
nes se im por tan te even to de in te gra ção do Mer co sul,
que ro di zer que acre di to que a cri a ção do fu tu ro Par -
la men to do Mer co sul é uma meta a ser bus ca da, com
o in te res se do Se na do e do Con gres so para que o
Mer co sul seja uma re a li da de mais for te. Os qua tros
pa í ses-mem bros – Bra sil, Uru guai, Pa ra guai e Chi le – 
de vem es tar uni dos para que pos sam ter mais for ça
em be ne fí cio de sua po pu la ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – A Pre si dên cia, no bre Se na dor Edu ar do Aze re-
do, des ta ca o pa pel re le van te da pre sen ça de V. Exª
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na re u nião re a li za da em Mon te vi déu, bem como a do
no bre Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu-
ta do João Pa u lo Cu nha, e do De pu ta do Ro si nha, den -
tre ou tros Par la men ta res que par ti ci pa ram da que le
im por tan te en con tro.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção de
in te res se par ti dá rio, ao no bre Lí der Jef fer son Pé res,
do PDT do Esta do do Ama zo nas.

V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como

Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, dia 15 de no vem bro com ple ta re mos
114 anos da Pro cla ma ção da Re pú bli ca e pa re ce que
a Re pú bli ca ain da não se im plan tou nes te País. Pelo
me nos as vir tu des re pu bli ca nas, que nun ca fo ram
mu i to pra ti ca das no Bra sil, con ti nu am em ba i xa.

Tomo como em ble má ti co o epi só dio ve xa mi no-
so pro por ci o na do pela Mi nis tra de Ação So ci al, nos sa
ex-co le ga de Se na do, Be ne di ta da Sil va. Todo o epi -
só dio é ex tre ma men te cons tran ge dor, Sr. Pre si den te.
A Mi nis tra de Esta do fez uma vi a gem de ca rá ter par ti-
cu lar, para par ti ci par de um even to re li gi o so, às cus -
tas dos co fres pú bli cos, e hos pe dou-se no Ho tel Alve -
ar, no co ra ção da Re co le ta – e quem o co nhe ce sabe
o que re pre sen ta. O que é pior é que, para jus ti fi car a
vi a gem, fal tou com a ver da de e ar ran jou, à úl ti ma
hora, uma au diên cia com a Mi nis tra de Ação So ci al
da Argen ti na, afir man do que a vi a gem foi para isso.
Des men ti da pela Casa Ci vil, afir mou que hou ve uma
fa lha, um erro de co mu ni ca ção, pois a vi a gem es ta va
agen da da há mu i to tem po tam bém para isso. Em se -
gui da, foi des men ti da pela Mi nis tra ar gen ti na, que dis -
se que a au diên cia foi mar ca da 24 ho ras an tes, ou
seja, a pos te ri o ri, como jus ti fi ca ti va. Por tan to, a Mi -
nis tra fal tou com a ver da de.

Em se gui da, cri ti ca da jus ta men te por isso, dis se
que es ta va so fren do dis cri mi na ção re li gi o sa. Só fal tou
di zer que es ta va tam bém so fren do dis cri mi na ção ra -
ci al, ou so ci al, por ter uma bela bi o gra fia, sem dú vi da,
e ter as cen di do so ci al men te sen do, como sem pre dis -
se, mu lher, ne gra e fa ve la da.

Ora, Sr. Pre si den te, di zer que foi cri ti ca da por
dis cri mi na ção re li gi o sa é ser ape la ti va de ma is. Fos se
a Mi nis tra Be ne di ta da Sil va a um en con tro ca tó li co,
bu dis ta ou mul çu ma no se ria cri ti ca da da mes ma ma -
ne i ra, pois uma co i sa não tem nada a ver com a ou tra.
S. Exª in frin giu o Có di go de Éti ca, que não deve ser
apli ca do ape nas ao ser vi do res pú bli cos de car re i ra,
mas tam bém e prin ci pal men te aos agen tes po lí ti cos.
Em um re gi me par la men ta ris ta, ou ela se ria exo ne ra-

da ou o Go ver no ca i ria, mas, ao in vés da de mis são
que de ve ria vir, é man ti da no car go.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria mu i to que o Pre si-
den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, não fi -
zes se do Go ver no uma ação en tre ami gas. Ho mem
pú bli co não tem ami gos, não. Eu pró prio, aqui no Se -
na do, Sr. Pre si den te, já me doeu n’alma ter que vo tar
a fa vor da pu ni ção de pes so as que eu es ti ma va mu i to.
Ho mem pú bli co não tem ami gos nem ini mi gos. Não
per se gue ini mi gos e não pas sa a mão na ca be ça pe -
los er ros dos ami gos, Sr. Pre si den te. Se o Go ver no
en ve re dar por esse ca mi nho, se gui rá um ca mi nho tor-
tu o so, ruim. A Mi nis tra te ria que ser exo ne ra da sim,
por que er rou e er rou gra ve men te.

Sr. Pre si den te, era essa a co mu ni ca ção que ti -
nha a fa zer em nome da Li de ran ça do PDT.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der do PSDB.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si-
den te, peço mi nha ins cri ção como Lí der, após a
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa re gis tra a ins cri ção do Se na dor Alva ro
Dias para, após a Ordem do Dia, usar o ho rá rio de Li -
de ran ça. Em se gui da, fará uso da pa la vra a Se na do ra
Ma ria do Car mo Alves, do PFL de Ser gi pe, se gun da
ora do ra ins cri ta.

Con ce do a pa la vra ao no bre Lí der Arthur Vir gí-
lio, para uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio,

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, tem in te i ra ra zão o lí der do PDT, Se -
na dor Jef fer son Pe res, ao en fo car aqui a vi a gem da
Mi nis tra Be ne di ta da Sil va a Bu e nos Ai res, em ca rá ter
par ti cu lar e às cus tas do erá rio. A des cul pa foi es far ra-
pa da e o Pla nal to, de ma ne i ra li cen ci o sa, diz que o
as sun to está en cer ra do: se bas tou para os pa drões
do Pla nal to, não bas tou para os da Na ção.

Não esse epi só dio em si, se não os nú me ros te -
ri am sido mais du ros, mas esse com por ta men to se
re fle te na pes qui sa CNI/IBOPE*, da qual te nho aqui
al guns tó pi cos que mos tram que cres ce a de sa pro va-
ção ao Go ver no de Lula. A de sa pro va ção era de 13%
em mar ço, su biu para 18% em ju nho e, ago ra, está
em 24%, ou seja, cres ceu qua se que numa pro gres-
são ge o mé tri ca.

“A ava li a ção do Go ver no per ma ne ce ele va da,
mas a gor du ra que ha via co me ça a ser con su mi da –
dis se Arman do Mon te i ro, pre si den te da CNI.”

“CNI/IBOPE: Au men ta o nú me ro de pes so as
que te mem o au men to da in fla ção e do de sem pre go:
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40% dos en tre vis ta dos acham que a in fla ção vai au -
men tar nos pró xi mos seis me ses, con tra 22% que
acham que vai di mi nu ir.”

“De sem pre go: 49% dos en tre vis ta dos di zem
que vai au men tar, en quan to 27%, que vai di mi nu ir.”
Ou seja, de sa ba a con fi an ça.

“Con fi an ça em Lula cai seis pon tos.”
Aqui, um fato in te res san te: per gun ta dos se vo ta-

ri am em Lula no va men te, 52% di zem que sim. Aqui
tem não, mas na ver da de per ce bi que é um en ga no
de re da ção, por que 58%, em ju nho, di zi am que vo ta-
vam nele de novo e 64%, em mar ço, logo, ape nas
52% ain da di zem que re pe ti ri am a aven tu ra po lí ti ca.
E, diz mais ain da: “Sua pior atu a ção está no com ba te
ao de sem pre go e na área de se gu ran ça pú bli ca”. A
de sa pro va ção su pe ra a apro va ção; 52% de sa pro vam
as me di das ado ta das pelo Go ver no para com ba ter o
de sem pre go, 41% a apro vam. Em se gu ran ça, 53%
de sa pro vam, 39% a apro vam. Por seg men tos, a pes -
qui sa cons ta tou que das acen tu a das de ava li a ção do
Go ver no na ma i o ria dos Esta dos, com ex ce ção das
pes so as mais ve lhas, mais ins tru í das, mais ri cas e as
re si den tes no Sul do País, que se man têm mais con fi-
an tes, por que so frem me nos até, têm toda ra zão de
te rem mais pa ciên cia.

Por ou tro lado, este é um Go ver no que nas ceu
sob a ló gi ca de que o País ti nha uma dí vi da in go ver ná-
vel e que seu pri me i ro tra ba lho se ria cer ta men te o de
re du zir a dí vi da como pro por ção do PIB. Aqui te mos
que a dí vi da cres ce. A des pe sa com a dí vi da cres ce
69% en tre ja ne i ro e agos to de 2003, com pa ra ti va men-
te com igual pe río do no tur bu len to ano de 2002. Gas -
tos com ju ros pas sa de R$100 bi lhões nes te ano já. E
mais ain da: como pro por ção do PIB, já se atin ge al gu-
ma co i sa per to de 58%. Va mos ten tar es ta be le cer que
o Bra sil es ta ria con for tá vel se a re la ção dí vi da/PIB fos -
se al gu ma co i sa pa re ci da com 46%. Há mu i to tem po
não é; isso cria um qua dro de vul ne ra bi li da de. Há mu i to
tem po não é, e está mais alta do que nun ca, 57,5%,
qua se 58%, como pro por ção do PIB, a dí vi da ex ter na.
Ou seja, de sa ba mais um bas tião do dis cur so do Go-
ver no do Pre si den te Lula, do Go ver no do Par ti do dos
Tra ba lha do res. O Go ver no, ao in vés de re du zir a dí vi-
da, a tem au men ta do. As pro mes sas são sem pre adi a-
das, e sem pre é o fu tu ro quem vai res pon der pela in ca-
pa ci da de do Go ver no de, no pre sen te, ofe re cer res-
pos tas po si ti vas para a Na ção bra si le i ra.

Não me alon go por que va mos vol tar à tri bu na
ama nhã. Hoje, ape nas lem bro-me do ape lo fe i to pelo
Pre si den te Lula à Na ção. Des de o co me ço, quan do
subi a esta tri bu na pela pri me i ra vez, eu di zia ao Pre -
si den te Lula, por in ter mé dio do diá lo go mais le gí ti mo

que devo ter com Sua Exce lên cia, que é o diá lo go da
mi nha tri bu na para com a Pre si dên cia de Sua Exce -
lên cia, eu di zia que não se pode dar tré gua. Tré gua,
não! O que é tré gua? Tré gua é eu me ca lar por seis
me ses e, du ran te os seis me ses, a Mi nis tra Be ne di ta
vi a jar à von ta de e, da qui a seis me ses, eu co me ço a
co brar. Não! Tré gua, não! Tré gua, nem um se gun do!
Pa ciên cia, sim; to le rân cia, sim. Apo io te mos dado, no
pa i nel, para que o Go ver no apro ve ma té ri as fun da-
men ta is para a go ver na bi li da de. Mas tré gua, não. Ain -
da as sim, res pon den do à nos sa ação de opo si ção, o
Pre si den te Lula di zia, em uma co me mo ra ção, no
ABC pa u lis ta: “Não têm pa ciên cia para com o meu
Go ver no. A cri an ça não nas ceu”. Até uma cri an ça
para nas cer pre ci sa de nove me ses. De po is ela vai
co me çar uma ou tra eta pa de vida. Di zia o Pre si den te:
“Espe rem pelo me nos a cri an ça nas cer”.

Sr. Pre si den te, que ro co mu ni car à Na ção que
es ta mos co mu ni can do ao Pre si den te o que Sua
Exce lên cia já sabe: a cri an ça nas ceu! Pas sa dos nove
me ses, a cri an ça nas ceu. Da qui por di an te, se ria uma
de mo ra an ti na tu ral. É pos sí vel so bre vi ver com seis
me ses e meio, com sete me ses de gra vi dez, com oito
me ses e meio. E, cla ro, com nove me ses, a cri an ça
nas ceu. O Go ver no com ple ta nove me ses e, de lá
para cá, só vi mos a si tu a ção do País se de te ri o rar,
ain da que com pa ra ti va men te com da dos gra ves da-
que le tur bu len to ano de 2002, que foi tur bu len to, en tre
ou tras co i sas, por que os mer ca dos se apro ve i ta ram
da des con fi an ça que ha via quan to aos ru mos que se -
ri am ado ta dos pelo Go ver no Lula e pro vo ca ram todo
aque le over sho o ting do dó lar e to das as con se-
qüên ci as, a co me çar pela in fla ção daí de cor ren tes.
Mas, a cri an ça nas ceu. Da qui a pou co faz um ano. Da -
qui a pou co te re mos o se gun do ano de Go ver no de -
cor ri dos. Em ou tras pa la vras, o Pre si den te Lula tem
que to mar al gu mas ati tu des mu i to cla ras para que o
seu Go ver no não seja o Go ver no que pro ta go ni ze o
es pe tá cu lo da pos ter ga ção, o es pe tá cu lo do adi a-
men to, o es pe tá cu lo da re no va ção do pe di do de pa -
ciên cia. O Pre si den te Lula pre ci sa fa zer algo mu i to
sim ples: co me çar, para va ler, a rom per com o lado pi -
ro téc ni co do seu Go ver no e ade rir à idéia – a meu ver,
jus ta, cor re ta, efi caz, dig na e pa trió ti ca para com o
Bra sil –, de sim ples men te go ver nar o Bra sil, dan do
ex pe di en te e co bran do ação dos seus Mi nis tros, co -
bran do ri gi dez mo ral dos seus Mi nis tros e evi tan do
que, a cada pes qui sa que te nha mos da qui para a
fren te, quan do per ce be mos que a lua-de-mel aca bou,
te nha mos que re gis trar, com pre o cu pa ção, que das e
de te ri o ra ções na per cep ção que o povo faz do seu
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Go ver no e até – isso que é o tris te – na per cep ção
que o povo faz acer ca do seu pró prio fu tu ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era essa a co mu ni ca ção de Li de ran ça do

PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra à se gun da ora do ra ins cri ta,
a no bre Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, do Par ti do
da Fren te Li be ral do Esta do de Ser gi pe, que usa rá da
pa la vra por ces são do no bre Se na dor Luiz Otá vio.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos, no bre Se na do-
ra.

A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
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, ve nho a
esta tri bu na, nes ta tar de, dia em que os Go ver na do-
res do Nor des te es tão re u ni dos com o Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca para dis cu tir a re for ma tri bu tá ria.

Nes te mo men to, tra go a ques tão da re for ma tri -
bu tá ria para di zer de sua im por tân cia e do nos so te -
mor com a sua vo ta ção.

Sr. Pre si den te, a re for ma tri bu tá ria tem uma re -
la ção di re ta com as gi gan tes cas de si gual da des re gi o-
na is bra si le i ras, que afe tam so bre tu do as Re giões
Nor te e Nor des te do País, e que ti ve ram sua gê ne se
em prá ti cas tri bu tá ri as equi vo ca da men te ins ti tu í das,
que pri vi le gi a ram, ao lon go de dé ca das, gran des cen -
tros in dus tri a li za dos do Bra sil, em de tri men to da ma i-
o ria dos Esta dos bra si le i ros.

Os mem bros da equi pe eco nô mi ca do atu al Go -
ver no – do Go ver no do PT – têm re pe ti do, à exa us tão,
que a re for ma tri bu tá ria tem dois pres su pos tos bá si-
cos: o pri me i ro é que não au men ta a ar re ca da ção do
Te sou ro Na ci o nal; e, o se gun do, é que ela é ne u tra em 
re la ção às ques tões re gi o na is. Ao con trá rio do que
eles afir mam, o tex to da re for ma pre co ni za um vi go ro-
so au men to de re cur sos para a União, com con se-
qüen te au men to da car ga tri bu tá ria, im pon do sa cri fí-
ci os ex pres si vos es pe ci al men te às Re giões Nor te e
Nor des te, ao mes mo tem po em que pri vi le gia as re -
giões in dus tri a li za das.

A par tir de um es tu do me ti cu lo so, re a li za do por
to dos os Se cre tá ri os da Fa zen da dos 20 Esta dos do
Nor te, Nor des te e do Cen tro-Oes te, re u ni dos du ran te
dias se gui dos na se ma na pas sa da, con cen tra dos em
um cu i da do so le van ta men to de da dos ri go ro sa men te
ofi ci a is, foi ela bo ra do um do cu men to con ten do da dos
es tar re ce do res. Eles de mons tra ram, de modo ir re fu-
tá vel, o cru el pro ces so de con cen tra ção de ri que zas
nas re giões de sen vol vi das que, ao con trá rio do que
se pen sa, tem-se ace le ra do na úl ti ma dé ca da, além

de uma des re gra da cen tra li za ção de re ce i ta na União
num rit mo nun ca vis to na nos sa His tó ria. Tudo isso,
Srªs. e Srs. Se na do res, em de tri men to dos Esta dos
po bres, so bre tu do os Esta dos do Nor te e do Nor des-
te, o que se acen tu a rá com a re for ma tri bu tá ria, cuja
vo ta ção está pre vis ta nes ta Casa.

Sr. Pre si den te, ve ja mos al guns da dos:
a) Le van tan do-se os be ne fí ci os tri bu tá ri os con -

ce di dos pela União nes tes úl ti mos oito anos, fica de -
mons tra do que as Re giões Sul e Su des te têm ab sor-
vi do a ma i or par ce la des ses re cur sos – cer ca de 60%
–, des ti na da so men te a sete Esta dos bra si le i ros, que
re pre sen tam ape nas 18% do ter ri tó rio na ci o nal. Além
dis so, a for ma como se con ce dem es ses be ne fí ci os,
70% de les ori gi ná ri os do Impos to de Ren da e do IPI –
jus ta men te im pos tos que for mam o bolo de tri bu tos
com par ti lhá ve is pela União en tre os Mu ni cí pi os e as
Uni da des da Fe de ra ção –, ter mi na por re du zir sen si-
vel men te as trans fe rên ci as de re ce i ta da União para
os Esta dos e Mu ni cí pi os. Cria-se, as sim, uma per ver-
sa equa ção – exa ta men te, uma per ver sa equa ção –,
em que as re giões me nos de sen vol vi das cus te i am o
de sen vol vi men to das re giões mais ri cas. Ou seja, é
um efe i to Ro bin Hood às aves sas, em que se tira dos
po bres para se dar aos ri cos;

b) Esse qua dro de con cen tra ção dos be ne fí ci os
tri bu tá ri os da União nas re giões Sul e Su des te se re -
pe te, ago ra, no Go ver no do PT, na pro pos ta de Orça -
men to para 2004, em que se ob ser va que, de um to tal
de R$24 bi lhões de re nún cia fis cal pre vis to, ape nas
35,5% se rão di re ci o na dos para as re giões me nos de -
sen vol vi das (Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te), en-
quan to 64,5% se rão des ti na dos ao Sul e ao Su des te;

c) Por ou tro lado, é in con tes tá vel o vi go ro so au -
men to na ar re ca da ção da União a par tir des te ano.
Como se sabe, de po is da ins ti tu i ção da CSL, Con tri-
bu i ção so bre o Lu cro Lí qui do, e do au men to da CIDE,
cu jas ar re ca da ções ini ci a ram este ano, virá a cri a ção
do PIS/Co fins para os pro du tos im por ta dos. Além dis -
so, há a pror ro ga ção da CPMF, a con tri bu i ção so bre
mo vi men ta ção fi nan ce i ra, que o Go ver no pre ten de
trans for mar em tri bu to per ma nen te. Ora, eis aí mais
um so fis ma, Srªs e Srs. Se na do res. A CPMF se ria ex -
tin ta em 31 de de zem bro de 2003. Ha ve rá pra ti ca-
men te a pror ro ga ção até 2007 e, quem sabe, mais
adi an te, a trans for ma ção em CMF. Cal cu la-se que,
com a ar re ca da ção da CSL, da CIDE e do PIS/Co fins,
o Go ver no ar re ca da rá R$29 bi lhões; e, com a CPMF,
ad mi tin do-se a re to ma da do cres ci men to da eco no-
mia, o Go ver no irá ar re ca dar cer ca de R$28 bi lhões.
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O Sr. Alva ro Dias (PSDB – PR) – V. Exª me per -
mi te um apar te, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves?

A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) – 
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Alva ro Dias.

O Sr. Alva ro Dias (PSDB – PR) – Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves, o pro nun ci a men to de V. Exª tem
con te ú do téc ni co, é um pro nun ci a men to de quem co -
nhe ce o as sun to, de quem vive de per to a ex pe riên cia
do car go exe cu ti vo num go ver no es ta du al, num Esta -
do po bre do Nor des te bra si le i ro. Cer ta men te, a ex pe-
riên cia vi vi da por V. Exª em fun ções pú bli cas no Ser gi-
pe lhe con fe rem au to ri da de para fa lar des se as sun to
com a com pe tên cia com que o vem abor dan do da tri -
bu na do Se na do Fe de ral. Hoje, o no ti ciá rio diz res pe i-
to ao en con tro do Pre si den te com os Go ver na do res.
O que se tem vis to no de ba te des se tema é re u nião
com aque les que ar re ca da rão. Não ve mos re u nião
com re pre sen tan tes da que les que pa ga rão os im pos-
tos ou mu i to pou co se fala das as pi ra ções da que les
que pa gam os im pos tos no País. É por isso que a re -
for ma tri bu tá ria é um ar re me do de re for ma; não é uma 
re for ma para o bem do País, não é uma re for ma para
cons tru ir o avan ço, a mo der ni za ção; não é uma re for-
ma que vai con fe rir um mo de lo tri bu tá rio ca paz de
exer cer as fun ções de dis tri bu i ção de ren da, de ge ra-
ção de em pre go, de de sen vol vi men to eco nô mi co; ela
não de so ne ra a pro du ção. Enfim, é um mons tren go,
que de cep ci o na e que, cer ta men te, será mais uma
mar ca ne ga ti va na ação do Go ver no Lula, que, hoje
com ple ta nove me ses, com de cep ções in crí ve is. Se -
na do ra Ma ria do Car mo, se ria ain da tem po de to dos
nós ado tar mos um subs ti tu ti vo glo bal para essa pro -
pos ta do Go ver no, que con fe ris se ao País, re al men te,
o mo de lo tri bu tá rio que tan to al me ja mos.

A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) – 
Agra de ço ao no bre Se na dor Alva ro Dias pelo apar te,
que en ri que ce o meu pro nun ci a men to.

Qu e ro di zer da nos sa pre o cu pa ção exa ta men te
com esse as pec to. Os con tri bu in tes não es tão sen do
ou vi dos. A pro du ção, que será pe na li za da, está anes -
te si a da. Então, esta Casa tem a obri ga ção, como diz
V. Exª, de fa zer uma mu dan ça pro fun da, até por que
os Esta dos po bres vão aca bar sen do os gran des pre -
ju di ca dos por essa re for ma, que con cen tra tudo nos
Esta dos ri cos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po -
de mos con ce ber a re for ma como está, sem me xer
nos tri bu tos da União. Com o es ta be le ci men to de
ape nas cin co alí quo tas de ICMS em todo o País, o ob -
je ti vo foi me nos o de ra ci o na li zar e mais o de evi tar a
cha ma da guer ra fis cal, que era o úni co ins tru men to

que os Esta dos po bres ti nham para atra ir no vos em -
pre en di men tos. Re co nhe ce-se que não era o dis po si-
ti vo ide al, mas era tudo o que lhes res ta va para atra ir
in ves ti men tos e ge rar no vos em pre gos.

É ele men tar que aos Esta dos po bres, dos qua is
será exi gi da a re nún cia do di re i to de le gis lar so bre o
seu ICMS, de ve ri am ser con ce di das no vas com pen-
sa ções na po lí ti ca tri bu tá ria, sob pena de ser acen tu-
a do ain da mais o pro fun do fos so que os se pa ra dos
Esta dos do Sul e do Su des te.

Sur pre en den te men te, a re for ma tri bu tá ria pro-
pos ta, que está nes ta Casa, cria con di ções, em sen ti-
do in ver so: um ma i or em po bre ci men to das re giões
sub de sen vol vi das.

De i xa-nos es tu pe fa tos cons ta tar que nun ca, em
nos sa his tó ria, em um pe río do tão cur to, acen tu ou-se
tan to o em po bre ci men to dos Esta dos po bres e dos
Mu ni cí pi os bra si le i ros quan to nes ta úl ti ma dé ca da e
meia.

A Cons ti tu i ção de 1988, ao de fi nir o Sis te ma Tri-
bu tá rio Na ci o nal, ha via cri a do me ca nis mos de re par-
ti ção de re ce i tas, jus ta men te para re du zir as de si gual-
da des re gi o na is. Assim, na que la oca sião, os cha ma-
dos tri bu tos com par ti lha dos cor res pon di am a 76,2%
da re ce i ta tri bu tá ria na ci o nal. A par tir de 2004, já com -
pu ta dos os tri bu tos cuja co bran ça foi ini ci a da este
ano, além do PIS/Co fins so bre os im por ta dos, o to tal
dos im pos tos com par ti lhá ve is es ta rá re du zi do a nú-
me ros pró xi mos de 40%, qua se me ta de, por tan to, de
15 anos atrás. Ape nas par te des se mon tan te é com -
par ti lha do com os Esta dos e Mu ni cí pi os. Está aí des -
nu da da a ra zão do im pi e do so em po bre ci men to dos
Esta dos e da ma i o ria dos Mu ni cí pi os bra si le i ros.

Por ou tro lado, em 1988, a car ga tri bu tá ria na ci o-
nal cor res pon dia a 24% do PIB. Hoje, tal per cen tu al
che ga ao ab sur do de 36%, mas, o que é pou co di vul-
ga do, Srªs e Srs. Se na do res, é que todo esse ver ti gi no-
so cres ci men to na ar re ca da ção foi con cen tra do ex clu-
si va men te na União, que, por meio da ar di lo sa cri a ção
de tri bu tos, não os com par ti lhou com os Esta dos e Mu -
ni cí pi os. Na prá ti ca, foi uma bur la con tra os in te res ses
dos de ma is Esta dos fe de ra ti vos, atin gin do so bre ma-
ne i ra os Esta dos po bres que de pen dem do FPE, além, 
cla ro, dos Mu ni cí pi os, que de pen dem do FPM.

Cabe as si na lar aqui, Sr. Pre si den te, uma no tó-
ria dis pli cên cia da União em re la ção aos tri bu tos que 
de vem ser re par ti dos en tre Esta dos e Mu ni cí pi os,
até pela sua cres cen te in sig ni fi cân cia para o Te sou ro
Na ci o nal. Obser ve-se que, até mes mo no Orça men-
to da União para o pró xi mo ano, foi pre vis to um au -
men to de ape nas R$6 bi lhões no IPI e no Impos to de
Ren da, jus ta men te os tri bu tos com par ti lhá ve is en tre
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Esta dos e Mu ni cí pi os que en tram na con ta bi li da de
para o cál cu lo do Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta-
dos e o Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os. Qu -
an to aos não com par ti lhá ve is, ou seja, aque les que
fi ca rão em po der to tal da União, al can çam seis ve -
zes mais: R$36 bi lhões.

Embo ra ne gue, o Go ver no Fe de ral con ce beu
uma re for ma que os ten si va men te en ri que ce ain da
mais a União en quan to em po bre ce as uni da des da
Fe de ra ção. Aliás, a bem da ver da de, o tex to im pli ca
pro po si ção tão in jus ta e uni la te ral, que não há como
evi tar a des con fi an ça de que se es con de nele um ob -
je ti vo sor ra te i ro: ge rar um im pas se ta ma nho que le va-
ria o Se na do a ado tar a fa mi ge ra da re for ma de for ma
fa ti a da. Tro can do em mi ú dos, apro va ria os dois pon -
tos que re al men te in te res sam à área eco nô mi ca – a
DRU e a pror ro ga ção da CPMF –, trans fe rin do para o
pró xi mo ano, sob o pre tex to de uma me lhor aná li se, a
dis cus são das de ma is ques tões. A con se qüên cia se -
ria a exi bi ção de um fil me de má qua li da de, já vis to
nes ta Casa: a apro va ção da ver da de i ra re for ma tri bu-
tá ria se ria trans fe ri da para as ca len das gre gas.

De todo esse qua dro de hor ror, Sr. Pre si den te,
res ta-me, en tre tan to, uma fé ina ba lá vel nes ta Casa,
onde nós, Se na do res e Se na do ras, cons ci en tes do
nos so pa pel de guar diões do equi lí brio fe de ra ti vo bra -
si le i ro, não per mi ti re mos con su mar a con ti nu i da de
des se pro ces so cru el de em po bre ci men to dos Esta -
dos e dos Mu ni cí pi os bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, meu tem po já se es go ta, e não
ha ve ria con di ções para apre sen tar to das as su ges-
tões que eu gos ta ria. Li mi tar-me-ei, con tu do, a adi an-
tar uma pro pos ta sim ples, ca paz de ali vi ar a si tu a ção
dos nos sos Esta dos e Mu ni cí pi os.

Na úl ti ma re u nião que o Mi nis tro Pa loc ci teve
com os Go ver na do res, ao lado do seu co le ga Mi nis tro
José Dir ceu, S. Exª dis se que a União se re cu sa va a
ser be ne fi ci a da com a cri a ção de no vos im pos tos.
Dis se mais: que só foi su ge ri da a cri a ção do PIS/Co -
fins so bre os im por ta dos por exi gên cia do em pre sa ri-
a do na ci o nal, para ge rar me lho res con di ções de com -
pe ti ti vi da de à nos sa pro du ção in ter na. Sen do as sim,
pa re ce-me jus to for mu lar uma pro pos ta a esta Casa:
que o mon tan te ar re ca da do pelo PIS/Co fins so bre os
im por ta dos seja des ti na do aos Esta dos do Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te e Mu ni cí pi os, dis tri bu í dos
de acor do com os cri té ri os do FPE e do FPM. So man-
do-se a isso a dis tri bu i ção do Fun do Re gi o nal de De -
sen vol vi men to pe las três re giões mais po bres, es ta-
ría mos dan do par ti da à re ver são do per ver so pro ces-
so de apro fun da men to da ma i or de si gual da de re gi o-
nal do pla ne ta.

Como se pode per ce ber, por esse sim ples
exem plo, há um lar go es pa ço para o Se na do im ple-
men tar ações para o aper fe i ço a men to do tex to de
uma re for ma dis for me e ex tem po râ nea.

Por fim, que ro con clu ir afir man do que te mos a
obri ga ção de mu dar esse qua dro. Aliás, te mos mais
do que essa obri ga ção. Nós, que so mos os guar diões
da Fe de ra ção, te mos a no bre e in de le gá vel opor tu ni-
da de de trans for mar este Bra sil numa na ção mais jus -
ta e igua li tá ria, sub me ten do o pro je to de re for ma tri -
bu tá ria do Go ver no Fe de ral às mo di fi ca ções que irão
ao en con tro dos an se i os e in te res ses de todo o povo
bra si le i ro, de toda a Na ção bra si le i ra.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ria do
Car mo Alves, 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 Pa u lo Paim, para uma co mu ni-
ca ção ina diá vel. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para 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, subo hoje a esta tri -
bu na para pres tar uma ho me na gem pós tu ma a um dos 
in te lec tu a is mais bri lhan tes da his tó ria de Go iás, o Pro -
fes sor Je rô ni mo Ge ral do de Qu e i roz, que fa le ceu na
úl ti ma quar ta-fe i ra em Go iâ nia, ví ti ma de en far te.
Advo ga do e pro fes sor, ele foi re i tor da Uni ver si da de
Fe de ral de Go iás (UFG) por duas opor tu ni da des.

Na tu ral de Cam pi na Ver de (MG), Je rô ni mo Ge -
ral do de Qu e i roz che gou a Go iâ nia em 1952 e deu iní -
cio à sua atu a ção na área aca dê mi ca. Pas sou pela
Esco la de Enfer ma gem, Esco la de Ser vi ço So ci al, de
Ciên ci as Eco nô mi cas, Fi lo so fia e Di re i to na UFG e na
Uni ver si da de Ca tó li ca de Go iás. Por duas ve zes, as -
su miu a Re i to ria da UFG, ten do re nun ci a do ao se gun-
do re i to ra do, du ran te o re gi me mi li tar, num ges to de
dis cor dân cia, se gun do ele, com o re gi me. Na épo ca,
ele jus ti fi cou sua sa í da di zen do que não po de ria ace i-
tar a im po si ção do po der ao sa ber.

Aos 86 anos, Je rô ni mo de Qu e i roz era um
exem plo de lu ci dez e amor pelo tra ba lho e pela vida.
As pes so as mais pró xi mas a ele ex pres sa ram sur pre-
sa com seu fa le ci men to. Um dos mais an ti gos re pre-
sen tan tes da Advo ca cia go i a na, ele se man ti nha, até
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aque le dia, em ati vi da de. O ex-Re i tor exer ceu o ma -
gis té rio por mais de 50 anos. Era tam bém es cri tor e
mem bro da Aca de mia Go i a na de Le tras.

Je rô ni mo de Qu e i roz par te e de i xa a vi ú va Cel -
ma Afon so Fon tou ra, com quem es ta va ca sa do há 60
anos. Fi cam tam bém seus cin co fi lhos, 12 ne tos e seis 
bis ne tos.

Agra de ço, em nome do povo go i a no, ao Se na-
dor Pa pa léo Paes, por ter apre sen ta do, a meu pe di do
e tam bém em meu nome, re que ri men to de voto de
pe sar pelo fa le ci men to do que ri do Pro fes sor Je rô ni-
mo Ge ral do de Qu e i roz, pela im por tân cia que ele teve 
para a ad vo ca cia, a Uni ver si da de, a edu ca ção e a cul -
tu ra do Esta do de Go iás.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim.
V. Exª dis põe de cin co mi nu tos para fa zer seu

pro nun ci a men to.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Para uma

co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) –
Exmº Sr. Pre si den te, José Sar ney, Srªs e Srs. Se na-
do res, es tou usan do este es pa ço para uma co mu ni-
ca ção ina diá vel, mu i to mais no sen ti do de fa zer um
con vi te a to dos os Se na do res e Se na do ras, para que,
ama nhã, às 10 ho ras, pos sa mos acom pa nhar a san -
ção do Esta tu to do Ido so, fru to de um gran de en ten di-
men to en tre a Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe -
de ral, com a par ti ci pa ção de to dos os Par ti dos.

O Bra sil todo, Sr. Pre si den te, apla u de essa ini ci-
a ti va das duas Ca sas. V. Exª con tri bu iu aqui para que,
em me nos de três me ses, a ma té ria fos se apro va da
em re gi me de ur gên cia. O Pre si den te Lula en ca mi-
nhou con vi te a to dos os De pu ta dos e Se na do res.
Estou aqui, nes te mo men to, como um dos Par la men-
ta res que atu ou na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se -
na do Fe de ral pela apro va ção des sa ma té ria, re a fir-
man do a im por tân cia des se even to que se re a li za rá
ama nhã, às 10 ho ras, no Pa lá cio do Pla nal to, em que
o Pre si den te da Re pú bli ca san ci o na rá esse Esta tu to,
uma gran de ex pec ta ti va de 20 mi lhões de bra si le i ros
que es ta vam aguar dan do esse mo men to.

Te nho dito, Sr. Pre si den te, que o Esta tu to do
Ido so, so nho aca lan ta do e em ba la do por mi lhões de
bra si le i ros, a par tir de ama nhã, tor nar-se-á uma re a li-
da de. Como é obra de to dos nós, se ria fun da men tal
que es ti vés se mos lá pre sen tes, não so men te para
pres ti gi ar a as si na tu ra, numa de mons tra ção do tra ba-
lho que fi ze mos de for ma con jun ta, uni tá ria.

Sr. Pre si den te, guar dei – di ga mos, para a ca mi-
nha da da mi nha vida – o Jor nal do Se na do da que la
ses são his tó ri ca. Cer ca de 60 Se na do res usa ram da
pa la vra, to dos para de fen der a im por tân cia da apro -
va ção do Esta tu to do Ido so.

Ter mi no, Sr. Pre si den te, di zen do da im por tân cia
do ato de ama nhã para o povo bra si le i ro, por que o
Esta tu to do Ido so é um ins tru men to tão for te para a
so ci e da de como o é, hoje, sem som bra de dú vi da, o
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te.

Fica aqui o con vi te a to das as Srªs e Srs. Se na-
do res para par ti ci pa rem des se im por tan te even to,
mar co de no vos tem pos, de um País que está en ve-
lhe cen do, sim, com or gu lho. Qu e re mos que a nos sa
ve lhi ce seja des fru ta da com dig ni da de, li ber da de e
igual da de. Como al guém já dis se: quan to mais ve-
lhos, mais sá bi os.

Por isso, Sr. Pre si den te, eu, que sou me ti do tam -
bém, não a es cre ver como V. Exª, mas a fa zer al gu-
mas po e si as, te nho o or gu lho de di zer que uma das
po e si as que fiz tem como tí tu lo: “Sou ve lho, re bel de,
com mu i to or gu lho, sim, se nhor”.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
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 em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 874, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je to

de Lei do Se na do nº 270/03, vol te a tra mi tar in de pen-
den te men te.

Sala das Ses sões, 30 de se tem bro de 2003. –
Arthur Vir gí lio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na-
men te.

So bre a mesa, in di ca ção que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lida a se guin te:

INDICAÇÃO Nº 3, DE 2003 

Su ge re à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e, por seu in ter mé dio, à Sub-
co mis são da Ama zô nia, o es tu do de me -
di das le gis la ti vas para evi tar a bi o pi ra ta-
ria na Ama zô nia.

Ou tu bro de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-fe i ra 1º 29655    713ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



Nos ter mos dos ar ti gos 224, 226 e 227 do Re gi-
men to Inter no, for mu la mos esta Indi ca ção a fim de
que, no âm bi to da Co mis são de Re la ções Ex te ri o res
e De fe sa Na ci o nal e, por seu in ter mé dio, da Sub co-
mis são ao Per ma nen te da Ama zô nia, se jam pro mo vi-
dos es tu dos abran gen tes para for mu la ção de pro po-
si ção le gis la ti va, ou me di das de ou tra na tu re za, vi-
san do à pro te ção das ri que zas na tu ra is da Ama zô nia
para im pe dir ações que, em seu con jun to, são de no-
mi na das “bi o pi ra ta ria”.

Jus ti fi ca ção

Os me i os de co mu ni ca ção ve i cu lam com cres -
cen te pe ri o di ci da de a prá ti ca, na Ama zô nia, de
ações de no mi na das “bi o pi ra ta ria”, com o en vio ile gal
de fru tos, es sên ci as, ma de i ras, fo lhas, se men tes de,
às ve zes, me di an te sim ples pro ces sa men to des sas
es pé ci es, para a pro du ção, no ex te ri or, de pro du tos
ali men tí ci os ou cos mé ti cos. Essa prá ti ca, al ta men te
le si va aos in te res ses da Ama zô nia e, por con se guin-
te, do Bra sil, che ga ao ex tre mo de pa ten te a men to in -
ter na ci o nal de pro du tos com o nome de fru tas da re -
gião, como o Cu pu a çu e o Açaí, para fi car em ape -
nas dois itens. O jor nal O Esta do de São Pa u lo dá
con ta, em sua edi ção de 19 de se tem bro de 2003, do 
pe di do for mu la do pela em pre sa mul ti na ci o nal ja po-
ne sa, que o Eu ro pe an Pa tent Offi ce (Epo), or gão
res pon sá vel pelo re gis tro de pa ten tes na União Eu -
ro péia (UE), ini ci ou o pro ces so de ava li a ção do pe di-
do de pa ten te a men to da “pro du ção e do uso da gor -
du ra da se men te do cu pu a çu”.

Des de que che guei a esta Casa, ele i to pe los
ama zo nen ses, pre o cu po-me com esse ver da de i ro
as sal to ao pa tri mô nio ve ge tal e às ri que zas da flo ra
ama zô ni ca. No iní cio des te mês, pro pus ao exa me do
Se na do Fe de ral pro je to de lei que con si de ra o Cu pu a-
çu “fru ta na ci o nal bra si le i ra”. O ob je ti vo, que não tem
for ça para im pe dir a bi o pi ra ta ria, é, no en tan to, um
aler ta e ser ve para des per tar nos sas au to ri da des
para a gra vi da de do as sun to.

Para dar se qüên cia, es tou su ge rin do, por esta
in di ca ção, o es tu do do pro ble ma. O âm bi to es co lhi do
tem sen ti do, ten do em vis ta o pró prio nome da Co mis-
são, em que se aduz o as pec to de de fe sa na ci o nal,
exa ta men te o que e ne ces sá rio nes te mo men to.

Sala das Ses sões, 29 de se tem bro de 2003. –
Arthur  Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney ) – A in di ca-
ção que aca ba de ser lida será pu bli ca da e re me ti da
às Co mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio
Zam bi a si.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 875, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to

Inter no, seja in se ri do em ata voto de pe sar pelo fa le ci-
men to do Pro fes sor e ex-Re i tor da Uni ver si da de Fe -
de ral de Go iás (UFG), Je rô ni mo Ge ral do de Qu e i roz
e, nos ter mos do art. 221, in ci so I, a apre sen ta ção de
con do lên ci as a sua fa mí lia.

Sala das Ses sões, 30 de se tem bro de 2003. –
Lú cia Vâ nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O voto de
pe sar so li ci ta do será en ca mi nha do à fa mí lia en lu ta da.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio
Zam bi a si.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 876, DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e con si de ran do o Ato da
Mesa nº 1, de 2001, so li ci to se jam re que ri das ao Mi -
nis tro de Esta do do De sen vol vi men to Agrá rio as se -
guin tes in for ma ções:

1. nú me ro de fa mí li as as sen ta das até o pre sen-
te mo men to;

2. lo ca li za ção ge o grá fi ca em que ocor re ram os
as sen ta men tos, es pe ci fi ca da por es ta do e mu ni cí pio;

3. ta ma nho mé dio dos lo tes dis tri bu í dos, in-
fra-es tru tu ra for ne ci da e qua is quer ou tras po lí ti cas de 
as sis tên cia e apo io dis po ni bi li za das.

Jus ti fi ca ção

No mo men to em que se dis cu te, fer vo ro sa men-
te, no Con gres so Na ci o nal a cri a ção de uma Co mis-
são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) para, por um lado,
re a li za ção de di ag nós ti co so bre a es tru tu ra fun diá ria
bra si le i ra, com a ava li a ção in clu si ve da ação dos mo -
vi men tos so ci a is de tra ba lha do res, es pe ci al men te do
Mo vi men to dos Traba lha do res Sem-Ter ra (MST), que
têm pro mo vi do ocu pa ções de pro pri e da des pú bli cas
e pri va das; e, por ou tro, a aná li se da or ga ni za ção de
mo vi men tos de pro pri e tá ri os de ter ras, que, se gun do
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se ale ga, têm se or ga ni za do com ca rac te rís ti ca pa ra-
mi li tar para im pe dir as ocu pa ções, é re le van te co nhe-
cer as ações do Go ver no Fe de ral.

Nes se sen ti do, vi san do ob ter in for ma ções qua li-
fi ca das so bre as po lí ti cas pú bli cas que têm sido de -
sen vol vi das até o pre sen te mo men to, pro po nho o pre -
sen te Re que ri men to que tem a fi na li da de de co lher os 
da dos ofi ci a is so bre nú me ro de as sen ta dos, lo ca li za-
ção e ações de su por te aos no vos be ne fi ci a dos, para
sub si dio dos de ba tes que vêm sen do tra va dos no âm -
bi to des ta Casa.

Sala das Ses sões,  30 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Le o nel Pa van.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 877, DE 2003

Nos ter mos do art. 216 do Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral e do Ato da Mesa nº 1, de 2001, con -
ju ga dos com o art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
re que i ro que o Exmo. Sr. Mi nis tro do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão in for me ao Se na do Fe de ral os
va lo res exe cu ta dos da des pe sa do Orça men to Ge ral
da União do exer cí cio de 2003, até o mês de se tem-
bro, clas si fi can do os mon tan tes des pen di dos por es -
ta do da fe de ra ção be ne fi ciá rio da des pe sa.

Jus ti fi ca ção

No mo men to em que o Se na do Fe de ral ini cia a
aná li se da pro pos ta de re for ma tri bu tá ria, tor na-se de
gran de re le vo ana li sar a atu al dis tri bu i ção do gas to fe -
de ral en tre uni da des da fe de ra ção. A re for ma tri bu tá-
ria está pro pon do uma nova sis te má ti ca tri bu tá ria que 
afe ta rá a re ce i ta pró pria dos es ta dos, ge ran do de-
man da por com pen sa ções fe de ra is. Tais com pen sa-
ções só po de rão ser efe ti va men te ca li bra das se ti ver-
mos ade qua do co nhe ci men to de qua is são os es ta-
dos be ne fi ci a dos e pre ju di ca dos pela atu al es tru tu ra
de gas tos do go ver no fe de ral.

Sala das Ses sões,  30 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Le o nel Pa van.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos que aca bam de ser li dos se rão des pa cha-
dos à Mesa para de ci são, nos ter mos do art. 216, in ci-
so III, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 75, DE 2003

Alte ra o in ci so XIII do art. 7º da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para re du zir a jor-
na da de tra ba lho se ma 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 in ci so XIII do art. 7º da Cons ti tu i ção
Fe de ral pas sa rá a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 7º .................................................
XIII – Du ra ção do tra ba lho nor mal não

su pe ri or a oito ho ras diá ri as e trin ta e seis
se ma na is, fa cul tan do a com pen sa ção de
ho rá ri os e a re du ção da jor na da, me di an te
acor do ou con ven ção co le ti va de tra ba lho.
(NR)

Art. 2º A im plan ta ção da du ra ção da jor na da
de tra ba lho de que se tra ta o in ci so XIII do art. 7º da
Cons ti tu i ção fe de ral, na re da ção dada pelo art. 1º
des ta Emen da se dará da se guin te for ma:

I  – A par tir de 1º de ja ne i ro do exer cí cio se guin te
ao do exer ci do em que for apro va da esta emen da a
jor na da de tra ba lho nor mal não po de rá ser su pe ri or a
qua ren ta ho ras se ma na is, di mi nu in do gra da ti va men-
te e anu al men te em uma hora por ano até o li mi te mí -
ni mo de 36 ho ras.

II  – Até a im plan ta ção de que se re fe re o in ci so
an te ri or a jor na da de tra ba lho nor mal não po de rá ser
su pe ri or a 44 ho ras se ma na is;

Art. 3º 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 emen da cons ti tu ci o nal re fle te o an -
se io po pu lar e a evo lu ção nas re la ções tra ba lhis tas
de vi da men te de ba ti dos nos fó runs na ci o na is do tra-
ba lho, evo lu ção esta que é fato con cre to em ou tros
pa í ses que dis põe de uma car ga ho rá ria de tra ba lho
anu al em tor no de 1.400 ho ras en quan to que no Bra -
sil esta car ga ho rá ria de tra ba lho che ga 2.100 ho ras,
re du ção esta que, no to ri a men te, in flu en ci a rá na cri a-
ção de inú me ras no vas va gas de tra ba lho, atin gin do,
po si ti va men te, uma fe ri da so ci al.

A des pe i to das re sis tên ci as, a ten dên cia à re du-
ção da jor na da diá ria ou se ma nal é fato in con tes tá vel.
Re cen te men te, no ano 2000, a Fran ça, que já se in -
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clu ía no gru po de pa í ses eu ro pe us com jor na da in fe ri-
or a qua ren ta ho ras (esse é tam bém o caso da Bél gi-
ca, dos Pa í ses Ba i xos e da Di na mar ca), pas sou da
se ma na de trin ta e nove ho ras de tra ba lho para a se -
ma na de trin ta e cin co ho ras.

Na Eu ro pa, por exem plo, esse de ba te tem re ce-
bi do mu i to des ta que. Na Fran ça, prin ci pal men te, a
dis cus são so bre fle xi bi li za ção da jor na da de tra ba lho
tem se con cen tra do na re du ção da jor na da de tra ba-
lho pa drão, já que lá, com pro va da men te, de no ta ram
que a di mi nu i ção do nú me ro mé dio de ho ras tra ba lha-
das por em pre ga do au men tou o ní vel de em pre go.
Fato apro va do por 87% da po pu la ção fran ce sa.

A eco no mia bra si le i ra pas sou por im por tan tes
mo di fi ca ções ao lon go da dé ca da de 90. Du ran te
esse pe río do, ba si ca men te, ocor re ram a aber tu ra da
eco no mia, a que da da taxa de in fla ção e a re du ção da 
pre sen ça do Esta do na eco no mia, atra vés das pri va ti-
za ções. Essas mu dan ças re sul ta ram em efe i tos im-
por tan tes so bre o rit mo e a es tru tu ra do cres ci men to
da eco no mia, afe tan do sig ni fi ca ti va men te, o de sem-
pe nho do mer ca do de tra ba lho.

Os es tu dos re la ti vos a re du ção de jor na da de
tra ba lho tem mos tra do que é in te res se tan to dos em -
pre ga do res, quan to dos em pre ga dos. No caso dos
em pre ga do res, a re du ção da jor na da de tra ba lho é
vis ta como um meio de re du zir cus tos, já que tor na
pos sí vel ajus tar a uti li za ção da mão-de-obra às ne-
ces si da des de pro du ção das em pre sas, evi tan do o
uso de ho ras ex tras. No caso dos tra ba lha do res, a
exis tên cia de jor na das me no res aten de an se i os de di -
ver sos gru pos so ci a is que de se jam tra ba lhar jor na-
das mais cur tas. Em par ti cu lar, os tra ba lha do res mais
qua li fi ca dos, os jo vens e os pais com fi lhos pe que nos
ten dem a ser os gru pos so ci a is mais in te res sa dos na
ado ção de uma jor na da de tra ba lho re du zi da.

No Bra sil, his to ri ca men te foi di vul ga do pe los
em pre ga do res que o em pre ga do tra ba lha pou co, não
gos ta de pe gar no pe sa do”, sen do a ma lan dra gem
uma ca rac te rís ti ca ine ren te da clas se tra ba lha do ra.
Na ver da de, o que pode-se afir mar é que, essa ide o-
lo gia pro cu ra res pon sa bi li zar o pró prio tra ba lha dor
pelo atra so, a po bre za e a ba i xa re mu ne ra ção, uma
vez que a pro du ti vi da de in dus tri al na ci o nal se ria in fe-
ri or a dos pa í ses de sen vol vi dos.

Po rém, le van ta men tos es ta tís ti cos nos mos tram
o con trá rio, mos tram que a jor na da de tra ba lho bra si-
le i ra é uma das ma i o res se com pa ra da com o res to do 
mun do, como ini ci al men te co men ta do.

A le gis la ção bra si le i ra con cre ti zou, na ma i o ria
das ve zes, uma se qüên cia de lu tas e de ba tes so ci a is

so bre a ques tão da jor na da de tra ba lho, es tan do a
mo bi li za ção sin di cal no cen tro das pes qui sas.

O pro je to que ora apre sen ta mos é a ex pres são
ma i or do Mo vi men to Sin di cal bra si le i ro que de se ja
que a jor na da de tra ba lho não seja su pe ri or a 36 ho -
ras se ma na is.

Des sa for ma no mo men to em que o Go ver no
Fe de ral cria o Fó rum Na ci o nal do Tra ba lho e das Re -
la ções Sin di ca is, en ten de mos que o de ba te deve ser
re a ber to com o Con gres so Na ci o nal, já que este tema 
é de gran de im por tân cia para as re la ções tra ba lhis-
tas, onde im pe ram as vi sões ne o li be ra is con tra os
ide a is de nos sas cen tra is sin di ca is. E por isso peço a
co la bo ra ção dos no bres pa res à apro va ção da pre-
sen te pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal.

Sala das Ses sões, 30 de se tem bro de 2003. –
Pa u lo Paim – Alme i da Lima – Alva ro Dias – Ana
Jú lia Ca re pa – Anto nio Car los Ma alhães –  Antô -
nio Car los Va la da res – Du ci o mar Go mes da Cos ta
–  Edu ar do Aze re do – Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy
– Efra im Mo ra is –  Eu ri pe des Ca mar go  –  Ga ri bal-
di Alves Fi lho –  Ge ral do Mes qui ta Jú ni or –  He lo í-
sa He le na –   João Alber to Sou za –  João Ri be i ro  –
Le o mar Qu in ta ni lha –   Mão San ta  –  Ney Su as su-
na –  Pa pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Ro -
ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho Tou ri nho – Sér gio
Zam bi a si – Serys Slhes sa en ko – Sibá Ma cha do –
Tião Vi a na (apo io).

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

....................................................................................
Art. 7º(*) São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba-

nos e ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lho ria de
sua con di ção so ci al:

I – re la ção de em pre go pro te gi da con tra des pe-
di da ar bi trá ria ou sem jus ta ca u sa, nos ter mos de lei
com ple men tar, que pre ve rá in de ni za ção com pen sa-
tó ria, den tre ou tros di re i tos;

II – se gu ro-de sem pre go, em caso de de sem pre-
go in vo lun tá rio;

III – fun do de ga ran tia do tem po de ser vi ço;

IV – sa lá rio mí ni mo, fi xa do em lei, na ci o nal men-
te uni fi ca do, ca paz de aten der às suas ne ces si da des
vi ta is bá si cas e às de sua fa mí lia com mo ra dia, ali -
men ta ção, edu ca ção, sa ú de, la zer, ves tuá rio, hi gi e ne,
trans por te e pre vi dên cia so ci al, com re a jus tes pe rió-
di cos que lhe pre ser vem o po der aqui si ti vo, sen do ve -
da da sua vin cu la ção para qual quer fim;
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V – piso sa la ri al pro por ci o nal à ex ten são e à
com ple xi da de do tra ba lho;

VI – ir re du ti bi li da de do sa lá rio, sal vo o dis pos to
em con ven ção ou acor do co le ti vo;

VII – ga ran tia de sa lá rio, nun ca in fe ri or ao mí ni-
mo, para os que per ce bem re mu ne ra ção va riá vel;

VIII – dé ci mo ter ce i ro sa lá rio com base na re mu-
ne ra ção in te gral ou no va lor da apo sen ta do ria;

IX – re mu ne ra ção do tra ba lho no tur no su pe ri or
à do di ur no;

X – pro te ção do sa lá rio na for ma da lei, cons ti tu-
in do cri me sua re ten ção do lo sa;

XI – par ti ci pa ção nos lu cros, ou re sul ta dos, des -
vin cu la da da re mu ne ra ção, e, ex cep ci o nal men te, par-
ti ci pa ção na ges tão da em pre sa, con for me de fi ni do
em lei;

XII – sa lá rio-fa mí lia para os seus de pen den tes;

XIII – du ra ção do tra ba lho nor mal não su pe ri or a 
oito ho ras diá ri as e qua ren ta e qua tro se ma na is, fa-
cul ta da a com pen sa ção de ho rá ri os e a re du ção da
jor na da, me di an te acor do ou con ven ção co le ti va de
tra ba lho;

XIV – jor na da de seis ho ras para o tra ba lho re a-
li za do em tur nos inin ter rup tos de re ve za men to, sal vo
ne go ci a ção co le ti va;

XV – re pou so se ma nal re mu ne ra do, pre fe ren ci-
al men te aos do min gos;

XVI – re mu ne ra ção do ser vi ço ex tra or di ná rio su -
pe ri or, no mí ni mo, em cin qüen ta por cen to à do nor -
mal;

XVII – gozo de fé ri as anu a is re mu ne ra das com,
pelo me nos, um ter ço a mais do que o sa lá rio nor mal;

XVIII – li cen ça à ges tan te, sem pre ju í zo do em -
pre go e do sa lá rio, com a du ra ção de cen to e vin te
dias;

XIX – li cen ça-pa ter ni da de, nos ter mos fi xa dos
em lei;

XX – pro te ção do mer ca do de tra ba lho da mu -
lher, me di an te in cen ti vos es pe cí fi cos, nos ter mos
da lei;

XXI – avi so pré vio pro por ci o nal ao tem po de
ser vi ço, sen do no mí ni mo de trin ta dias, nos ter mos
da lei;

XXII – re du ção dos ris cos ine ren tes ao tra ba lho,
por meio de nor mas de sa ú de, hi gi e ne e se gu ran ça;

XXIII – adi ci o nal de re mu ne ra ção para as ati vi-
da des pe no sas, in sa lu bres ou pe ri go sas, na for ma da
lei;

XXIV – apo sen ta do ria;

XXV – as sis tên cia gra tu i ta aos fi lhos e de pen-
den tes des de o nas ci men to até seis anos de ida de
em cre ches e pré-es co las;

XXVI – re co nhe ci men to das con ven ções e acor -
dos co le ti vos de tra ba lho;

XXVII – pro te ção em face da au to ma ção, na for -
ma da lei;

XXVIII – se gu ro con tra aci den tes de tra ba lho, a
car go do em pre ga dor, sem ex clu ir a in de ni za ção a
que este está obri ga do, quan do in cor rer em dolo ou
cul pa;

XXIX – ação, quan to a cré di tos re sul tan tes das
re la ções de tra ba lho, com pra zo pres cri ci o nal de:

a) cin co anos para o tra ba lha dor ur ba no, até o li -
mi te de dois anos após a ex tin ção do con tra to;

b) até dois anos após a ex tin ção do con tra to,
para o tra ba lha dor ru ral;

XXX – pro i bi ção de di fe ren ça de sa lá ri os, de
exer cí cio de fun ções e de cri té rio de ad mis são por
mo ti vo de sexo, ida de, cor ou es ta do ci vil;

XXXI – pro i bi ção de qual quer dis cri mi na ção no
to can te a sa lá rio e cri té ri os de ad mis são do tra ba lha-
dor por ta dor de de fi ciên cia;

XXXII – pro i bi ção de dis tin ção en tre tra ba lho
ma nu al, téc ni co e in te lec tu al ou en tre os pro fis si o na is
res pec ti vos;

XXXIII – pro i bi ção de tra ba lho no tur no, pe ri go so
ou in sa lu bre aos me no res de de zo i to e de qual quer
tra ba lho a me no res de qua tor ze anos, sal vo na con di-
ção de apren diz;

XXXIV – igual da de de di re i tos en tre o tra ba lha-
dor com vín cu lo em pre ga tí cio per ma nen te e o tra ba-
lha dor avul so.

Pa rá gra fo úni co. São as se gu ra dos à ca te go ria
dos tra ba lha do res do més ti cos os di re i tos pre vis tos nos 
in ci sos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem 
como a sua in te gra ção à pre vi dên cia so ci al.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998
(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 28, de 2000

....................................................................................

(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 (José Sar ney) – 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 cons tan tes dos arts. 354 e
se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº 853/03-LBP

Bra sí lia, 30 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que o Par ti do Li be ral in di ca o

De pu ta do Oli ve i ra Fi lho (PL/PR), na qua li da de de ti tu-
lar, e o De pu ta do We lin ton Fa gun des (PL/MT), na
qua li da de de su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or-
men te in di ca dos, para in te gra rem a Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do Mer co sul.

Apro ve i to o en se jo para re i te rar a V. Exª os meus 
pro tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si de ra ção.

De pu ta do Val de mar Cos ta Neto, Lí der do Blo co
do PL/PSL.

OF. PSDB/Nº 1.410/03

Bra sí lia, 30 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Anto -

nio Car los Men des Tha me e Ca sa ra, como mem bros
ti tu la res, e os De pu ta dos Jú lio Re dec ker e Ro nal do
Di mas, como mem bros su plen tes, para in te gra rem a
Co mis são Mis ta des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi-
só ria nº 131, de 2003, que “es ta be le ce nor mas para o
plan tio e co mer ci a li za ção da pro du ção de soja da sa -
fra de 2004, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i-
ção aos mem bros an te ri or men te in di ca dos.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 125, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 125, de 2003, que ins ti tui no Bra sil o Sis te ma de
Cer ti fi ca ção do Pro ces so de Kim ber ley – SCPK, re la-
ti vo à ex por ta ção e à im por ta ção de di a man tes bru tos
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor re vi sor: Se na dor Pa pa léo Paes.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
do úl ti mo dia 25, quan do teve sua apre ci a ção so bres-
ta da, em vir tu de da fal ta de acor do das Li de ran ça
para sua de li be ra ção.

A Mesa foi in for ma da de que as Li de ran ças não
es tão de acor do, de ma ne i ra que a pa u ta será adi a da,
per ma ne cen do a ma té ria na Ordem do Dia da pró xi-
ma ses são.

De acor do com a ori en ta ção se gui da pela Mesa, 
com a apro va ção do Ple ná rio, se gui re mos três ses-
sões, a par tir das qua is sub me te re mos a ma té ria para 
de ci são das Srªs Se na do ras e dos Srs. Se na do res.

São os se guin tes os de ma is itens adi a dos:

– 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 126, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 126, de 2003, que dis põe so bre a as sun ção, pela
União, de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no
caso de aten ta dos ter ro ris tas, atos de guer ra ou even tos
cor re la tos, con tra ae ro na ves de ma trí cu la bra si le i ra
ope ra das por em pre sas bra si le i ras de trans por te aé reo
pú bli co, ex clu í das as em pre sas de táxi aé reo.

Re la tor re vi sor: Se na dor Del cí dio Ama ral

– 3 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 24, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 127, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 24, de 2003, que dis põe so bre a cri a ção
do Pro gra ma Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às
Con ces si o ná ri as de Ser vi ços Pú bli cos de Dis tri bu i-
ção de Ener gia Elé tri ca, al te ra as Leis nºs 8.631, de 4
de mar ço de 1993, 9.427, de 26 de de zem bro de
1996, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

Re la tor re vi sor: Se na dor Cé sar Bor ges

– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 58, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 
§ 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção.)

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 172, II, “d”, 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 58, de 2003 (nº 1.394/2003, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
cria o Pro gra ma Na ci o nal de Estí mu lo ao Pri me i ro
Empre go para os Jo vens – PNPE, acres cen ta dis po-
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si ti vo à Lei nº 9.608, de 18 de fe ve re i ro de 1998 e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.293, de 2003, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Ro se a na Sar -
ney, fa vo rá vel ao Pro je to e con trá rio às Emen das nºs
1 a 12.

– 5 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 21, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 835, de 2003, – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 21, de 2003 (nº 4.853/2001, na Casa de
ori gem), que acres cen ta in ci so ao § 1º do art. 2º e al -
te ra o art. 7º da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de
1996, que dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten ção e
De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri-
za ção do Ma gis té rio – FUNDEF, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.239, de 2003, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 393, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 855, de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 393, de 2003 (nº 2.226/2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do en tre o
Gover no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Ucrâ nia so bre Sal va guar das Tec no ló gi cas re la ci o na-
das à Par ti ci pa ção da Ucrâ nia em Lan ça men tos a par tir
do Cen tro de Lan ça men tos de Alcân ta ra, ce le bra do em
Kiev, em 16 de ja ne i ro de 2002, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.298, 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 Ro se a na Sar ney.

– 7 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 856, de 2003, art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 40, 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 1.294, de 2003, Re la tor: Se na dor Pe dro Si-

mon), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal
de cem mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru-
ção e De sen vol vi men to (BIRD), para fi nan ci ar par ci al-
men te o Ter ce i ro Pro je to de Com ba te às Do en ças Se -
xu al men te Trans mis sí ve is (DST) e AIDS.

– 8 –

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 135, DE 1999

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 838, de 2003 – art. 336, III)

Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 133, de 1999 (nº 5.460/2001, na que la Casa),
que al te ra a Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990, que
dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Instru ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, hoje, que ro en fo car a ação de
uma pes soa nes te Go ver no que re pu to, se não o
mais, um dos mais im por tan tes Mi nis tros do Pre si-
den te Lula. Re fi ro-me ao Mi nis tro Ciro Go mes, que foi
Pre fe i to de For ta le za, Go ver na dor do Esta do do Ce a-
rá, Mi nis tro do Pla ne ja men to e da Fa zen da e can di da-
to à Pre si dên cia da Re pú bli ca; no se gun do tur no,
apo i ou o Pre si den te Lula de ma ne i ra in con di ci o nal,
de ci si va, ten do, após a ele i ção do Pre si den te, sido
es co lhi do de for ma su pra par ti dá ria, não por in di ca ção
do Par ti do, em bo ra hon re mu i to ao PPS ter um Mi nis-
tro do qui la te de Ciro Go mes.

Ao as su mir as fun ções do car go de Mi nis tro da
Inte gra ção Na ci o nal, no dia 2 de ja ne i ro des te ano,
aten den do ao con vi te que lhe fi ze ra em de zem bro o
en tão ele i to Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, Ciro
Go mes teve de en fren tar vá ri os e gra ves pro ble mas.
Aque la Pas ta – cujo prin ci pal ob je ti vo é o de pro mo ver
a in te gra ção na ci o nal pela pro mo ção de po lí ti cas na -
ci o na is de de sen vol vi men to re gi o nal – de fron ta va-se
com inú me ros pro ble mas. O Mi nis té rio es ta va
anos-luz de dis tân cia de suas ta re fas le ga is.

Sim ples men te, Srªs e Srs. Se na do res, não ha via,
no Mi nis té rio de Inte gra ção Na ci o nal nem con tro le e
nem acom pa nha men to dos seus gas tos. Empe nha-
va-se tudo, sem qual quer pre o cu pa ção com o flu xo de
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ca i xa do Mi nis té rio. O mais gra ve era a com ple ta fal ta
de co mu ni ca ção en tre os di fe ren tes or ga nis mos da
Pas ta da Inte gra ção Na ci o nal. Era como se exis tis sem
vá ri os Mi nis té ri os e vá ri os Mi nis tros, pois cada Se cre-
ta ria aci o nal e seu res pec ti vo Se cre tá rio atu a vam
como se fos sem um ente au tô no mo, sem obe diên cia
hi e rár qui ca e, mu i to me nos, sem su bor di na ção a um
pla ne ja men to es tra té gi co. O Mi nis té rio fa zia de tudo,
des de qua dras es por ti vas, pas sa gens mo lha das e ca -
sas de par to até bar ra gens e adu to ras. Ha via uma la-
men tá vel dis per são de re cur sos fi nan ce i ros.

Di an te do caos, a pri me i ra me di da do Mi nis tro
Ciro Go mes foi no sen ti do de fe char o ca i xa do Mi nis-
té rio da Inte gra ção Na ci o nal. No dia 2 de ja ne i ro, logo
após as su mir o co man do da Pas ta, S. Exª as si nou
uma por ta ria pro i bin do qual quer pa ga men to, qual-
quer li ci ta ção, qual quer to ma da de pre ço, qual quer
em pe nho. Mas ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, o que
acon te ceu: a por ta ria do Mi nis tro Ciro Go mes, que
de ve ria ter sido en ca mi nha da para pu bli ca ção no Diá-
rio Ofi ci al do dia 3 de ja ne i ro, pas sou três dias nos
es ca ni nhos da bu ro cra cia, tem po su fi ci en te para que
fos sem sa ca dos dos co fres do Mi nis té rio e dos or ga-
nis mos a ele vin cu la dos, como a Co de vasf e o
DNOCS, mais de R$ 50 mi lhões.

O Mi nis tro, que fi cou en ver go nha do com o fato,
pas sou a fa zer o que ele cha mou, à épo ca, de uma
“fa xi na in ter na”. Du ran te qua tro me ses, o Mi nis tro
Ciro Go mes e sua equi pe re or ga ni za ram o Mi nis té rio
da Inte gra ção Na ci o nal, re for mu lan do, equa li zan do e
ade quan do seus ob je ti vos, pro je tos e pro gra mas à fi-
lo so fia do Go ver no do Pre si den te Lula.

No que tan ge à es tru tu ra in ter na do Mi nis té rio,
hou ve uma pro fun da mo di fi ca ção. Fo ram ex tin tas de -
ze nas de car gos co mis si o na dos; hou ve ex ten sa re du-
ção de cus tos; fo ram re vis tos acor dos in ter na ci o na is
de co o pe ra ção, em ra zão do que mais de 130 pes so-
as, al gu mas com sa lá ri os ma i o res do que do pró prio
Mi nis tro, fo ram dis pen sa das; en fim, o Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal fi cou novo, novo de novo, e hoje
é um dos mais im por tan tes ins tru men tos do Go ver no
Lula para a pro mo ção do de sen vol vi men to re gi o nal,
mas ago ra em no vas ba ses e sob novo en fo que.

Como o Pre si den te Lula de ci diu, logo no co me-
ço do seu Go ver no, con tin gen ci ar o Orça men to da
União para o pre sen te exer cí cio de 2003, o Mi nis tro
Ciro Go mes de li be rou, no co man do do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, que os re cur sos que lhe so bra-
ram se ri am, como es tão sen do, apli ca dos na con clu-
são de obras que, fal tan do mu i to pou co para se rem
con clu í das, exi gem tam bém pou cos re cur sos fi nan-
ce i ros.

E o que fi ze rem Ciro Go mes e sua equi pe? Ela -
bo ra ram a lis ta das obras pri o ri tá ri as. E não so men te
isso. Con vi da ram as em pre sas em pre i te i ras res pon-
sá ve is por es sas obras para re u niões dis tin tas, du ran-
te as qua is re ne go ci a ram, com des con tos, os va lo res
fi nan ce i ros de cada obra. Dou-lhes um exem plo prá ti-
co, Srªs e Srs. Se na do res: o açu de Cas ta nhão, no
ser tão do Ce a rá. Essa bar ra gem, que acu mu la rá, a
par tir do in ver no do pró xi mo ano, 6 bi lhões e 500 mi -
lhões de me tros cú bi cos de água, es ta va ina ca ba da,
ape sar de o ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so tê-la ina u gu ra do no ano pas sa do. Fal ta va fe char
o ma ci ço cen tral da re pre sa. Pelo con tra to ori gi nal ce -
le bra do no Go ver no an te ri or com a em pre i te i ra
Andra de Gu ti er rez, se ri am ne ces sá ri os mais R$24
mi lhões para a con clu são da obra.

Se guin do ori en ta ção do Pre si den te Lula, o Mi -
nis tro Ciro Go mes con vi dou a Di re to ria da Andra de
Gu ti er rez e com ela ce le brou um novo acor do, pelo
qual o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, por in ter mé-
dio do DNOCS, pa ga ria à em pre i te i ra não R$24 mi -
lhões, mas R$18 mi lhões, com o com pro mis so de que 
o pa ga men to se ria fe i to ri go ro sa men te em dia. O Mi -
nis tro ga ran tiu à em pre i te i ra que a re la ção en tre ela e
o Go ver no, ou seja, o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o-
nal, se ria fe i ta sem in ter me di a ção de qual quer es pé-
cie. O acor do foi ce le bra do e ve jam V. Exªs: a obra fi -
cou pron ta em 90 dias e está pron ta para ser ina u gu-
ra da pelo Pre si den te Lula. 

Em vá ri os ou tros im por tan tes pro je tos de ir ri ga-
ção, de bar ra gens e de adu to ras, o Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal tem re pe ti do es ses acor dos com as
em pre i te i ras, com ga nhos re le van tes para o Te sou ro
Na ci o nal, que, na ges tão se ve ra do Mi nis tro Ciro Go -
mes, tem eco no mi za do mu i tos mi lhões de re a is.

Qu e ro ir além, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, tam bém cum prin do de ter mi na ção do Pre si-
den te Lula, que, por sua vez, ha via in clu í do essa pro -
vi dên cia em seu pro gra ma de Go ver no, o Mi nis tro
Ciro Go mes co man dou to das as eta pas de es tu do,
for mu la ção e dis cus são do pro je to de cri a ção da nova 
Su de ne e da nova Su dam.

No que diz res pe i to à nova Su de ne, a pro pos ta
para a sua cri a ção foi am pla e pu bli ca men te de ba ti da
em se mi ná ri os que se re a li za ram em to das as ca pi ta-
is da re gião nor des ti na, e mais, em Belo Ho ri zon te e
Vi tó ria, uma vez que o nor te de Mi nas e o nor te do
Espí ri to San to fo ram in clu í dos na área de atu a ção da
nova Su de ne. Esses de ba tes tam bém fo ram re a li za-
dos na Fe de ra ção das Indús tri as de São Pa u lo – Fi -
esp – e na sede do BNDES, no Rio de Ja ne i ro, sen do
que des te úl ti mo even to par ti ci pou o eco no mis ta Cel -
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so Fur ta do, o no tá vel pa ra i ba no que, em 1959, no Go -
ver no Jus ce li no Ku bits chek, cri ou a Su pe rin ten dên cia
de De sen vol vi men to do Nor des te.

Tan to a nova Su de ne quan to a nova Su dam, cu -
jos pro je tos de lei com ple men tar tra mi tam atu al men te
na Câ ma ra dos De pu ta dos, nas cem com ple ta men te
no vas. Seus qua dros de fun ci o ná ri os se rão to tal men-
te no vos, com no má xi mo 200 fun ci o ná ri os, a qua se
to ta li da de de les téc ni cos em de sen vol vi men to re gi o-
nal e eco no mis tas. Tam bém será to tal men te novo o
le que de in cen ti vos fi nan ce i ros, fis ca is e de cré di to
que im pul si o na rão o de sen vol vi men to do Nor des te e
da Ama zô nia.

O Mi nis tro Ciro Go mes tem dito e re pe ti do que
es sas duas ins ti tu i ções sur gem blin da das con tra a
cor rup ção e a fra u de. Ele as se gu ra que toda a me mó-
ria da an ti ga Su de ne e da an ti ga Su dam fo ram mi nu-
ci o sa men te exa mi na das, de ta lha da men te es tu da das
e por me no ri za da men te vas cu lha das. O que se mos -
trou bom e imu ne à cor rup ção foi man ti do; o que se re -
ve lou ine fi ci en te e ex pos to à fra u de foi ex tin to.

Por tan to, a nova Su de ne, as sim como a nova Su -
dam, além de seus res pec ti vos Con se lhos De li be ra ti-
vos, que se rão pre si di dos por nin guém me nos do que
o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, terá co mi tês ges to-
res in te gra dos por or ga nis mos do Go ver no Fe de ral,
dos go ver nos es ta du al e mu ni ci pal, e tam bém por re-
pre sen tan tes da so ci e da de ci vil or ga ni za da, como as
ONGs. As duas ins ti tu i ções não se rão exe cu to ras,
mas, sim, ar ti cu la do ras das for ças so ci a is re pre sen ta ti-
vas das re giões que re pre sen tam; agen tes do sis te ma
na ci o nal de pla ne ja men to; ne go ci a do ras da re gi o na li-
za ção das po lí ti cas na ci o na is e dos re cur sos fe de ra is;
in te gra do ras das po lí ti cas re gi o na is; pro mo to ras do co -
nhe ci men to so bre as po ten ci a li da des eco nô mi cas do
Nor te e do Nor des te; e di fu so ras de in for ma ções. Elas
se rão ain da par ce i ras es tra té gi cas das ins ti tu i ções
pro mo to ras de ex por ta ção e da in te gra ção la ti no-ame-
ri ca na e mun di al do País; apo i a do ras das ini ci a ti vas de
de sen vol vi men to lo cal; e in te gra do ras da rede de ins ti-
tu i ções sub-re gi o na is e lo ca is.

A nova Su de ne e a nova Su dam se rão, no Nor -
des te e na Ama zô nia, de fi ni do ras das pri o ri da des
para a uti li za ção de ins tru men tos fi nan ce i ros; ges to-
ras de ins tru men tos de de sen vol vi men to re gi o nal;
agen tes de pro mo ção da ca pa ci ta ção e da ino va ção;
in du to ras e apo i a do ras de ini ci a ti vas de ca pa ci ta ção
ge ren ci al e la bo ral; ar ti cu la do ras de po lí ti cas pú bli cas
so ci a is e, por fim, ar ti cu la do ras de po lí ti cas cul tu ra is.

O Mi nis tro Ciro Go mes tam bém está co or de-
nan do, por de ter mi na ção do Pre si den te Lula, um gru -
po de tra ba lho que es tu da a cri a ção da Agên cia do

De sen vol vi men to do Cen tro-Oes te. Essa agên cia
será bem di fe ren te da nova Su de ne e da nova Su dam.
E terá de sê-lo, uma vez que o Cen tro-Oes te é a re -
gião do Bra sil que mais tem cres ci do nos úl ti mos
anos. É a re gião que mais rá pi da e efi ci en te men te
res pon de à ofer ta de cré di to. É a gran de fron te i ra agrí -
co la bra si le i ra, res pon sá vel hoje por gran de par te da
pro du ção agrí co la e pe cuá ria do País. A Agên cia do
Cen tro-Oes te terá, as sim, uma con cep ção e es tru tu ra
di fe ren tes. Os es tu dos para a sua cri a ção es ta rão
pron tos den tro de 60 dias.

Mas a atu a ção do Mi nis tro Ciro Go mes vai além, 
pois o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal tem sido par -
ce i ro es tra té gi co im por tan te, em bo ra mu i to dis cre to,
do es for ço que, por de le ga ção do Pre si den te Lula,
vem de sen vol ven do o vice-Pre si den te da Re pú bli ca
José Alen car com o ob je ti vo de vi a bi li zar po lí ti ca, eco -
nô mi ca e fi nan ce i ra men te o pro je to de trans po si ção
das águas do rio São Fran cis co para o cha ma do Nor -
des te Se ten tri o nal, onde está o semi-ári do nor des ti-
no, em cuja área vi vem, hoje, 22 mi lhões de pes so as.

Vale ad ver tir que, a par tir do ano 2006, o
semi-ári do nor des ti no co me ça rá a so frer, mais ri go-
ro sa men te do que hoje, o es tres se hí dri co. Estu dos
ci en tí fi cos re ve lam que, em 2020, se pro vi dên ci as
não fo rem ado ta das ago ra, o ser tão nor des ti no não
terá água para o con su mo hu ma no. E isso não pode
acon te cer.

Para evi tar esse de sas tre, o Go ver no do Pre si-
den te Lula está avan çan do, e avan çan do com mu i ta
ra pi dez, com o pro je to de le var águas do São Fran cis-
co para o semi-ári do do Nor des te. Esse pro je to é po -
lê mi co e, por isso mes mo, tem pro vo ca do mu i tas e im -
por tan tes dis cus sões em di fe ren tes au di tó ri os de di -
fe ren tes Esta dos nor des ti nos e até fora da re gião, to -
das pro mo vi das e li de ra das pelo Vice-Pre si den te
José Alen car, que sem pre faz ques tão de pe dir a
com pa nhia do Mi nis tro Ciro Go mes, o qual, por sua
vez, sem pre di zen do-se hon ra do, aten de a to das as
con vo ca ções.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é esse o re gis tro que
faço do im por tan te tra ba lho re a li za do pelo Mi nis tro
Ciro Go mes no Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal.
Com cer te za, den tro de pou co tem po te re mos os re -
sul ta dos des se tra ba lho in ten so e com pe ten te que o
Mi nis tro vem de sen vol ven do à fren te de tão im por tan-
te Mi nis té rio, que ha ve rá de fa zer a in te gra ção na ci o-
nal do nos so País.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can 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.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Mesa pro ce de rá con for me de cos tu me, in ter-
ca lan do os ora do res ins cri tos com os lí de res e con ce-
de a pa la vra ao pró xi mo Lí der ins cri to, Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, pelo Par ti do da Fren te Li be ral
do Esta do da Ba hia, por 20 mi nu tos.

O no bre Se na dor Ney Su as su na é o pró xi mo
ora dor ins cri to.

So li ci ta a pa la vra pela or dem o Se na dor Efra im
Mo ra is.

Re gis tro a so li ci ta ção do no bre Se na dor Tião Vi -
a na.

Tem a pa la vra o Se na dor Efra im Mo ra is.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-

den te, so li ci to mi nha ins cri ção como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – V. Exª está ins cri to após os Se na do res Anto nio
Car los Ma ga lhães, Alva ro Dias e Alme i da Lima como
Lí de res, in ter ca lan do com os ora do res re gu la men te
ins cri tos.

Tem a pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Emi nen-
te Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos, Srªs e Srs.
Se na do res, o jor nal O Glo bo des te fi nal de se ma na
pu bli ca ex ten sa re por ta gem so bre pre pa ra ti vos que o
Exér ci to bra si le i ro vem fa zen do para uma pro vá vel
par ti ci pa ção no com ba te ao cri me or ga ni za do. É uma
boa no tí cia, prin ci pal men te para mim que ve nho pre -
gan do há al guns anos essa par ti ci pa ção.

Se gun do a ma té ria, o tre i na men to es ta ria se
dan do após um pla ne ja men to que re sul tou num mi nu-
ci o so ma nu al de ope ra ções e es ta ria sen do mi nis tra-
do a in te gran tes da tro pa de eli te da for ça.

O Exér ci to, se gun do o jor nal, es ta ria se ade-
quan do ao De cre to nº 3.897, de agos to de 2001, as si-
na do pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
que fixa di re tri zes para o em pre go das For ças Arma -
das na ga ran tia da lei e da or dem.

Sr. Pre si den te, des ta tri bu na já de fen di, por vá ri-
as ve zes, a par ti ci pa ção do Exér ci to nes sa luta em de -
fe sa da so ci e da de. Sei que não é uma po si ção iso la da.
Con to com o apo io da gran de ma i o ria dos Srs. Se na-
do res e, prin ci pal men te, da so ci e da de bra si le i ra.

Como já afir mei inú me ras ve zes, a par ti ci pa ção
do Exér ci to no com ba te à cri mi na li da de não afron ta,
de modo al gum, a Cons ti tu i ção Fe de ral. Como, aliás,
sa li en ta, na re por ta gem, o Ge ne ral Au gus to He le na
Pe re i ra, Che fe do Cen tro de Co mu ni ca ção So ci al do

Exér ci to: “a uti li za ção das tro pas fe de ra is está pre vis-
ta na Cons ti tu i ção para ca sos ex cep ci o na is”.

Alguns, é ver da de, se opõem à par ti ci pa ção do
Exér ci to nes sa luta, mas seus ar gu men tos são ex tre-
ma men te frá ge is e, por isso, não se sus ten tam.

Há os que te mem um uso ro ti ne i ro das For ças
em ati vi da des ur ba nas. Cer ta men te, esse não é o ob -
je ti vo. Pelo que se ob ser va do tex to cons ti tu ci o nal e
do de cre to a que me re fe ri, as sal va guar das e os
pres su pos tos que au to ri zam a par ti ci pa ção das For -
ças Arma das são es pe cí fi cos, ri go ro sos e não ad mi-
tem essa par ti ci pa ção ro ti ne i ra, como os ad ver sá ri os
que rem di zer.

Ou tros afir mam que o Exér ci to não está pre pa-
ra do para essa mis são. Pode ser. Para isso, deve ser
tre i na do e apa re lha do. Afi nal, o País deve con tar com
um Exér ci to de sol da dos, cla ro, e não com um gru po
in de fe so de “ga ro tos de 18 anos”, como afir mou, à
gui sa de ar gu men to, um alto ofi ci al da Ma ri nha, que,
sem ne nhu ma ra zão de ser, fez essa afir ma ti va. Ela,
sim, é que é in fan til. Um gru po de ga ro tos não está
apto a cum prir com ne nhu ma das mis sões cons ti tu ci-
o na is con fe ri das às For ças Arma das. Não é esse o
pen sa men to, nem tam pou co acho que es ses ho mens
aci ma da ida de que in gres sam nas For ças Arma das
po dem ser qua li fi ca dos de “ga ro tos”, como se fos sem
sim ples men te fi gu ras que não es ta vam à al tu ra de se
en con tra rem nas For ças Arma das na ci o na is.

Há os que apon tam para um ou tro gra ve pro ble-
ma: os re cur sos des ti na dos às For ças Arma das são li -
mi ta dos e in su fi ci en tes para que elas pos sam se man -
ter atu a li za das. Pior: es ses re cur sos vêm di mi nu in do
ul ti ma men te em to dos os or ça men tos. É ver da de.

Peço a aten ção do Ple ná rio para es tes nú me ros.
Qu an do o nú me ro da pu bli ci da de au men ta tan to no
País, ve jam como está de cres cen do o or ça men to das
For ças Arma das bra si le i ras. Nos úl ti mos or ça men tos,
o Mi nis té rio da De fe sa es te ve con tin gen ci a do: em
1999, o cor te foi de 11%; em 2000, de 7%; em 2001,
de 10%; em 2002, al can çou 20%; em 2003, ou seja,
no atu al Go ver no, 30% dos re cur sos apro va dos es tão
con tin gen ci a dos. Por isso, há medo de se vi a jar nos
aviões da FAB. Os Mi nis tros fi cam até ater ro ri za dos,
quan do vão vi a jar. Ou tros acham que po de ri am ha ver
exer cí ci os ma rí ti mos e no Exér ci to até se su pri mem
re fe i ções – é ina cre di tá vel –, dan do li ber da de aos sol -
da dos na sex ta-fe i ra para vol ta rem após as 12 ho ras
de se gun da-fe i ra.

Assim, o que se ob ser va é que re cur sos apro va-
dos ao apa re lha men to e cus te io das For ças Arma das
e cons tan tes da Lei Orça men tá ria são sis te ma ti ca-
men te re ti dos ou to mam ou tra des ti na ção.
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Srªs e Srs. Se na do res, ve jam o exem plo do Pro -
gra ma Ca lha Nor te. Cri a do em 1985, o pro je to tem
por ob je ti vo au men tar a pre sen ça do Po der Pú bli co
na Ama zô nia Se ten tri o nal, pres tar as sis tên cia à po-
pu la ção da re gião e, prin ci pal men te, fa zer a vi gi lân cia
de fron te i ra.

Uma aná li se da exe cu ção or ça men tá ria do pro -
gra ma mos tra um sis te má ti co e cres cen te con tin gen-
ci a men to para o pro gra ma: em 2001, o or ça men to foi
con tin gen ci a do em 56,5%; em 2002, em 41,4%; em
2003, o con tin gen ci a men to al can ça a mar ca re cor de
de 78,3%.

Há um evi den te des com pas so en tre a in ten ção
de cla ra da e a ação efe ti va.

A so ci e da de de fen de ma i or in te ra ção en tre as
for ças de se gu ran ça da União e dos Esta dos, em es -
pe ci al no com ba te ao cri me or ga ni za do. To dos sa be-
mos que uma ação efi ci en te de vi gi lân cia nas re giões
de fron te i ra é fun da men tal no com ba te ao trá fi co de
dro gas e de ar mas.

Por isso, con si de ro ina ce i tá ve is es ses cor tes or -
ça men tá ri os! Se eram jus ti fi cá ve is – o que acho di fí cil
–, que apre sen tas sem es sas jus ti fi ca ções ao Con-
gres so Na ci o nal, que foi e é quem dis cu te e apro va a
Lei Orça men tá ria.

Sr. Pre si den te, veja só, ve nho fa lar so bre se gu-
ran ça pú bli ca e sou obri ga do a re cla mar por um or ça-
men to im po si ti vo. Acon te ceu o mes mo na se ma na
pas sa da, quan do tra tá va mos das di fi cul da des en fren-
ta das pelo Hos pi tal Sa rah e quan do re cla má va mos
re cur sos para o me trô de Sal va dor.

É cer to que ações go ver na men ta is exi gem re -
cur sos, mas não é cer to que es ses re cur sos, ten do
sido con sig na dos na Lei Orça men tá ria, se jam su ma-
ri a men te con tin gen ci a dos pelo Po der Exe cu ti vo, que
de po is jus ti fi ca não po der cum prir com o que se com -
pro me teu, pois lhe fal tam re cur sos.

Ora, os re cur sos es ta vam so men te na lei por que
o Con gres so Na ci o nal con cor dou e ace i tou, sem
qual quer dú vi da, sua des ti na ção. Se o Go ver no mu -
dou suas pri o ri da des ou a con jun tu ra o obri gou a re fa-
zer pla nos e me tas, que con sul te o Con gres so Na ci o-
nal, que apro vou o or ça men to, e não faça dis cri mi na-
to ri a men te, como faz com ou tras ver bas, que ser vem
até para ali ci ar Par la men ta res.

Assim deve ser em to das as gran des ques tões
na ci o na is. Entre elas, es tou cer to que ne nhu ma é ma -
i or hoje – e as pes qui sas di zem isso – do que a se gu-
ran ça pú bli ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos sa
atu a ção como Par la men tar não se li mi ta a re cla mar a

par ti ci pa ção do Exér ci to no com ba te à cri mi na li da de.
Pre ci sa mos, no âm bi to das For ças Arma das, co la bo-
rar para que se for ta le çam e pos sam au xi li ar no com -
ba te à cri mi na li da de, ao cri me or ga ni za do, ao trá fi co
de dro gas e de ar mas.

Va mos ga ran tir no Orça men to de 2004 as ver -
bas ne ces sá ri as e, en quan to não con tar mos com o
or ça men to im po si ti vo, tor cer e pres si o nar para que as 
For ças Arma das não te nham seus or ça men tos di mi-
nu í dos com no vos cor tes.

Como é pos sí vel, num País como o nos so, de
ter ri tó rio tão gran de, um País con ti nen tal, efe tu ar cor -
tes tão im por tan tes de ver bas para as For ças Arma -
das? Enquan to isso, nos ór gãos de pu bli ci da de – seja 
nas es ta ta is ou não – elas au men tam as sus ta do ra-
men te. É, por tan to, uma ques tão de go ver no. Não cre -
io que haja pro pó si to do Go ver no de di mi nu ir o pa pel
das For ças Arma das ou mes mo de hu mi lhá-las. Pen -
so que esse não é o pro pó si to do Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – O fato é que isso está acon te cen do e não
pode acon te cer. É ne ces sá rio que as For ças Arma-
das te nham re cur sos su fi ci en tes para tra ba lhar.

Con ce do o apar te com mu i to pra zer.
O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se rei bas -

tan te bre ve, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Qu -
e ro ape nas re gis trar que a pro pos ta de V. Exª é per ti-
nen te. Qu an do for im plan ta do o or ça men to im po si ti vo,
será um gran de pas so, um pas so de enor me sig ni fi-
ca do ci vi li za tó rio. Re cor do o fato de que vi ve mos jun -
tos a vo ta ção de al guns or ça men tos, V. Exª como Pre -
si den te do Se na do, eu como Lí der do Go ver no na
épo ca, e con se gui mos – fru to da sua ins pi ra ção e da
sua de ter mi na ção – ao lon go de cada um da que les
anos vo tar, no ano-base, o or ça men to a ser exe cu ta-
do no ano se guin te, o que tam bém não era um há bi to
do País. Por tan to, lou vo V. Exª pela ini ci a ti va. Te nha
cer te za de que con ta com in te gral so li da ri e da de da
mi nha Ban ca da na luta pelo or ça men to im po si ti vo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço a V. Exª, Se na dor Arthur Vir gí lio,
seu apar te so bre o or ça men to im po si ti vo, que, se já
es ti ves se fun ci o nan do, não per mi ti ria essa tro ca imo -
ral de Par la men ta res de Par ti do. Ain da mais: as For -
ças Arma das es ta ri am em po si ção de des ta que,
como de ve ri am es tar e não es tão, bem como a Po lí cia
Fe de ral, que não tem re cur sos se quer para pa gar diá -
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ri as, e ou tros ór gãos im por tan tes para a se gu ran ça
do ci da dão, mos tran do que o País exi ge paz, mas
tam bém de se ja que as For ças Arma das ga ran tam à
so ci e da de o di re i to li vre de vi ver.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, V. Exª me per mi te um
apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Ouço V. Exª, Se na dor José Agri pi no.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Cum pri men-
to-o pelo pro nun ci a men to mu i to opor tu no, por que V.
Exª está re cla man do de um pro ces so de que da. Te -
mos de re co nhe cer que es ta mos vi ven do um pro ces-
so de que da, de cor tes su ces si vos ao lon go dos anos
nos or ça men tos das For ças Arma das – Exér ci to, Ae -
ro náu ti ca e Ma ri nha. No mo men to, há cor tes em to-
dos os or ça men tos a não ser em um. Ao con trá rio, há
um au men to de 30% no or ça men to da di vul ga ção das 
in ten ções de Go ver no – na ver da de, este Go ver no
não dis se ain da a que veio. Até o Pro gra ma Fome
Zero, hoje, é tido com mu i to des cré di to. Qu e rem jun tar
uma sé rie de in ten ções para fa zer res sur gir das cin -
zas uma in ten ção que foi o Fome Zero. Mas para di -
vul gar fa tos – e eu até co men tei a res pe i to on tem no
ple ná rio –, trans for ma ram em um enor me out do or o
fron tis pí cio do Con gres so, fa zen do es tan dar tes enor -
mes em um des res pe i to fla gran te à fa cha da do Con -
gres so Na ci o nal, ao prin ci pal car tão pos tal de Bra sí-
lia, pre gan do uma in ten ção de go ver no, in ten ção que
saiu de cena, da or dem do dia. Nin guém fala mais so -
bre o Pro gra ma Alfa be ti zan do. Au men tam em 30% o
or ça men to da di vul ga ção, da pro pa gan da do Go ver no
e cor tam em 30% o or ça men to das For ças Arma das.
Estou aqui pen san do nos Xa van tes e Tu ca nos da
Base Aé rea de Na tal, que vejo pa ra di nhos cada vez
que che go no fim de se ma na àque le Esta do. E eu sei
o por quê: fal ta di nhe i ro para com bus tí vel e peça de
re po si ção. E as sim é na Ae ro náu ti ca e no Exér ci to. E
eu sei o que está ocor ren do no seio da ofi ci a li da de:
per da de auto-es ti ma. O que V. Exª está aqui de nun ci-
an do é, em úl ti ma aná li se, con sul ta à auto-es ti ma de
ci da dãos bra si le i ros que me re cem todo o nos so res -
pe i to, que são aque les que fa zem as For ças Arma das.
Cum pri men tos e o meu ab so lu to en dos so ao pro nun-
ci a men to de V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª, sem pre ar gu to, abor da um pon to mu i to
sé rio: o da auto-es ti ma das For ças Arma das. Há al -
gum tem po não ve mos far da do um ge ne ral; ago ra,
não ve mos nem sol da do. To dos fi cam com a sua far da
en ro la da para ves tir no quar tel, tal o des cré di to a que
que rem le var as For ças Arma das no País.

Por tan to, cha mo a aten ção para esse pro ble ma
da auto-es ti ma das For ças Arma das. Como se pode
ter uma FAB tra ba lhan do, se essa For ça Aé rea não
tem di nhe i ro para abas te cer ou re por pe ças em seus
aviões?

Há se gu ran ça? Não há se gu ran ça, por que se
não há se gu ran ça nas For ças Arma das, que dirá en -
tre o povo hu mil de das ruas.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ney Su as su na.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor,

con gra tu lo-me com V. Exª por esse dis cur so pela Li -
de ran ça do PFL e por uma ra zão sim ples: é mais do
que ver da de i ro o que V. Exª diz a res pe i to das For ças
Arma das. Mas não é so men te o Exér ci to – V. Exª re fe-
riu-se ao Exér ci to –, a Ma ri nha e a Ae ro náu ti ca tam -
bém têm eco no mi za do di nhe i ro com ran cho. Por quê? 
Por que os em prés ti mos que nós apro va mos aqui há
anos nun ca fo ram in ter na li za dos. Para o Si vam, US$1 
bi lhão e 800 mil dó la res que nun ca foi in ter na li za do.
Para fa zer a re for ma das nos sas fra ga tas, com qui -
nhen tos mi lhões do Pa ri bas, tam bém não foi in ter na li-
za do. Ago ra, atin ge, no caso da Ae ro náu ti ca, 52% da
fro ta de aviões em ter ra, sem que eles pos sam voar
por que não há di nhe i ro para as pe ças. O que V. Exª
está fa lan do so bre o di nhe i ro do com bus tí vel é ver da-
de. Em um país de ta ma nho con ti nen tal, como é o
caso do nos so, é uma ques tão de po der na ci o nal.
Ima gi nem  com toda a co bi ça que há so bre a Ama zô-
nia  se ti ver mos um pro ble ma! Quem le va rá? Quem
com ba te rá? Os pou cos Mi ra ge que te mos ain da são
mo de lo F5; já es tão na sé rie 16. Nós não te mos hoje a 
ne ces sá ria ca pa ci da de de com ba te. Uma Na ção
como esta tem de ter um po der na ci o nal for te e fir me
não para guer re ar, mas para dis cu tir. Hoje es ta mos
ven do um pi lo to ba i xar do seu avião e pe gar o vo lan te
de um táxi para po der com ple men tar o seu sa lá rio.
Con gra tu lo-me com V. Exª. É uma in jus ti ça com as
nos sas For ças Arma das. O re fle xo dis so na se gu ran-
ça é drás ti co.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª tem toda a ra zão, in clu si ve, no caso das 
fron te i ras. Eu mos trei ago ra que o Pro je to Ca lha Nor -
te, cri a do pelo Pre si den te José Sar ney, foi re du zi do
em 78%. Por aí, ve jam como po de rão es tar bem guar -
ne ci das as nos sas fron te i ras, sem re cur sos nas For -
ças Arma das?

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, per mi te-me V. Exª um
apar te?
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Se na dor Au gus to Bo te lho, tem V. Exª a pa la-
vra.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, V. Exª, com a sua sa be do-
ria, está fa zen do uma ex po si ção e to cou em um as -
sun to so bre o qual eu te nho con ver sa do com qua se
to dos os Se na do res, com a ma i o ria de les, que é or ça-
men to im po si ti vo. To dos são fa vo rá ve is a ele e to dos o 
elo gi am. Eu sou um Se na dor novo, com inex pe riên cia
po lí ti ca. Eu gos ta ria de per gun tar a V. Exª o se guin te:
se to dos – a ma i o ria – acre di ta mos que é bom o or ça-
men to im po si ti vo, por que o Bra sil, a nos sa Casa, não
o ado ta?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Tem V. Exª uma cer ta ra zão por que esse meu
pro je to já tem qua tro anos, mas ain da não an dou.
Ago ra vai an dar por que foi dis tri bu í do ao Se na dor Cé -
sar Bor ges, que vai ofe re cer pa re cer na pri me i ra ses -
são nor mal da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia. Mas tem ra zão V. Exª; o Con gres so está
ab di can do de re a li zar aqui lo que se ria o mais im por-
tan te em to das as Na ções com o or ça men to im po si ti-
vo. O or ça men to im po si ti vo é o es te io da ad mi nis tra-
ção pú bli ca e no Bra sil deve ser as sim tam bém.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alva ro
Dias.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Com li cen ça.

Encer ra do o tem po. É cla ro que en ten de mos a
im por tân cia do dis cur so...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Só mais dois apar tes.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – .. e V. Exª
me re ce todo o meu res pe i to. Peço que os apar tes se -
jam bre ves.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Eu agra de ço.

O Sr. Alva ro Dias (PSDB – PR) – Se rei su cin to,
Sr. Pre si den te. O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
é ex cep ci o nal exe cu ti vo – pro vou isto nos car gos exe -
cu ti vos que exer ceu – e sabe da im por tân cia do or ça-
men to, que é uma peça fun da men tal da ad mi nis tra-
ção pú bli ca e não pode ser mera fic ção como tem
sido. O atu al Go ver no tem de mons tra do in com pe tên-
cia na ela bo ra ção e na exe cu ção do Orça men to. Há
pou co se fez um le van ta men to. O Go ver no com ple ta-
va sete me ses e pou co mais de 2% do que es ta va pro -
vi si o na do para in ves ti men to ha via sido exe cu ta do
pelo Go ver no. Isso re ve la uma enor me in com pe tên-
cia. E os que de fen dem o Go ver no afir mam: “O Go-

ver no está co me çan do, está apren den do, por tan to”.
Mas o Bra sil não pa gar por este apren di za do, quem
che ga tem que che gar sa ben do, quem ple i te ia tem
que ple i te ar sa ben do. O País tem pres sa e não pa ga-
rá por este apren di za do.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço o sem pre in te li gen te apar te de V.
Exª, que tam bém é um ho mem ex pe ri en te e que sou -
be tão bem go ver nar o seu Esta do. V. Exª sabe da ne -
ces si da de de as For ças Arma das es ta rem bem do ta-
das para com ba ter o cri me e, se for ne ces sá rio, até
um mo vi men to ex ter no. Como um mo vi men to ex ter no
não é co mum, va mos usar as For ças Arma das, de po-
is de tre i na das, para a se gu ran ça in ter na.

Con ce do um apar te ao Se na dor Luiz Otá vio.
O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Se na dor Anto -

nio Car los Ma ga lhães, com seu po der de sín te se, V.
Exª con se gue trans mi tir a to dos nós e aos nos sos te -
les pec ta do res do Bra sil in te i ro no que, na ver da de, a
se gu ran ça pú bli ca atin ge o País, prin ci pal men te
quan do V. Exª tra ta da par ti ci pa ção das For ças Arma -
das no re for ço para o Go ver no Fe de ral e os Go ver nos
Esta du a is. Com essa gran de for ça no com ba te ao cri -
me or ga ni za do, é pos sí vel que se es ta be le ça uma re -
du ção nos ín di ces de vi o lên cia. Eu que ria ape nas re -
for çar toda a sua ar gu men ta ção e di zer da im por tân-
cia do seu dis cur so. Tive a sa tis fa ção de di zer isso
com al gu ma an te ce dên cia, no que se re fe re aos re -
cur sos da se gu ran ça pú bli ca. O Rio de Ja ne i ro é um
exem plo pa ten te. Eu che guei a afir mar, des ta tri bu na,
que não te ría mos con di ções de re pas sar re cur sos
para o Go ver no do Esta do do Rio de Ja ne i ro por ca u-
sa da ina dim plên cia do Go ver no des se Esta do. É ne -
ces sá rio e im por tan te o que V. Exª traz nes ta tar de. Se 
os re cur sos fo rem para as For ças Arma das, será fá cil
re pas sá-los, por que as For ças Arma das, além de te -
rem ne ces si da de de re cur sos, têm como bem apli car
es ses re cur sos. Há ne ces si da de de se re pas sa rem
os re cur sos cer tos na hora cer ta para a pes soa cer ta.
Re al men te, o Go ver no do Rio de Ja ne i ro com pro va
que não bas ta ter re cur sos. O Mi nis tro da Jus ti ça, Sr.
Már cio Tho maz Bas tos, não pôde re pas sar re cur sos
para a área de se gu ran ça pela ina dim plên cia e por
es tar o Go ver no do Esta do do Rio de Ja ne i ro no Ca -
din. Essa é uma re a li da de, e a po pu la ção crê que to -
dos nós, prin ci pal men te V. Exª, que abor da esse pro -
ble ma, te mos a so lu ção para es ta be le cer a re du ção
dos ín di ces de vi o lên cia no País.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Se na dor Luiz Otá vio, agra de ço a V. Exª, que
de mons tra um pon to mu i to cor re to, so bre tu do a apli -
ca ção dos re cur sos. Sa be mos que o Go ver no não de -
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ve ria te mer a má apli ca ção dos re cur sos pe las For ças
Arma das. Agra de ço mais uma vez o apar te ao meu
pre za do ami go, Se na dor Luiz Otá vio.

Sr. Pre si den te, fi na li zo o meu pro nun ci a men to,
di zen do que te nho in te res se em for ta le cer as For ças
Arma das – con tra ri an do até mu i tos dos al mi ran tes,
ge ne ra is e bri ga de i ros – para que aju dem no com ba te
ao abu so do cri me, pois a cri mi na li da de está cada vez 
ma i or em to dos os Esta dos do País, prin ci pal men te
no Rio de Ja ne i ro e em São Pa u lo. Espe ro ape nas
que não me cha mem ama nhã de gol pis ta por que rer
for ta le cer os re cur sos das For ças Arma das. As For -
ças Arma das são for tes em to dos os pa í ses. Con se-
qüen te men te, não se rão fra cas no Bra sil.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Ma ga lhães, 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. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor Ney
Su as su na.

Os Srs. Se na do res Alva ro Dias, Alme i da Lima,
Tião Vi a na e Efra im Mo ra is es tão ins cri tos como Lí de-
res. Assim que o Se na dor Ney Su as su na ter mi nar seu 
pro nun ci a men to, con ti nu a re mos in ter ca lan do os ora -
do res, o mais rá pi do pos sí vel.

Com a pa la vra o Se na dor Ney Su as su na, por
ces são do Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

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, dois as sun tos me 
tra zem hoje à tri bu na. O pri me i ro, a sé ria cri se por
que pas sam Esta dos e Mu ni cí pi os. Pe di mos, na Co -
mis são de Eco no mia, que fos se cri a da uma sub co-
mis são pre si di da pelo no bre Se na dor ba i a no Cé sar
Bor ges para ana li sar a ques tão. Eu se rei o Re la tor.
Sr. Pre si den te, te mos ou vi do Go ver na do res e Se cre-
tá ri os de Esta do. O úl ti mo foi o Se cre tá rio de Fa zen-
da da Ba hia, Albé ri co Mas ca re nhas, que nos re la tou
um qua dro ca la mi to so. A essa al tu ra, já no dia de
hoje, dez Esta dos não pa ga rão o dé ci mo ter ce i ro sa -
lá rio para os ser vi do res. A si tu a ção é di fí cil. De ve-
mos en con trar uma so lu ção. Na pró xi ma se ma na,
ou vi re mos o Se cre tá rio de Fa zen da de São Pa u lo. Já 
ou vi mos um re pre sen tan te do Nor te, um do Cen-
tro-Oes te e um do Sul.

Srs. Se na do res, esta se ma na, es ti ve na Pa ra í ba
e ve ri fi quei, para a mi nha tris te za, que dos 223 Mu ni-

cí pi os qua se 100 es tão com fo lhas de pa ga men to em
atra so. Uma ci da de im por tan te, Ca to lé do Ro cha,
está com qua tro fo lhas atra sa das. A ci da de de Pa tos,
tem três fo lhas atra sa das. Re pi to: dos 223 Mu ni cí pi os
pa ra i ba nos 100 es tão com fo lhas de pa ga men to atra -
sa das. E esse não é um fe nô me no iso la do. Con ver sa-
va, há pou co, com Se na do res da Ban ca da da Ba hia e
ou via que cer ca de 200 Mu ni cí pi os ba i a nos, dos mais
de 400, es tão com fo lhas de pa ga men to em atra so.
Isso se re pe te em to dos os Esta dos, mas com mais
ên fa se no Nor te, no Cen tro-Oes te e no Nor des te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te mo -
men to em que a seca gras sa no Nor des te, há ape nas
dois ti pos de re cur sos: o INSS, a apo sen ta do ria e o
Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os. Ora, ima gi-
nem a si tu a ção de um pai de fa mí lia que tem como re -
ce i ta úni ca o em pre go na Pre fe i tu ra e não re ce be, há
qua tro me ses, os pro ven tos do seu tra ba lho. Como
sus ten ta rá sua fa mí lia? É uma pas me i ra! Está tudo
pa ra li sa do. Nin guém sabe aon de ir.

Urge que to me mos po si ção. Te nho cer te za de
que, após o re la tó rio da Co mis são de Endi vi da men to
de Esta dos e Mu ni cí pi os, em pre en de re mos com ra pi-
dez al gu mas ações nes te Se na do e, jun ta men te com
os De pu ta dos, agi li za re mos ações que pos sam mi no-
rar essa si tu a ção.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor José Ma -
ra nhão.

O Sr. José Ma ra nhão (PMDB – PB) – Se na dor
Ney Su as su na, con gra tu lo-me com V. Exª pela opor -
tu ni da de de seu pro tes to con tra a dis cri mi na ção que
gras sa no ce ná rio das co mu nas bra si le i ras, es pe ci al-
men te as nor des ti nas. Esse é um qua dro crô ni co e
que sus ci ta da par te dos Pre fe i tos e dos Go ver na do-
res uma in ter ro ga ção: que ca i xa-pre ta é essa? Até
hoje nin guém teve aces so à for ma como o Mi nis té rio
da Fa zen da faz o cál cu lo para dis tri bu i ção dos re cur-
sos do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os e do
Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos. E com re la ção
aos Mu ni cí pi os da Pa ra í ba, so bre os qua is V. Exª dá
um de po i men to da ma i or se ri e da de, acres cen te-se às 
di fi cul da des de cor ren tes da que da do Fun do de Par ti-
ci pa ção dos Mu ni cí pi os, o agra va men to das fi nan ças
mu ni ci pa is com re la ção aos pre ca tó ri os. Na épo ca
em que fui Go ver na dor, o Tri bu nal de Jus ti ça pe diu in -
ter ven ção em 43 Mu ni cí pi os de uma vez só. E ha via
ca sos de Mu ni cí pi os que, mes mo se des pen des sem
toda sua re ce i ta uni ca men te no pa ga men to de pre ca-
tó ri os, ain da as sim não con se gui ri am aten der às im -
po si ções do Tri bu nal de Jus ti ça. Há que se mo di fi car a 
Lei dos Pre ca tó ri os e es ta be le cer al gum tipo de sal va-
guar da, de ma ne i ra a ser pre ser va da a exis tên cia, a

29668 Quarta-fe i ra 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL726     



con ti nu i da de dos Mu ni cí pi os. Assim, con gra tu lo-me
com V. Exª pelo opor tu no pro nun ci a men to que está
fa zen do, vin do em so cor ro dos Mu ni cí pi os e dos Esta -
dos bra si le i ros, es pe ci al men te os si tu a dos na Re gião
Nor des te, a mais ca ren te.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª e digo cons ter na do que me
cho cou a re a li da de dos Mu ni cí pi os. E eu, como Pre si-
den te da Fren te Par la men tar Pró-Mu ni cí pi os, sa bia
das di fi cul da des, mas não ti nha co nhe ci men to do vo -
lu me de fo lhas de pa ga men to de pes so al atra sa das.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor Ney
Su as su na, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor Ney
Su as su na, que ro pa ra be ni zá-lo pela ad ver tên cia que
faz na tar de de hoje em re la ção à si tu a ção dos Esta -
dos e dos Mu ni cí pi os. Te mos, por três me ses se gui-
dos, que da no FPE e no FPM e o País em re ces são. O 
País está pa ra do. Não há in ves ti men to por par te do
Go ver no no nos so País, o que sig ni fi ca di zer que há
que da de ICMS, em pre sas fe chan do as por tas, dan -
do fé ri as co le ti vas e de mi tin do seus fun ci o ná ri os.
Con se qüen te men te, a ren da está di mi nu in do tan to
nos Mu ni cí pi os quan to nos Esta dos. Pre o cu pa-me,
Se na dor Ney Su as su na, o pa ga men to do dé ci mo ter -
ce i ro. Fico um pou co mais pes si mis ta. Da for ma em
que se en con tram os Esta dos e Mu ni cí pi os, prin ci pal-
men te os nor des ti nos, não va mos pa gar nem o mês
de de zem bro, quan to mais o dé ci mo ter ce i ro. Pos so
ga ran tir – e sei que V. Exª tem es ses da dos, até por -
que é um mu ni ci pa lis ta e está pre si din do a fren te em
de fe sa dos Mu ni cí pi os, em de fe sa de les prin ci pal-
men te no que diz res pe i to à Re for ma tri bu tá ria – que
hoje na nos sa Pa ra í ba 90% dos Mu ni cí pi os não têm
con di ções de che gar ao fi nal do ano com a fo lha de
pa ga men to em dia. Infe liz men te, o que vai acon te cer?
Vai ser de mis são. E o Se na dor José Ma ra nhão tem
ra zão em re la ção aos pre ca tó ri os. Eu mes mo, logo
que aqui che guei, apre sen tei uma emen da à Cons ti-
tu i ção, li mi tan do em 2% da ren da lí qui da para o pa ga-
men to de pre ca tó ri os, com par ce la men to de até 60
me ses. Infe liz men te, quan do a ma té ria che gou ao
ple ná rio, foi emen da da e teve que vol tar à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. É uma ma té ria
que tem con sen so, por que é boa para a União, para
os Esta dos e para os Mu ni cí pi os. Pa ra be ni zo V. Exª,
Se na dor Ney Su as su na! É um aler ta que V. Exª está
fa zen do. To dos nós, Se na do ras e Se na do res da Re -
pú bli ca, te mos a obri ga ção de já na Re for ma Tri bu tá-

ria co me çar a pen sar mais se ri a men te nos Mu ni cí pi-
os e Esta dos bra si le i ros.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Efra im Mo ra es.

Como eu di zia, e V. Exª en fa ti za, to dos vão ter di -
fi cul da de em pa gar o dé ci mo ter ce i ro sa lá rio, por que,
nes te mo men to, 50% das fo lhas es tão atra sa das dois, 
três, qua tro me ses – e aca bei de ci tar al guns exem-
plos. Re al men te é um aler ta, e esse foi o pri me i ro mo -
ti vo que me trou xe a esta tri bu na.

O se gun do mo ti vo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, é um pro ble ma de in te res se in ter na ci o nal
em que o Bra sil vem se por tan do mu i to bem.

Co me ça ria fa zen do aqui a ci ta ção de um li vro
que re co men do que to dos le i am, que é o Ensa io So -
bre a Ce gue i ra, do José Sa ra ma go. Em um tre cho,
ele diz: 

(...) cos tu ma-se até di zer que não há
ce gue i ras, mas ce gos, quan do a ex pe riên cia
dos tem pos não tem fe i to ou tra co i sa que di -
zer-nos que não há ce gos, mas ce gue i ras”.
José Sa ra ma go, Ensa io so bre a Ce gue i ra,
p. 308.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em au -
diên cia pú bli ca re a li za da no dia 18 de se tem bro na
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o-
nal do Se na do, ti ve mos a hon ra de re ce ber o Mi nis tro
Cel so Amo rim, que nos fez um bre ve pa no ra ma do
que foi a Con fe rên cia Inter mi nis te ri al de Can cún,
par te in te gran te da Ro da da Doha de De sen vol vi-
men to, lan ça da pela Orga ni za ção Mun di al do Co-
mér cio – OMC.

Devo con fes sar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, que as frus tra das ten ta ti vas de se che gar a
um acor do que pro mo ves se, de fato, uma nova eta pa
de li be ra li za ções e de de sen vol vi men to no co mér cio
mun di al fi ze ram-me lem brar, qua se que ime di a ta-
men te, de um ro man ce de José Sa ra ma go in ti tu la do
Ensa io so bre a Ce gue i ra.

Nes se li vro, uma tre va bran ca co me ça a se es -
pa lhar mis te ri o sa men te pelo mun do, ce gan do e ca u-
san do mu i tos trans tor nos àque les aco me ti dos por tão 
in só li ta mo lés tia.

A be lís si ma me tá fo ra da ce gue i ra bran ca uti li za-
da pelo au tor por tu guês, Prê mio No bel de Li te ra tu ra,
vem lem brar-nos da im por tân cia da so li da ri e da de e do
hu ma nis mo per di dos por uma so ci e da de que in sis te
em não en xer gar a po bre za e o so fri men to alhe i os.

Um dos pon tos de in ter se ção mais no tá ve is que
vejo en tre a ri que za me ta fó ri ca do li vro e os úl ti mos
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acon te ci men tos de Can cún se ve ri fi ca quan do Sa ra-
ma go nos aler ta so bre “a res pon sa bi li da de de se ter
olhos quan do mu i tos já os per de ram”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, afir mo
sem medo de er rar que o pa pel do Bra sil na úl ti ma
Con fe rên cia Inter mi nis te ri al hon rou os me lho res mo -
men tos da nos sa di plo ma cia, ao de fen der, à vis ta de
to dos, a pre mis sa de que a fun ção do li vre-co mér cio
deve ser não ape nas a de ge rar ri que zas, mas, so bre-
tu do, de dis tri buí-las.

E não há que se fa lar em dis tri bu i ção de ri que-
zas, Srªs e Srs. Se na do res, sem uma am pla li be ra li-
za ção agrí co la, com a eli mi na ção dos ver go nho sos
sub sí di os pra ti ca dos pe los pa í ses de sen vol vi dos em
re la ção às suas res pec ti vas agri cul tu ras.

Tais po lí ti cas pro te ci o nis tas são res pon sá ve is
pela ge ra ção de uma das mais gro tes cas dis tor ções
co mer ci a is do mun do e con tri bu em di re ta men te para a
per pe tu a ção da de pen dên cia eco nô mi ca e para a po -
bre za de bi lhões de pes so as em to dos os con ti nen tes.

Afi nal, bas ta lem brar mo-nos do fato de que mais 
de três quar tos dos po bres do mun do vi vem em áre as
ru ra is, cuja ma i o ria de pen de de re cur sos pro ve ni en-
tes da agri cul tu ra.

Para dar a V. Exªs uma idéia da mag ni tu de dos
re cur sos em pre ga dos em prá ti cas pro te ci o nis tas na
agri cul tu ra, cabe res sal tar mos que o mun do rico gas -
ta a ba ga te la de US$300 bi lhões ao ano em sub sí di os
a seus agri cul to res, nada me nos que o cor res pon den-
te – pas mem V. Exªs – a seis ve zes o va lor des ti na do
à aju da hu ma ni tá ria e fi nan ce i ra em todo o pla ne ta.
Re pre sen tam seis ve zes o que se gas ta para aju dar o
de sen vol vi men to dos pa í ses. E, na ver da de, o que se
gas ta em sub sí dio é uma aju da que tem re tor no, por -
que é uma tro ca fi nan ce i ra.

O Bra sil, que tan to tem ba ta lha do nas úl ti mas
dé ca das para de sen vol ver uma das agri cul tu ras mais
pro du ti vas e com pe ti ti vas do mun do, é ví ti ma di re ta
des sas dis tor ções do co mér cio mun di al.

A re vis ta Veja do dia 17 de se tem bro pu bli cou
da dos ca pa zes de de i xam qual quer um de ca be lo
em pé.

To me mos o caso da soja e do açú car, la vou ras
em que os agri cul to res bra si le i ros atin gi ram in ques ti-
o ná vel pa drão de ex ce lên cia: se o Go ver no dos Esta -
dos Uni dos de i xas se de em pre gar as cen te nas de mi -
lhões de dó la res que em pre ga para fi nan ci ar seus
pro du to res de soja, o Bra sil po de ria co mer ci a li zar –
veja, Sr. Pre si den te – 2,9 mi lhões de to ne la das a
mais, o que ge ra ria US$400 mi lhões ex tras em nos sa
ba lan ça co mer ci al. E ago ra há uma ou tra ri que za: o

ál co ol. De po is do Acor do de Kyo to, no Ja pão, pas sa-
mos a ter tam bém o ál co ol que será adi ci o na do à ga -
so li na. Será uma ou tra ri que za para os pa í ses da área 
tro pi cal, mor men te para o Bra sil.

Pen so que às ve zes há uma cer ta ce gue i ra
quan do se fala em trans gê ni cos, pois aqui há sem pre
uma or ga ni za ção mun di al bri gan do con tra os trans-
gê ni cos, e não sei por que te nho a im pres são de que
es tas que lá ven dem sub si di am nos sas ins ti tu i ções
que aqui lu tam con tra os trans gê ni cos. Di zem que no
Bra sil, no caso do trans gê ni cos, há uma re ser va de
mer ca do. O País é gran de de ma is, pode-se se pa rar
um pe da ço e sub si di ar os pro du to res, pois a pro du ti vi-
da de é me nor. Po rém, fe char mos os olhos e pro i bir-
mos pen so ser algo in crí vel, uma ce gue i ra tam bém.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Se na dor
Ney Su as su na, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço V.
Exª com mu i to pra zer.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª es ta va fa lan do a res pe i to das
ex por ta ções bra si le i ras e da atu a ção do Bra sil na
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, an tes de en trar
na po lê mi ca dos trans gê ni cos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O que
mu i to nos hon ra, por que pela pri me i ra vez vi o nos so
Mi nis té rio de Re la ções Exte ri o res e a nos sa di plo ma-
cia bri gan do na OMC. Era um com ple xo nos so, por -
que nun ca bri gá va mos, sem pre ba i xá va mos a ca be-
ça. Pela pri me i ra vez es ta mos fa lan do for te.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Exa ta-
men te. Mas, além des sa pos tu ra so be ra na, o Bra sil
teve um ou tro pa pel, que foi o de pro mo ver a aglu ti na-
ção dos pa í ses des con ten tes com a po lí ti ca dos sub -
sí di os. E esse pa pel de li de ran ça que o Bra sil ado tou
na OMC foi bas tan te des ta ca do, teve mu i ta re a ção
dos Esta dos Uni dos...

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O
G-22.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – O Ro bert
Zo el lick fez um ar ti go não mu i to sim pá ti co com re la-
ção à atu a ção. Mas to dos sa be mos que foi exa ta men-
te essa ca pa ci da de que o Pre si den te Lula tem e a
atu a ção do nos so que ri do Ita ma raty que con se guir
essa aglu ti na ção. Po rém, o que me fez pe dir o apar te
foi algo além dis so: além da pos tu ra, o Bra sil está
ado tan do tam bém uma for te ofen si va para con quis tar
mer ca dos, co lo can do, in clu si ve, al ter na ti vas para não 
fi car mos mais de pen den tes dos pa í ses que tra ba-
lham com o sub sí dio e as bar re i ras al fan de gá ri as. A
re vis ta Car ta Ca pi tal des ta se ma na traz uma re por ta-
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gem mu i to in te res san te a res pe i to des sa aber tu ra de
no vos mer ca dos que o Bra sil está con se guin do im ple-
men tar, al guns já ini ci a dos pelo Go ver no an te ri or e
que ago ra es tão sen do ace le ra dos. Isso é im por tan te.
A Chi na, por exem plo, já che ga a ser o se gun do...

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O se -
gun do me lhor mer ca do do Bra sil.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – O se gun-
do ma i or mer ca do. Os Esta dos Uni dos con ti nu am
sen do o ma i or, com apro xi ma da men te R$11 bi lhões
das nos sas ven das, mas a Chi na já ul tra pas sou a
casa dos R$3 bi lhões. Esta mos abrin do ne go ci a ções
com a Chi na, com o Mé xi co... Ou seja, aque la pers -
pec ti va de or ga ni za ção, de aglu ti na ção que o Bra sil
teve a ca pa ci da de de fa zer com o G-22 na OMC está
se dan do tam bém na prá ti ca, com os acor dos bi la te-
ra is, para in cen ti vo ao nos so co mér cio. Estou con ven-
ci da de que, se con ti nu ar mos am pli an do isso, a po si-
ção dos Esta dos Uni dos e de vá ri os pa í ses da Eu ro pa
terá de, obri ga to ri a men te, ser di fe ren ci a da, por que as 
al ter na ti vas do Bra sil co me çam a se con so li dar e po -
de rá não mais ser tão ne ces sá rio co mer ci a li zar com
pa í ses que im po nham di fi cul da des por in ter mé dio
dos sub sí di os. Qu e ro pa ra be ni zá-lo pelo pro nun ci a-
men to e con tri bu ir com es sas in for ma ções ve i cu la-
das, re sul tan tes da ação que o Bra sil tem tido tão os -
ten si va men te não só na di plo ma cia, mas tam bém na
prá ti ca das re la ções in ter na ci o na is que vêm sen do
im ple men ta das.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Obri ga-
do, no bre Se na do ra Ide li Sal vat ti. V. Exª traz uma ver -
ten te ver da de i ra e im por tan te. Só gos tá va mos – e
acho que até por um com ple xo de co lo ni a lis mo – do
cha ma do “cir cu i to Eli za beth Arden” e por ele lu tá va-
mos: Eu ro pa e Esta dos Uni dos, de onde nin guém
que ria sair. Mes mo ha ven do quo tas, di fi cul da des, era
fá cil, por que de lá ía mos à Dis ney World ou vi si tá va-
mos Pa ris, e há mer ca dos im por tan tes, como os do
Egi to, da Ni gé ria, da Índia, da Chi na. Enfim, co me ça-
mos a abrir os olhos.

O meu ma i or or gu lho, além dis so, é o or gu lho de
co me çar mos a fa lar em jun tar esse gru po todo na OMC.

Lem bro-me de quan do re la ta mos a Lei de Pa -
ten tes. Foi ver go nho so como nos cur vá va mos a tudo.
Um dia, tive von ta de de re nun ci ar ao meu man da to de 
tão en ver go nha do que fi quei. De i xa mos de lado a
ques tão da bi o di ver si da de, ce de mos em tudo por que
não ti ve mos co ra gem de fa lar for te. Pela pri me i ra vez
nos sen ti mos or gu lho sos de po der fa lar for te. Ime di a-
ta men te, sur gi ram mais vin te, for man do o G-20, e de -
po is mais dois. Não su biu para vin te e qua tro, caiu

para vin te e dois. É ób vio que vão fa zer pres são para
que o gru po não cres ça, mas ele tem tudo para cres -
cer, com a ade são do Egi to... Eu dis se ao Emba i xa dor
do Irã que eles de ve ri am ins tar para que o país ime di-
a ta men te en tras se no gru po. Enfim, de vem en trar to -
dos os que es tão sub ju ga dos e per den do es pa ço por
con ta dos sub sí di os.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Se na dor,
para com ple men tar, eu gos ta ria de di zer que é nes se
pon to que en tra a ques tão dos trans gê ni cos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – A ques -
tão dos trans gê ni cos vou de i xar para ou tra hora. Na
mi nha opi nião, é uma ce gue i ra. Va mos dis cu tir a
ques tão em ou tra oca sião para não des vir tu ar o ob je-
ti vo do nos so dis cur so de hoje.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Alber to
Sil va.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Meu caro
Se na dor, ouço com mu i ta aten ção o dis cur so de V.
Exª, que, como sem pre, é lú ci do, ob je ti vo e in te li gen-
te. V. Exª fala so bre a ne ces si da de de o Bra sil en trar
nes sa guer ra para dis cu tir a ques tão dos trans gê ni-
cos, que V. Exª está de i xan do para dis cu tir mos em
ou tra opor tu ni da de. Na ver da de, para to dos nós, os
trans gê ni cos apa ren tam ter uma pro du ti vi da de mu i-
to ma i or, isto é, em uma área me nor pro du zo ma i or
quan ti da de, com a gran de van ta gem de não eles não 
es ta rem su je i tos a pra gas etc. Mas não é isso. V. Exª
fa lou na ques tão da OMC, em re la ção a au men tar as
nos sas ex por ta ções, se não me en ga no, e que os
mer ca dos es tão sen do blo que a dos pe las bar re i ras,
por que há pa í ses que ven dem grãos, como o Bra sil,
que em pur ra um vo lu me enor me de soja pelo Por to
Pa ra na guá. Eu con vo ca ria V. Exª, ho mem do Nor -
des te, in te li gen te e com pe ten te, para for mar mos
aqui uma nova bar re i ra de um novo pro du to para ex -
por tar. Se po de mos pro du zir soja num vo lu me cada
vez ma i or, como no Mato Gros so, onde já pas sa mos
da clas se dos 20 bi lhões de to ne la das, e con ti nu a-
mos ex por tan do grãos...

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – É ma té-
ria-pri ma.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Quem ex por-
ta grãos é um país que não quer va lor agre ga do. Na
mi nha opi nião, por que es tou por den tro dis so há mais
de cin co anos, por que cu i do do bi o di e sel, eu po de ria
di zer a V. Exª o se guin te: se se fi zer a trans for ma ção
da soja, 80% é fa re lo e 20%, óleo. O fa re lo da soja
vale. E V. Exª sabe mu i to bem que vale. Os chi ne ses
com pram toda a pro du ção que ti ver mos. Se trans for-
mar mos os 20% da soja em bi o di e sel, em vez de fa -
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zer mar ga ri na e óleo, que sa tu ram o mer ca do, por que
te mos um vo lu me mu i to gran de, toda a Eu ro pa com -
pra a nos sa pro du ção e não tem bar re i ra. Veja bem:
pro du zin do soja, man do o fa re lo para a Chi na, sem
bar re i ra, e man do o bi o di e sel para a Eu ro pa, sem bar -
re i ra. Se na dor Ney Su as su na, V. Exª sabe qual é a di -
fe ren ça? Já fi ze mos as nos sas con tas. Se eu agre gar
óleo bi o di e sel no óleo de soja, au men to a ren da do
pro du tor em 25%. Não é des pre zí vel. Va mos ex por tar
bi o di e sel a par tir da soja? Essa é a mi nha per gun ta.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Esse
dia virá, no bre Se na dor, por que re al men te um País
que tem o grau de in dus tri a li za ção como o do Bra sil
ven der pro du to in na tu ra é uma ir ra ci o na li da de.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Exa ta men te.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to

obri ga do pelo apar te de V. Exª.
Dan do con ti nu i da de, no caso do açú car, a eli mi-

na ção do sub sí dio nor te-ame ri ca no tra ria ga nhos da
or dem de US$2,6 bi lhões ao ano.

Na União Eu ro péia, a mé dia anu al de sub sí di os
ofer ta dos a cada pro du tor che ga a US$17 mil, en-
quan to que, nos Esta dos Uni dos, esse va lor al can ça,
para cada pro du tor, US$16 mil anu a is.

A gran de iro nia – para não di zer es qui zo fre nia –
des se qua dro com ple ta men te des to an te das ne ces si-
da des de con si de rá vel par te da po pu la ção mun di al
re si de no fato de que 2,8 bi lhões de pes so as es pa lha-
das pela Ásia, Áfri ca Sub sa a ri a na e Amé ri ca La ti na
vi vem com me nos de US$2,0 por dia.

É por isso que a agri cul tu ra era tema ine vi tá vel
em Can cún. Era por isso que, de cer ta for ma, os
avan ços em agri cul tu ra con di ci o na ri am os avan ços
nas de ma is áre as.

E não era para me nos. Estu dos do Ban co Mun -
di al es ti ma vam que os ga nhos de uma Ro da da
bem-su ce di da po de ri am os ci lar en tre US$290 bi lhões
e US$520 bi lhões ao ano, sen do que apro xi ma da-
men te dois ter ços des ses ga nhos ad vi ri am da aber tu-
ra co mer ci al de bens agrí co las.

Qu an do, há pou co mais de um mês, um con lu io
en tre a União Eu ro péia e os Esta dos Uni dos apre sen-
tou tex to-base mo des tís si mo no que tan ge à aber tu ra
para os bens agrí co las, mas ex tre ma men te pro gres-
sis ta nos de ma is te mas, prin ci pal men te nos cha ma-
dos te mas de Cin ga pu ra, um mal-es tar ge ne ra li za do
aco me teu os pa í ses em de sen vol vi men to, an si o sos
por co lhe rem os su pos ta men te sa bo ro sos fru tos da
glo ba li za ção. Ou seja, re cal ca-se a agri cul tu ra e
abre-se área de in dus tri a li za ção. Per de mos de novo.

O as pec to das pro mes sas não-cum pri das da
Ro da da Uru guai vol tou a as som brar os ne go ci a do-
res, ex pli ci tan do o abis mo exis ten te en tre as de cla ra-
ções bem-in ten ci o na das, de um lado, e a re a li da de
as si mé tri ca de um re gi me de co mér cio mun di al que
cla ra men te be ne fi cia os pa í ses ri cos, de ou tro.

Foi nes se pon to que um dos me lho res ca pí tu los
da di plo ma cia bra si le i ra pôde de sen vol ver-se. Sob a li -
de ran ça do com pe ten te Mi nis tro Cel so Amo rim – meu
apla u so a S. Exª – o Bra sil to mou a ini ci a ti va, apo i a do
des de o iní cio pela Chi na e pela Índia, de fun dar um
gru po de pa í ses cuja pla ta for ma sig ni fi cas se uma al -
ter na ti va real às li mi ta ções da pro pos ta en cam pa da
pela du pla Esta dos Uni dos e União Eu ro péia.

O gru po, co nhe ci do como G-22 – ou como G-20
plus, nas pa la vras jo co sas do Chan ce ler –, logo se
cre den ci ou como in ter lo cu tor vá li do na mesa de ne-
go ci a ções, não só pela re pre sen ta ti vi da de e le gi ti mi-
da de de seus mem bros, mas, so bre tu do, pelo ca rá ter
pro po si ti vo e ob je ti vo de seus po si ci o na men tos.

A jun ção dos pa í ses mais po pu lo sos do mun do
(Chi na e Índia), com os mais po pu lo sos da Amé ri ca
La ti na e Áfri ca (Bra sil e Ni gé ria), jun ta men te com a
ma i or na ção ára be (Egi to) e is lâ mi ca (Indo né sia), foi
ca paz de ge rar uma pla ta for ma al ter na ti va con cre ta,
lon ge do obs tru ci o nis mo e da re tó ri ca va zia.

Por isso mes mo, o G-22, que, se gun do jor na lis-
tas, já se trans for mou em G-24, teve o con dão de in -
se rir o avan ço nos te mas agrí co las como im pres cin dí-
vel. Se a Ro da da Doha de De sen vol vi men to pre ten de
fa zer jus ao nome que re ce beu pre ci sa con si de rar o
que lá foi pro pos to.

Cu ri o sa men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, não foi a agri cul tu ra, mas os cha ma dos te mas
de Cin ga pu ra – qua is se jam, in ves ti men tos, po lí ti cas
de con cor rên cia, com pras go ver na men ta is e fa ci li ta-
ção de ne gó ci os – os res pon sá ve is pelo de sen ten di-
men to que le vou ao im pas se que aca bou por dar cabo 
à Con fe rên cia Inter mi nis te ri al de Can cún.

A in tran si gên cia dos pa í ses de sen vol vi dos em
fa zer avan çar a Agen da de Cin ga pu ra sem as mais
co me zi nhas con ces sões em agri cul tu ra ge rou for te
in dis po si ção em um con si de rá vel con tin gen te de pa í-
ses afri ca nos, o que aca bou por de ter mi nar o fim do
Encon tro sem avan ços con cre tos nas ne go ci a ções.

Entre tan to, a Ro da da Doha vai até o dia 31 de
de zem bro de 2004, e nós bra si le i ros te mos a ex pec ta-
ti va de que será pos sí vel avan çar no re gi me mul ti la te-
ral de co mér cio re gu la men ta do pela OMC.
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É vá li do fri sar que o mar co le gal que a OMC traz
con si go é um avan ço mu i to im por tan te para o de sen-
vol vi men to bra si le i ro.

Não he si to em di zer que o Bra sil e os de ma is
mem bros do G-20 plus – o G-22 e o G-24 – saem for -
ta le ci dos do Encon tro, ape sar do de sa pon ta men to
ini ci al de to dos os in te res sa dos em um sis te ma de co -
mér cio mun di al mais jus to.

A li de ran ça ine quí vo ca da de le ga ção bra si le i ra,
pa u ta da pela ob je ti vi da de e aves sa à ide o lo gi za ção
do de ba te, con fron ta os man da tá ri os dos pa í ses ri cos
com as in jus ti ças que eles mes mos cri a ram e hoje ali -
men tam.

Qu an do le mos na im pren sa de cla ra ções de um
Pas cal Lamy, Co mis sá rio de Co mér cio da União Eu -
ro péia, que afir mou a ne ces si da de de cu i da dos in ten-
si vos para a Ro da da Doha, per gun ta mo-nos, não
sem cer to as som bro: quem foi o res pon sá vel por
levá-la à UTI? A quem in te res sa a ma nu ten ção de pri -
vi lé gi os in ca bí ve is em um su pos to re gi me de li vre-co-
mér cio? Eles que rem que abram as por tas dos pa í ses
em de sen vol vi men to, en quan to eles cer ram as suas.

A le gi ti mi da de do Bra sil, agre ga do a um gru po
que re pre sen ta 65% da po pu la ção mun di al, tor na a
in tran si gên cia dos pri vi le gi a dos cada dia mais in sus-
ten tá vel. E pre vi ne a ce gue i ra, o que, nes tes tem pos
di fí ce is do co mér cio mun di al, não é ape nas sa lu tar,
mas tam bém ab so lu ta men te ne ces sá rio que se
com ba ta.

Com toda cer te za, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, quan do eles não que rem fa zer a ne go ci a-
ção mul ti la te ral e bus cam fazê-la um a um, é o mes mo
con vi te que fa ria uma onça pin ta da a uma co tia. Ima -
gi ne quem será o ven ce dor! Os pa í ses de sen vol vi dos
por tam-se como a onça pin ta da e os pa í ses em de -
sen vol vi men to não como uma cu tia, mas como um
ca i ti tu. Se a ma na da es ti ver uni da, não há onça que
pe gue; se a ma na da es ti ver iso la da, o que se iso lar
será de vo ra do pela onça pin ta da.

Era o que eu ti nha a tra zer hoje à tri bu na.
Obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su-
na, 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. Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce de-
mos a pa la vra ao Se na dor Alva ro Dias, do PSDB do
Pa ra ná. Em se gui da, fará uso da pa la vra o Se na dor
Val dir Ra upp, do PMDB de Ron dô nia, por ces são do
Se na dor José Ma ra nhão.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver no Lula com ple-
ta nove me ses. Cre io que não há mu i to a co me mo rar.
O que se cons ta ta, nes ses nove me ses, é uma se le-
ção de con tra di ções, em que a in co e rên cia é a mar ca
re gis tra da do atu al Go ver no. Em nove me ses, os prin -
ci pa is dog mas que ali men ta ram as ur nas do PT e o le -
va ram ao Pa lá cio do Pla nal to fo ram se pul ta dos.

É um Go ver no im pro du ti vo, Sr. Pre si den te. Qual
a cons tru ção do atu al Go ver no nes ses nove me ses?
Tal vez se jam as duas re for mas – a da pre vi dên cia e a
tri bu tá ria –, que na ver da de são re for mas que de for-
mam o mo de lo de Pre vi dên cia So ci al do País e o mo -
de lo tri bu tá rio na ci o nal.

De ou tro lado, tor nou-se re cor ren te en tre nós a
ci ta ção de que “o ver da de i ro Lula está na Argen ti na”,
como afir ma o ar ti cu lis ta Car los Nas ser, do jor nal Ga-
ze ta do Povo, do Esta do do Pa ra ná. A fir me za com
que o Pre si den te Nés tor Kir chner vem con du zin do a
cri se Argen ti na, não ce den do à im po si ção de um re -
ce i tuá rio re ces si vo im pos to pelo Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, é par te da com pa ra ção. Aliás, o nos so
Go ver no é es pe ci a lis ta em pres cre ver re ce i tuá rio re -
ces si vo, na con tra mão do dis cur so pro nun ci a do pelo
PT du ran te 23 anos.

Eu sei que há uma gran de de cep ção en tre
aque les que, de for ma au tên ti ca, de fen de ram o pro-
gra ma do PT du ran te mu i tos anos, de cep ção com a
mu dan ça ra di cal ope ra da as sim que o Pre si den te
Lula as su miu o Po der. Enquan to as ta xas de ju ros nos 
Esta dos Uni dos são de 1,25% e, na União Eu ro péia,
de 1,75% ao ano, aqui está a 20% no Go ver no e
150% nos ban cos.

Nos sa taxa de de sem pre go é a ma i or de to dos
os tem pos: 13% da po pu la ção eco no mi ca men te ati va
está sem tra ba lho, se gun do o IBGE, e 20% se gun do
ou tras ins ti tu i ções – de sem pre go bru tal, pre o cu pan-
te, dra má ti co.

A que da do ren di men to real caiu para me nos de
13,8%, o que sig ni fi ca que se con so me me nos a cada
dia. Há pou cos dias, apre sen ta mos aqui nú me ros que
ates tam a que da de 7,9% na ven da dos pro du tos bá si-
cos da ali men ta ção, os pro du tos da ces ta bá si ca! Mais
uma vez, com pro va-se que o tra ba lha dor bra si le i ro, o
as sa la ri a do do nos so País está co men do me nos.

A re ce i ta do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal –
pas mem – está sen do ado ta da com ri gor pelo Go ver-
no do PT. E, é cla ro, não há exem plo de país que te -
nha ob ti do ín di ces de cres ci men to com pa tí ve is com a
re a li da de so ci al atre la do às po lí ti cas pú bli cas im pos-
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tas pelo FMI. É evi den te, de ou tro lado, que se ad mi te
atre la men to às po lí ti cas im pos tas pelo FMI em de ter-
mi na do mo men to de tran si ção, mas, ob vi a men te, não 
se ad mi te a pe re ni za ção da po lí ti ca de atre la men to
aos de se jos do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

É por isso que se afir ma que o ver da de i ro Lula
está na Casa Ro sa da. Em Bu e nos Ai res, Nés tor Kir -
chner “ame a çou não pa gar uma par ce la da dí vi da e
re ne go ci ou o prin ci pal sem pa gar ju ros nos pró xi mos
anos” – diz Car los Nas ser. Lá, o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal re ce beu um tra ta men to nos mol des do
dis cur so pe tis ta dos úl ti mos anos. Aqui, as sis ti mos a
mu i tos dis cur sos e re tó ri ca, que anun cia para ama-
nhã o es pe tá cu lo do cres ci men to. O Sr. Mi nis tro da
Sa ú de anun ci ou que 500 re mé di os ti ve ram seus pre -
ços re du zi dos. Cer ta men te, não é o que vêem os que
são for ça dos a con fe rir os au men tos dos me di ca men-
tos nas far má ci as do Bra sil.

Va mos enu me rar al guns nú me ros. Os che ques
sem fun dos re pre sen tam 36% da dí vi da não paga
pela po pu la ção e cres ce ram 6% nes te ano. Os car -
tões de cré di to re pre sen tam 33% de ina dim plên ci as,
e 29% são dí vi das ban cá ri as (em prés ti mos não pa -
gos). Em 2001, eram 26%. Já são 30% nes te ano. Pa -
ga mos ju ros exor bi tan tes, e nos so cres ci men to é pí -
fio. A tra du ção é: me nos ali men ta ção, me nos es co las,
me nos hos pi ta is e me nos tra ba lho.

Um dado alar man te di vul ga do hoje pelo Ban co
Cen tral: o se tor pú bli co – União, Esta dos, Mu ni cí pi os
e es ta ta is – gas tou, de ja ne i ro a agos to des te ano,
69% a mais com o pa ga men to de ju ros do que no
mes mo pe río do do ano pas sa do. Nos pri me i ros oito
me ses do ano, os gas tos com ju ros so ma ram
R$102,417 bi lhões con tra R$60,689 bi lhões em igual
pe río do de 2002. A pro por ção des sas des pe sas em
re la ção ao Pro du to Inter no Bru to su biu de 7,17% para 
10,2%, e a dí vi da pú bli ca su biu de 56% para 57% do
PIB nes te ano. Por tan to, no ano em que o Pre si den te
Lula afir mou que pas sa ria para a his tó ria como o ano
em que ele mu dou o Bra sil, exa ta men te nes te ano, a
dí vi da pú bli ca cres ceu 1% do PIB, o que é gra vís si mo.

Gos ta ria de re pe tir: o gas to com juro da dí vi da
cres ceu 69%! De ve mos res sal tar que o au men to dos
gas tos re fle te a ele va ção da taxa de ju ros apli ca da
pelo Ban co Cen tral, que cor ri ge apro xi ma da men te
me ta de da dí vi da do se tor pú bli co.

Para com ple tar esse qua dro de so la dor da nos -
sa eco no mia, o Pre si den te do Ban co Cen tral, Dr.
Hen ri que Me i rel les, afir mou que o Ban co Cen tral
deve vol tar a ba i xar sua pre vi são de cres ci men to do
País nes te ano. As pro je ções apon tam para 0,6%.
Uma taxa de cres ci men to do PIB nes se pa ta mar não

re fle te es pe tá cu lo al gum de cres ci men to, como anun -
cia o Go ver no.

De to dos os se to res da so ci e da de bra si le i ra,
são emi ti dos cla mo res pela re to ma da ime di a ta do
cres ci men to eco nô mi co. A pa u ta do Go ver no do Pre -
si den te Lula é ques ti o na da em to das as fren tes e seg -
men tos or ga ni za dos da po pu la ção. Ve jam, por exem -
plo, a nota di vul ga da pela re gi o nal de Mato Gros so do 
Sul da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil
(CNBB), co bran do do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va a de mar ca ção das ter ras in dí ge nas no País e
uma po lí ti ca de as sis tên cia para os ín di os. A co bran-
ça da CNBB está fun da men ta da no pro gra ma do PT
apre sen ta do na cam pa nha ele i to ral.

Em meio a tan tas co bran ças, co bran ças jus tas,
le gí ti mas, lí ci tas, o Go ver no ig no ra por com ple to os
cla mo res da so ci e da de, ado ta uma pos tu ra de ar ro-
gân cia e ar ti cu la de for ma vo lun ta ris ta e tri un fa lis ta.

Ao re tor nar de sua úl ti ma ofen si va ex ter na –
ONU, Mé xi co e Cuba –, o Pre si den te Lula, em ava li a-
ção fe i ta a bor do da ae ro na ve pre si den ci al, con clu iu
que seu de sem pe nho foi per fe i to. Uma pi ta da de ca u-
te la e mo dés tia se ri am re co men dá ve is ao Pre si den te
da Re pú bli ca. Ape nas para ilus trar, on tem à no i te, em
Pa ris, o Pre si den te Lula foi du ra men te cri ti ca do pe los
par ti ci pan tes de uma ma ni fes ta ção con tra o Pre si-
den te de Cuba. Artis tas, ci ne as tas, vá ri os in te lec tu a is
não pou pa ram crí ti cas à pos tu ra ado ta da pelo Pre si-
den te do Bra sil em sua vi si ta a Ha va na. O Pre si den te
não fa lou uma pa la vra so bre os dis si den tes cu ba nos.
A crí ti ca mais con tun den te par tiu do ex-Mi nis tro da
Cul tu ra da Espa nha, o es cri tor Jor ge Sem prun, que
de cla rou es tar de cep ci o na do e de si lu di do com o Pre -
si den te Lula. Aliás, no pla no in ter no, mu i tos co mun-
gam da mes ma opi nião.

Veja, por exem plo, Se na dor Efra im Mo ra is, Lí der
da Opo si ção nes ta Casa, o que Lula dis se aos qui -
nhen tos es tu dan tes uni ver si tá ri os bra si le i ros que es -
tu dam em Cuba e que que rem va li dar o di plo ma no
Bra sil: “Não te nho dú vi da ne nhu ma de que vo cês vol -
ta rão para o Bra sil mu i to mais qua li fi ca dos po li ti ca-
men te, mo ral men te, eti ca men te e pro fis si o nal men te”.

Se na dor Cé sar Bor ges, tra ta-se de uma ofen sa
ao nos so País. Para se qua li fi car po li ti ca men te, mo ral-
men te, eti ca men te e pro fis si o nal men te, é pre ci so que
de i xem o nos so País e se abri guem sob a som bra do
au to ri ta ris mo cu ba no? Que li ção de éti ca é pos sí vel
ob ter em Cuba, com a tor tu ra, com a pri são, com o as -
sas si na to dos ad ver sá ri os da po lí ti ca, com a agres-
são aos mais ele men ta res di re i tos hu ma nos, afron-
tan do as nor mas uni ver sa is de res pe i to à ci da da nia?
Que tipo de li ção ima gi na o Pre si den te Lula seja pos -
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sí vel bus car na ilha de Fi del Cas tro? Cre io que toda a
na ção de mo crá ti ca está a fa zer essa in da ga ção ao
Pre si den te do Bra sil.

Con ce do o apar te, com sa tis fa ção, ao Lí der da
Opo si ção, Se na dor Efra im Mo ra is.

O Sr. Efra im Mo ra es (PFL – PB) – Se na dor
Alva ro Dias, pa ra be ni zo V. Exª pela for ma ob je ti va
com que co men ta os nove me ses de Go ver no do PT e 
do Pre si den te Lula. O Infor me JB faz um re su mo de
nove me ses in te res san tís si mo. Se V. Exª me per mi tir,
pas so a ler: “Nove me ses” é exa ta men te o tí tu lo; “A
Mi nis tra do Meio Ambi en te, Ma ri na Sil va, dis cor da do
Go ver no so bre a po lí ti ca dos trans gê ni cos. O Mi nis tro
da Edu ca ção, Cris to vam Bu ar que, co bra do Pla nal to
mais ver bas para o en si no. O Vice-Pre si den te, José
Alen car, ata ca a po lí ti ca de ju ros do Mi nis tro Anto nio
Pa loc ci. O Mi nis tro José Dir ceu e o Pre si den te do PT,
José Ge no í no, di ver gem so bre o lo te a men to de car -
gos fe de ra is. O as ses sor do Pre si den te Lula, Frei Bet -
to, acha que a mu dan ça da Pre si dên cia do Incra equi -
va le a tro car Coca-Cola por Pep si-Cola. Os dis si den-
tes do PT acu sam os lí de res do Par ti do de in co e rên-
cia. O es pe tá cu lo está no ar”.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Quem tem
com pa nhe i ros des se ní vel não pre ci sa de ad ver sá ri os.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Sem con si de-
rar a vi a gem à Argen ti na da ex-Se na do ra e Mi nis tra
Be ne di ta da Sil va, com re cur sos do Erá rio e com ou -
tras des cul pas, e sem fa lar que a gran de ban de i ra do
PT, o Pro gra ma Fome Zero, está na es ta ca zero há
nove me ses, o que te mos ob ser va do são mu i tas vi a-
gens e diá ri as. Os com pa nhe i ros es tão no ar. E há
nove me ses não te mos co nhe ci men to do es pe tá cu lo
do cres ci men to. Mas va mos ca mi nhar. Enquan to isso, 
au men ta o de sem pre go, e os re cur sos não apa re cem
no País. Está aqui o jor nal ve ne zu e la no El Na ci o nal,
de 18 de se tem bro de 2003. Esta va na Ve ne zu e la e
com prei esse jor nal, que di vul ga que o go ver no li be ra
US$1 bi lhão à Ode brecht para a cons tru ção da li nha
qua tro do me trô de Ca ra cas ou para a nova pon te so -
bre o rio Ori no co. Qu an tas obras pa ra li sa das a em-
pre sa Ode brecht de i xou no Bra sil? É bom que se diga 
que, pelo que está no jor nal, a obra já foi cons tru í da.
Tal quan tia é para pa gar obra já cons tru í da e que está
em con clu são. Como dis se V. Exª, es tão ora na Ve ne-
zu e la, ora na Argen ti na, ora no Uru guai. Não sei. Pas -
sa ram por Cuba, pas sa ram pelo Mé xi co, deve ha ver
mais di nhe i ro para os com pa nhe i ros do Mé xi co e de
Cuba. Pa ra béns a V. Exª pela aná li se. Apro ve i to a
opor tu ni da de e pa ra be ni zo tam bém Ana Ma ria Ta-
han, do Infor me JB, pelo re su mo que con si de ro in te-

li gen te e ob je ti vo e que de i xa cla ro o que é o Go ver no.
Agra de ço a V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agra de ço
a V.Exª pelo apar te ilus tre, que, sem dú vi da al gu ma,
va lo ri za nos sa par ti ci pa ção nes ta tri bu na. É por isso, 
Se na dor, que às ve zes fi ca mos a ima gi nar, quan do
ou vi mos o anún cio de bi lhões para o nos so País,
para a agri cul tu ra, e quan do, na prá ti ca, não cons ta-
ta mos a exe cu ção des ses pla nos anun ci a dos pelo
Go ver no: será que este Go ver no é o do Bra sil, ou é
de ou tro país? Quem sabe a Ve ne zu e la pos sa apla u-
dir pe los be ne fí ci os re ce bi dos nos nove me ses do
Go ver no Lula! Quem sabe Cuba pos sa apla u dir.
Mas, la men ta vel men te, aqui, no Bra sil, não es ta mos
con se guin do apla u dir o atu al Go ver no. O que po de-
mos apla u dir tal vez seja a com pe tên cia do mar ke-
ting que o Go ver no ado ta para sus ten tar-se na opi -
nião pú bli ca. Tal vez, por essa ra zão, jus ti fi ca-se até o 
au men to de re cur so do Orça men to para a área de
pu bli ci da de do Go ver no Fe de ral.

De ou tro lado, se há um de sem pre go cres cen te,
o em pre go cres ceu e trans for mou-se em ple no em-
pre go nas hos tes do PT, por que o Go ver no foi ge ne ro-
so com os mi li tan tes do Par ti do, ofe re cen do a eles es -
pa ços in crí ve is na má qui na pú bli ca, com a par ti da ri-
za ção da má qui na pú bli ca bra si le i ra ja ma is vis ta em
toda a nos sa his tó ria. Po dem vol tar atrás, po dem vol -
tar ao pas sa do e fa lar do fi si o lo gis mo, que, la men ta-
vel men te, le vou do en ça ao Po der Pú bli co bra si le i ro,
mas não há como ig no rar que nes te Go ver no se ba -
tem to dos os re cor des em ma té ria de par ti da ri za ção
da má qui na pú bli ca, al can çan do in clu si ve se to res in -
to cá ve is do Go ver no, como a sa ú de. As de nún ci as já
ex plo di ram em man che tes so bre a par ti da ri za ção do
se tor de sa ú de pú bli ca no nos so País e tam bém na
área de re for ma agrá ria, com o Incra. E, ago ra, a im -
pren sa re fe re-se às ins ti tu i ções fi nan ce i ras es ta ta is,
como o Ban co do Bra sil, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral,
o Ban co do Nor des te e o Ban co da Ama zô nia.

É evi den te que se ad mi te a par ti ci pa ção dos po -
lí ti cos em car gos de con fi an ça de qual quer Go ver no,
mas o que não se pode ad mi tir é a ge ne ra li za ção des -
sa prá ti ca, com o com pro me ti men to de se to res que
de vem pri o ri zar a ca pa ci ta ção téc ni ca, que de vem co -
lo car em se gun do pla no os in te res ses par ti dá ri os em
fa vor do in te res se da efi ciên cia, com a ca pa ci ta ção
téc ni ca dos pro fis si o na is que ocu pam es ses car gos.
É pre ci so com pa ti bi li zar os in te res ses po lí ti co-par ti-
dá ri os com os in te res ses da ad mi nis tra ção pú bli ca
que, em úl ti ma aná li se, são os in te res ses da so ci e da-
de. Os cri té ri os a se rem ado ta dos por qual quer go ver-
no res pon sá vel são o da pro bi da de, da com pe tên cia
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ad mi nis tra ti va, da qua li fi ca ção téc ni ca no pre en chi-
men to dos car gos pú bli cos. O ide al se ria a uti li za ção
de pou cos no mes da po lí ti ca nos car gos de con fi an ça
do go ver no. O ide al se ria a uti li za ção de for ma am pla
e ab so lu ta dos téc ni cos que in te gram os pró pri os qua -
dros da ad mi nis tra ção pú bli ca. Mas há es pa ço sim
para que os ori un dos da vida par ti dá ria im po nham
tam bém o con ce i to de na tu re za po lí ti ca às ações de
go ver no, fun da men ta is para que se al can ce as as pi-
ra ções da so ci e da de.

Por tan to, Sr. Pre si den te, não há como não con -
de nar essa prá ti ca no ci va, que puxa para ba i xo o ní -
vel da ad mi nis tra ção pú bli ca, que tor na o ser vi ço pú -
bli co de pior qua li da de. E é por essa ra zão que há
uma pa ra li sia go ver na men tal. É exa ta men te por isso
que, em cer ca de 8 me ses, o Go ver no do Pre si den te
Lula con se guiu apli car pou co mais de 2% da qui lo que 
es ta va pro vi si o na do no Orça men to da União para in -
ves ti men tos, no ano de 2003.

Sr. Pre si den te, não é com pra zer que fa ze mos
essa abor da gem da tri bu na ao com ple tar mos 9 me -
ses do Go ver no, que se ria da mu dan ça. Os “mu dan-
cis tas” des te País es tão de cep ci o na dos com as mu -
dan ças...

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Alva ro Dias, la men to in for má-lo de que o tem po de V.
Exª está es go ta do.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu agra -
de ço, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Ao tem po
que ex ter no aqui a gran de ad mi ra ção que te nho por V.
Exª como Se na dor da Re pú bli ca, acon te ce um fato
nun ca dan tes ocor ri do no Se na do, V. Exª está aqui,
con for me o art. 17 do Re gi men to Inter no, e numa ter -
ça-fe i ra! Isso tra duz a sua com pe tên cia de ser, como
diz no li vro O Pe que no Prín ci pe, ra po sa e leão. O
leão, com ba ten do o Go ver no; e a ra po sa, con se guin-
do usar da pa la vra, como Lí der do Par ti do que V. Exª
re pre sen ta, com mu i ta.pro pri e da de.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri-
ga do, Sr. Pre si den te. Agra de ço a to le rân cia de V. Exª.

O SR. PRESIDENE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Val dir Ra upp, do PMDB do Esta -
do de Ron dô nia. Em se gui da, ao Lí der do PDT, Se na-
dor Alme i da Lima, do Esta do de Ser gi pe.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs Se na do res, vol to a usar esta
tri bu na para de nun ci ar o des vio de bi lhões de re a is
dos re cur sos da Cide, que de ve ri am es tar sen do usa -
dos para a re cu pe ra ção de nos sas ro do vi as e fo ram

se qües tra dos pelo Go ver no, con ge la dos, con tin gen-
ci a dos.

A si tu a ção de nos sas es tra das é de ses pe ra do-
ra. A ma lha ro do viá ria fe de ral, in clu í da aí a de meu
Esta do, Ron dô nia, está em pe ti ção de mi sé ria. É tão
pre cá ria que em mu i tos tre chos já não bas tam as
ope ra ções do tipo “tapa-bu ra co”. É pre ci so pro ce der a 
re pa ros mais de mo ra dos e mais dis pen di o sos.

Cito aqui tre chos de nos sas ro do vi as fe de ra is. A
BR–364, que vai de Vi lhe na, pas san do por Ji-Pa ra ná,
Por to Ve lho, sem fa lar de to das as ci da des ao lon go
des sa BR, e vai até a di vi sa do Acre, de po is de Extre -
ma e Nova Ca li fór nia, apre sen ta tre chos las ti má ve is.
Tam bém a BR–425, que vai de Abu nã até Gu a ja-
rá-Mi rim, na di vi sa da Bo lí via. Tam bém está na mes -
ma si tu a ção da BR–364. Te mos ain da ro do vi as que
não fo ram, se quer, pa vi men ta das, como a BR–174, a
BR–421 e a BR–429.

Cito uma re por ta gem, Sr. Pre si den te, do jor nal
O Esta dão do Nor te, de do min go. O jor nal traz uma
re por ta gem com o tí tu lo “Inter di ção”.

A co i sa está ga nhan do di men sões pe-
ri go sas. Tudo in di ca que se che ga rá a pa ta-
ma res in con tro lá ve is se pro vi dên ci as não fo -
rem to ma das pelo Go ver no Fe de ral. O pro-
ble ma re la ci o na-se à BR–364, que está em
si tu a ção de plo rá vel em mu i tos tre chos, ca u-
san do aci den tes, pre ju í zos ma te ri a is e mu i-
tas mor tes.

Pe ri go.

Ain da em re la ção à BR–364, ape sar
dos inú me ros aci den tes e mor tes que já se
re gis tra ram, o Dnit, de Ron dô nia, atra vés da
sua re pre sen ta ção es ta du al, con ti nua sem
fa zer ab so lu ta men te nada para fe char cra te-
ras na BR e na pon te às pro xi mi da des do
Dis tri to de Jaci-Pa ra ná, há 80km de Por to
Ve lho. O pe ri go é imen so prin ci pal men te à
no i te ou quan do está cho ven do, pois as con -
di ções de vi si bi li da des fi cam pre cá ri as e im -
pe dem que os mo to ris tas per ce bam os bu ra-
cos e pos sam des vi ar os seus ve í cu los. O
pro ble ma exis te há bas tan te tem po. Po rém,
con ti nua sem so lu ção.

O Se na dor Alber to Sil va, há me ses, vem de fen-
den do a cri a ção de uma Câ ma ra de Ges tão para re -
sol ver o gra ve pro ble ma das ro do vi as fe de ra is. Com
cus to ba i xo — R$2 bi lhões ou R$3 bi lhões/ano —, tal -
vez, em 3, 4 anos, pu des se ser re sol vi do to dos os gra -
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ves pro ble mas de nos sas ro do vi as e, as sim, ter mos
uma ma lha ro do viá ria fe de ral to tal men te tran si tá vel e
sem aci den tes.

Con ce do um apar te a V. Exª, Se na dor Alber to
Sil va.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na dor Val -
dir Ra upp, V. Exª men ci o nou aque le es tu do que tive a
fe li ci da de e a hon ra de mon tar a res pe i to das es tra das
bra si le i ras. Po de ría mos fa zer um re su mo para que a
Casa, como um todo, tome co nhe ci men to, uma vez
que al guns com pa nhe i ros não ti ve ram opor tu ni da de
de ter o es tu do em mão. Va mos fa zer um re su mo. V.
Exª aca bou de men ci o nar o es ta do pre cá rio das es -
tra das no seu Esta do. Com a aju da de téc ni cos que
co nhe cem o as sun to, da Con fe de ra ção Na ci o nal dos
Trans por ta do res de Car ga e da Asso ci a ção Bra si le i ra
dos Cons tru to res de Estra da, che ga mos a al guns nú -
me ros que vale a pena con den sar aqui para ilus trar o
dis cur so de V. Exª, opor tu no e ade qua do ao mo men to
em que o País vive. Ri que za é tudo o que é pro du zi do
pela in te li gên cia do ho mem, seja a in dus tri al, seja a
do cam po, seja a ri que za como um todo, em eco no-
mia, ri que za. A ri que za bra si le i ra é trans por ta da em
cima de pne u má ti cos em 90% da sua quan ti da de.
Esses vo lu mes são tão gran des que nes te cur to es -
pa ço des se apar te que faço a V. Exª pre fi ro re su mir a
re ce i ta do que pro pri a men te o pro ble ma. Mas va mos
ao pro ble ma. De tec ta mos 25 mil qui lô me tros de ro do-
vi as bra si le i ras, em to dos os Esta dos, Esta do por
Esta do – V. Exª co nhe ce o tra ba lho – in clu si ve no seu
Esta do, e po de mos men ci o nar o se guin te: em 25 mil
qui lô me tros de es tra das fe de ra is é ne ces sá ria a re ti-
ra da e subs ti tu i ção do as fal to por novo as fal to; em 7
mil qui lô me tros, é ne ces sá rio subs ti tu ir o as fal to e a
base. E fi ze mos um es tu do so bre o pre ju í zo que essa
bu ra que i ra em 32 mil qui lô me tros de es tra das pro vo-
ca ao País. Va mos por par tes. São 1 mi lhão e 800 mil
car re tas ro dan do em es tra das fe de ra is des tru í das,
como V. Exª aca ba de men ci o nar. Um es tu do fe i to
pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul e
cuja base uti li za mos para efe i to de cál cu lo diz que se
es sas car re tas cir cu lam numa es tra da as fal ta da boa,
cor re ta, elas gas tam “x” li tros por qui lô me tro ro da do;
mas se es tão em cima dos bu ra cos, elas gas tam 39%
a mais, inu til men te. Então, va mos aos nú me ros: quan -
tos li tros de óleo gas tam nas es tra das fe de ra is as 1
mi lhão e 800 mil car re tas? Esse nú me ro pra ti ca men te
nin guém sabe, mas são 12 bi lhões de li tros. Acres-
cen te-se 39% de gas to ex tra por que as car re tas não
an dam, fre i am e mu dam de po si ção, de sa ce le ram,
ace le ram, os mo to res es tão jo gan do óleo di e sel no ar, 
sem pres tar ne nhum ser vi ço de trans por te; 39% de

12, va mos para pou co mais de 4 bi lhões de li tros de
óleo di e sel gas tos inu til men te, mul ti pli ca dos por
R$1,04, pre ço do li tro de óleo na bom ba, te mos o nú -
me ro ater ra dor de R$7 bi lhões de pre ju í zo ao País e à 
Pe tro bras, que im por tam óleo para que i mar mos e jo -
gar mos fora. Se na dor Val dir Ra upp, per mi ta-me só
com ple tar, to man do par te do seu dis cur so.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Fi que à
von ta de, Se na dor.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Cre io que o
que falo aju da no ra ci o cí nio de V. Exª. Eles ti ve ram
que au men tar o cus to Bra sil em 25%. Fi ze mos o cál -
cu lo do vo lu me de mer ca do ria que eles trans por tam
no País e che ga mos a ou tro nú me ro ater ra dor: são
R$6,5 bi lhões que, so ma dos aos R$7 bi lhões, re sul ta
em R$13,5 bi lhões jo ga dos fora. E o Bra sil está pa -
gan do. Qu an to ao pa tri mô nio na ci o nal, são 1,8 mi lhão
de car re tas; con si de ran do-se por ba i xo R$100 mil
uma car re ta, são R$180 bi lhões, mais 15% de des-
gas te anu al – um nú me ro da pró pria Fe de ra ção dos
Trans por ta do res de Car ga – re sul tam R$27 bi lhões
de pre ju í zo ao pa tri mô nio na ci o nal em car re tas que
con du zem a ri que za do País. Então, Sras e Srs. Se na-
do res, são R$40 bi lhões. Foi sim ples o es tu do que fi -
ze mos na área de en ge nha ria. Con si de ro-me uma
pes soa que co nhe ce ra zo a vel men te esse as sun to por 
vá ri as ra zões: sou en ge nhe i ro e tra ba lhei na área. Fui
Go ver na dor, fiz mu i tas es tra das e já mi nis trei au las a
res pe i to na Uni ver si da de do Ce a rá. O que fa zer? É
sim ples, Exce lên ci as. Se te nho 120 em pre sas de en -
ge nha ria pa ra das – des tas, 20 são de gran de por te e
100 de por te mé dio –, e co lo co es sas em pre sas bra si-
le i ras que são ca pa zes de cons tru ir e re cons tru ir es -
sas es tra das em um pro gra ma or de na da men te fe i to,
com um cro no gra ma exe cu ti vo de 18 me ses, o va lor é
de 4,7 bi lhões. Se ri am dis po ni bi li za dos 3 bi lhões em
um ano e 1,7 bi lhão em ou tro. O Cide tem esse di nhe i-
ro. Bas ta re ti rar um pou co des se con tin gen ci a men to
que aí está e mon tar uma câ ma ra de ges tão. Isso não
é fá cil. Exe cu tar 32 mil qui lô me tros de re com po si ção
de es tra das em um pe río do de 18 me ses re quer or -
dem, de ci são po lí ti ca e for ça. Nem o Mi nis té rio dos
Trans por tes nem o De nit têm es tru tu ra para isso. Eu
pro pus uma câ ma ra de ges tão – e V. Exª a co nhe ce.
Te mos in clu si ve a sua mi nu ta. Qu e ro apro ve i tar para
di zer a V. Exª que fe liz men te, e gra ças a Deus, esse
tra ba lho foi ao Pa lá cio do Pla nal to e te nho a sa tis fa-
ção de di zer a V. Exª que foi apro va do pelo Mi nis tro
José Dir ceu e pelo Pre si den te Lula. Sua Exce lên cia
nos dis se que, em bre ve, de po is de con clu í das as vo -
ta ções das re for mas da pre vi dên cia e a tri bu tá ria, va -
mos apro var a câ ma ra de ges tão e con ser tar as es tra-
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das por que o Bra sil está pre ci san do. Eu fico fe liz em
ter po di do dar uma con tri bu i ção em meu nome pes so-
al e em nome do PMDB. São as no tí ci as que eu gos -
ta ria de dar, fe li ci tan do V. Exª pelo ex ce len te dis cur so
que faz nes ta tar de.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Nós es -
ta mos tor cen do para que re al men te o Pre si den te da
Re pú bli ca de ter mi ne a cri a ção des sa câ ma ra de ges -
tão e a exe cu ção dos tra ba lhos como V. Exª, que tem
o mapa ro do viá rio do nos so País na ca be ça, na me -
mó ria, tão bem ex pla nou aqui. Pa ra béns pelo seu
apar te, que in cor po ro ao meu pro nun ci a men to.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor Val -
dir Ra upp?

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pois
não.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Peço a V. Exª
um apar te.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Eu con -
ce do um apar te ao no bre Se na dor Cé sar Bor ges, da
Ba hia.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Eu gos ta ria
de pa ra be ni zar V. Exª pelo seu pro nun ci a men to, por
esta opor tu ni da de. Esse é um as sun to que eu já abor -
dei da tri bu na al gu mas ve zes, no sen ti do de tam bém
de nun ci ar o es ta do la men tá vel em que se en con tram
as es tra das fe de ra is do meu Esta do. É uma ques tão
na ci o nal. Eu e o Se na dor Alber to Sil va – como en ge-
nhe i ro ci vil que é, tan to quan do eu tam bém o sou –
en ten de mos toda essa pro ble má ti ca e as di fi cul da des
das nos sas es tra das, que cor res pon dem a um gran de
pa tri mô nio na ci o nal cons tru í do ao lon go de dé ca das
e que es tão ago ra sen do di la pi da das, per di das por
fal ta de cu i da do e aten ção. Elas es tão sen do to tal-
men te des tru í das como se fos se um edi fí cio; por que
uma es tra da tam bém é uma cons tru ção es tru tu ral;
tem sub-base, base, su pe res tru tu ra, re ves ti men to.
Tudo está sen do to tal men te des tru í do. Não adi an ta
mais tapa-bu ra co. Tra ta-se de fa zer uma re cu pe ra ção
com ple ta exi gin do re cur sos da Na ção. Enquan to não
é fe i to, per dem-se re cur sos por que o fre te ro do viá rio
cres ce enor me men te para po der pa gar exa ta men te
um des cu i do do Go ver no Fe de ral com esse pa tri mô-
nio na ci o nal. Ago ra, o que acon te ce? Em re cen te vi si-
ta que fiz ao Mi nis té rio dos Trans por tes, dis se-me o
Mi nis tro que as suas ver bas es ta vam sen do con tin-
gen ci a das mais ain da e que ele ha via sido cha ma do
ao Mi nis té rio da Fa zen da para so frer mais um cor te
nos re cur sos, que já são es cas sos. Quer di zer, não há 
uma de ci são po lí ti ca, go ver na men tal de in ves tir nas
re cu pe ra ção das es tra das. O Go ver no Fe de ral não

ele ge uma pri o ri da de se quer, seja in fra-es tru tu ra,
seja sa ú de, seja edu ca ção. Esta mos ape nas no dis -
cur so, na te o ria; não há ope ra ci o na li da de por par te do 
Go ver no Fe de ral para fa zer essa re cu pe ra ção. A re a-
li da de e o di ag nós ti co exis tem; o Se na dor Alber to Sil -
va e V. Exª o dis se ram cla ra men te aqui, mas não há
von ta de po lí ti ca, não há de ci são do Go ver no de fa zer
a re cu pe ra ção des sa fun da men tal in fra-es tru tu ra
para o País. Por tan to, que ro me as so ci ar ao seu pro -
nun ci a men to, pa ra be ni zá-lo e di zer que esse não é
um pro ble ma de Ron dô nia, não é um pro ble ma do Pi -
a uí, mas é um pro ble ma do Bra sil como um todo. Mu i-
to obri ga do, Se na dor.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mu i to
obri ga do pelo seu apar te, no bre Se na dor Cé sar Bor -
ges, Eu o in cor po ro tam bém ao meu pro nun ci a men to.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. VALDRI RAUPP (PMDB – RO) – Com
mu i to pra zer.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na dor
Val dir Ra upp, eu gos ta ria só de en fe i xar um pou co o
que aqui dis se mos: é cla ro que o Mi nis té rio dos
Trans por tes – fi cou mu i to cla ro na nos sa ex po si ção e 
V. Exª bem sabe – não tem es tru tu ra para en trar em
uma ba ta lha des se por te. Ele não tem es tru tu ra. Por
isso a mi nha pro pos ta é de uma câ ma ra de ges tão
em que o Mi nis tro dos Trans por tes irá fa zer par te
como vá ri os ou tros. A câ ma ra de ges tão é uma câ -
ma ra cons ti tu í da de re pre sen tan tes de trans por ta do-
res, cons tru to res de es tra da, Mi nis tros da Fa zen da,
do Pla ne ja men to e o Mi nis tro dos Trans por tes. Ha ve-
rá um co man do úni co lá do Pla nal to, evi den te men te,
pela câ ma ra de ges tão, a exem plo do ocor ri do no
epi só dio apa gão:quem vai co man dar será o Mi nis tro
Che fe da Casa Ci vil. Exis te um nú cleo ges tor cons ti-
tu í do de pes so as de alta com pe tên cia téc ni ca que
apro ve i ta essa pro pos ta de 18 me ses em que está
tudo pro gra ma do: tan to a fe i tu ra dos pro je tos, como
a exe cu ção. Em 18 me ses nós te re mos 32 mil qui lô-
me tros de es tra das per fe i ta men te re cu pe ra dos a um
cus to in fi ni ta men te me nor do que se pro põe. Qu a tro
bi lhões e se te cen tos é o va lor para tro car toda a
base e a capa de as fal to de 32 mil qui lô me tros. Com -
ple tan do, que ria di zer: O Mi nis té rio dos Trans por tes
não tem con di ções de fa zer isso so zi nho e não adi -
an te co lo car di nhe i ro lá, por que não vai re sol ver. A
câ ma ra de ges tão, sim. Como te mos a pro mes sa do
Pre si den te, va mos acre di tar e va mos es pe rar.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Alber to Sil va.
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Te nho aler ta do, Sr. Pre si den te, des ta tri bu na,
so bre a im por tân cia das ro do vi as para a eco no mia
na ci o nal. Se a ma lha ro do viá ria está em mau es ta do
toda a eco no mia so fre. O País per de com pe ti ti vi da de,
as Re giões Nor te e Cen tro-Oes te so frem em es pe ci-
al. Enfim, todo o povo bra si le i ro é pre ju di ca do.

Ago ra, são es tu dos da co nhe ci da CEPAL, Co -
mis são Eco nô mi ca para a Amé ri ca La ti na e Ca ri be,
são es tu dos des sa res pe i ta da ins ti tu i ção que apon-
tam para os pre ju í zos que so frem os pa í ses de nos so
con ti nen te e pela fal ta de pre ser va ção das ro do vi as.

A no tí cia so bre essa im por tan te pes qui sa da
CEPAL foi-me en vi a da pela ABDER – Asso ci a ção
Bra si le i ra dos De par ta men tos Esta du a is de Estra das
de Ro da gem, en ti da de que exis te des de 1977. Ela
con gre ga to dos os ór gãos ro do viá ri os es ta du a is e
con gê ne res, com o pro pó si to de de fen der as nos sas
ro do vi as.

O men ci o na do es tu do da CEPAL traz con clu-
sões im pres si o nan tes. Os pre ju í zos que os pa í ses da
Amé ri ca La ti na e do Ca ri be so frem com o mau es ta do
de suas es tra das de ro da gem e atin gem o es pan to so
per cen tu al de até 3% do PIB! Os re sul ta dos da pes -
qui sa in di cam pre ju í zos nun ca in fe ri o res a 1% do PIB.
Por tan to, o aban do no das ro do vi as e des vio dos re -
cur sos da Cide, que de ve ri am es tar sen do ma ci ça-
men te in ves ti do na ma lha ro do viá ria, es tão cus tan do
ao Bra sil mu i tos bi lhões de re a is, pro va vel men te bem
mais do que a ar re ca da ção to tal da Cide, que este
ano será de cer ca de 11 bi lhões de re a is.

Aqui lo que sem pre afir ma mos in tu i ti va men te é
ago ra con fir ma do pelo es tu do da CEPAL traz con clu-
sões im pres si o nan tes. Os pre ju í zos que os pa í ses da
Amé ri ca La ti na e do Ca ri be so frem com o mau es ta do
de suas es tra das de ro da gem atin gem o es pan to so
per cen tu al de até 3% do PIB! Os re sul ta dos da pes -
qui sa in di cam pre ju í zos nun ca in fe ri o res a 1% do PIB.
Por tan to, o aban do no das ro do vi as e o des vio dos re -
cur sos da Cide, que de ve ri am es tar sen do ma ci ça-
men te in ves ti dos na ma lha ro do viá ria, es tão cus tan do
ao Bra sil mu i tos bi lhões de re a is, pro va vel men te bem
mais que a ar re ca da ção to tal da Cide que, nes te ano,
será de cer ca de R$11 bi lhões.

Aqui lo que sem pre afir ma mos in tu i ti va men te é
ago ra con fir ma do pelo es tu do da Ce pal. Esta mos per -
den do opor tu ni da des de cres ci men to eco nô mi co pelo 
mau es ta do de nos sas ro do vi as. O des vio de re cur sos
da Cide pre ju di ca a eco no mia bra si le i ra. Cabe a nós
in sis tir: o Go ver no não deve con ti nu ar a “sen tar” so bre
os re cur sos da Cide. Deve li be rá-los para a fi na li da de
que lhes foi des ti na da pelo Con gres so Na ci o nal em
2002, pela Lei 10.636; lei que, para in fe li ci da de do

País, foi ve ta da ao apa gar das lu zes de 2002, por
acor do en tre o Go ver no que saía e o novo Go ver no
que se ini ci a va.

O mes mo es tu do da Ce pal in di ca que, para
cada R$1,00 não in ves ti do na ma lha ro do viá ria, gas -
tam-se R$3,00 em cus tos ope ra ci o na is adi ci o na is e
mais R$3,00 na res ta u ra ção ou re cons tru ção de es -
tra das es bu ra ca das e in tran si tá ve is.

São nú me ros im pres si o nan tes, Sr. Pre si den te.
De mons tram que o des gas te das vi a tu ras, os atra sos
da en tre ga das car gas e o cus to ma te ri al dos aci den tes
cus tam ao País o tri plo do que se gas ta ria em ma nu-
ten ção das ro do vi as. Para evi tar esse pre ju í zo, te ri am
os re cur sos da Cide de es tar sen do ca na li za dos como
foi de ter mi na do pelo Con gres so Na ci o nal, isto é, em
in ves ti men tos na in fra-es tru tu ra de trans por tes, in clu í-
da aí a ma nu ten ção me tó di ca das nos sas ro do vi as.

Além dis so, afir ma a Ce pal que, pro te la das as
ações de ma nu ten ção, elas aca bam cus tan do três ve -
zes mais, pois tor nam-se ne ces sá ri as, en tão, in ter ven-
ções de en ge nha ria mais com ple xas e mais ca ras.

Ora, essa con clu são está em per fe i to acor do
com o que é con sen so e bom-sen so: ma nu ten ção adi -
a da é res ta u ra ção de cus to mu i to ma i or.

Ou tro tó pi co de que tra ta a pes qui sa da Ce pal
diz res pe i to à per da de vi das em aci den tes de vi do ao
mau es ta do das nos sas es tra das. As ví ti mas fa ta is
des ses aci den tes nos pa í ses da Amé ri ca La ti na e do
Ca ri be to ta li zam 40 mil vi das hu ma nas per di das por
ano! E sa be mos que gran de par te des se to tal ocor re
nas ro do vi as no Bra sil!

São mi lha res de vi das hu ma nas des tru í das, Sr.
Pre si den te, pelo de su ma no aban do no de nos sas es -
tra das. Vi das pre ci o sas, vi das pro du ti vas, fa mí li as
des tro ça das – um enor me pre ju í zo de vi das, de so fri-
men to e tam bém eco nô mi co.

Sr. Pre si den te, a gran de es pe ran ça de so lu ção
para os gra vís si mos pro ble mas exis ten tes hoje no se -
tor de trans por tes, em ge ral, e nas ro do vi as, em par ti-
cu lar, é a re gu la men ta ção do uso dos re cur sos da
Cide, de ma ne i ra a vin cu lá-los ao in ves ti men to e à
ma nu ten ção em vias de trans por te. Sem essa pro vi-
dên cia es sen ci al, os pre ju í zos con ti nu a rão cres cen-
tes, e o Bra sil não terá me i os para trans por tar suas ri -
que zas e bus car o tão al me ja do cres ci men to, a tão
de se ja da cri a ção de mi lhões de em pre gos.

Tudo in di ca que, nes sa ma té ria de re cu pe ra ção
de nos sas es tra das de ro da gem, 2003 já é um ano
per di do. Nun ca se in ves tiu tão pou co em es tra das
nes te País nos úl ti mos 50 anos. Mas o en ca mi nha-
men to da re for ma tri bu tá ria pa re ce con ter um pri me i-
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ro si nal de es pe ran ça: ne go cia-se, na re for ma, a in -
clu são do com par ti lha men to dos re cur sos da Cide
en tre União, Esta dos e Mu ni cí pi os. Assim, há boas
pers pec ti vas para a ado ção de re gra que apo i a mos e 
de fen de mos, qual seja: 25% dos re cur sos da Cide
iri am para os Esta dos, e es tes, do mon tan te que lhes 
cabe, des ti na ri am, por sua vez, 25% para os seus
Mu ni cí pi os.

Esse com par ti lha men to é me di da que apóio, Sr.
Pre si den te. No en tan to, a apli ca ção, a des ti na ção dos 
re cur sos da Cide te ria que ser re gu la men ta da por lei,
apli cá vel às três es fe ras de Go ver no, para que fi cas-
sem as se gu ra dos a con ser va ção e os in ves ti men tos
na ma lha ro do viá ria. A ex pe riên cia ne ga ti va que teve
o País com a de te ri o ra ção de suas es tra das re co men-
da que se ja mos mu i to exi gen tes e que es te ja mos mu -
i to aten tos no que se re fe re a essa le gis la ção.

Sr. Pre si den te, nos sa ma lha ro do viá ria é, sim -
ples men te, o ma i or pa tri mô nio pú bli co que o Bra sil
pos sui. Pas sam pe las nos sas ro do vi as 96% dos pas -
sa ge i ros e 63% das car gas que cir cu lam pelo País. O
im pac to dis so so bre a nos sa eco no mia é enor me. É
ne ga ti vo e re pre sen ta gi gan tes co pre ju í zo na ci o nal,
se as es tra das vão mal. É po si ti vo e con tri bui para a
sa ú de eco nô mi ca do Bra sil, se as es tra das vão bem.

O es ta do de nos sas ro do vi as, o com par ti lha-
men to da Cide e sua des ti na ção são as sun tos cru ci a-
is, e o Se na do tem a mis são de dis cu ti-los com gran -
de em pe nho e com pe tên cia.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Val dir Ra-
upp, 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. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra, pela Li de ran ça do PDT, Se na dor Alme i da
Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, hoje es ta mos ba si ca men te a nove me ses
de Go ver no do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Se ti vés se mos o ob je ti vo de fa zer um ba lan ço
sem pin tar o qua dro com as pi o res co res, nós o fa ría-
mos di an te da ação e da omis são do Go ver no Lula.

Esse não é o ob je ti vo, mas é pre ci so di zer que o
pon to mais ne ga ti vo des te Go ver no é exa ta men te
aque le no qual ele se si tua, den tro da ação po lí ti ca e
ad mi nis tra ti va con trá ria a tudo quan to dis se que não
fa ria – e está fa zen do.

Hoje, não me en con tro aqui para co brar aqui lo
que o Go ver no dis se que fa ria. Pode até ale gar que o
tem po foi cur to. Mas aqui me en con tro exa ta men te
para co brar e di zer que ele faz exa ta men te aqui lo que
dis se que não fa ria. Se não hou ve tem po para fa zer o
que pro me teu, não de ve ria ter tem po para ini ci ar a fa -
zer aqui lo que dis se que não fa ria. E o que es ta mos
ven do em to das as po lí ti cas des te Go ver no não é ou -
tra co i sa se não ne gar tudo quan to vi nha afir man do
não ape nas ao lon go da úl ti ma cam pa nha ele i to ral,
mas de todo o pe río do de exis tên cia do pró prio Par ti-
do dos Tra ba lha do res.

Sem pre ou vi mos, e não ape nas des se Par ti do,
mas de to dos os ou tros, de inú me ras li de ran ças do
País, que só atin gi re mos o de sen vol vi men to ple no
quan do con se guir mos, en quan to país e na ção, aca -
bar ou di mi nu ir as de si gual da des so ci a is e as de si-
gual da des re gi o na is. Nes te as pec to, pe las re for mas
que o Go ver no apre sen ta, não es ta mos ca mi nhan do
para atin gir esse de si de ra to. Ao con trá rio, este Go ver-
no, so bre tu do com a pro pos ta de re for ma tri bu tá ria,
bus ca o ca mi nho in ver so, aque le que pro cu ra apro-
fun dar cada vez mais o fos so exis ten te en tre os ri cos,
que fi cam cada vez mais ri cos, e os po bres, que fi cam
cada vez mais po bres. As Re giões mais ri cas, Sul e
Su des te, são be ne fi ci a das por essa re for ma, como
apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, em de tri men to
das Re giões ain da sub de sen vol vi das: Nor te, Nor des-
te e Cen tro-Oes te.

É um ab sur do ter ou vi do, ao lon go dos anos,
dos go ver nos atu al e an te ri o res, dos par ti dos po lí ti-
cos e das li de ran ças, a afir ma ti va de que pre ci sa mos
di mi nu ir as de si gual da des re gi o na is – sen do este,
in clu si ve, um prin cí pio da Re pú bli ca, es ta be le ci do
no art. 3º, in ci so III – e ver mos to dos os pon tos da re -
for ma tri bu tá ria es ta be le ce rem con di ções não para a 
di mi nu i ção das de si gual da des, mas para sua am pli-
a ção: a con cen tra ção dos be ne fí ci os tri bu tá ri os, as
trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is, a dis tri bu i ção dos re -
cur sos or ça men tá ri os da União, fi nan ci a men tos con -
ce di dos pelo BNDES, in ves ti men tos das em pre sas
es ta ta is do Go ver no Fe de ral. Em to dos es ses itens
tra ta dos pela re for ma tri bu tá ria o que es ta mos ven do
é a am pli a ção dos be ne fí ci os às Re giões Sul e Su -
des te do País, em de tri men to das Re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te.

Qu e ro, an tes mes mo de apon tar nú me ros, por -
que te re mos opor tu ni da de de fazê-lo em pro nun ci a-
men tos se gui dos, a exem plo do que foi dito aqui no
dia de hoje e em ou tras ses sões, fir mar-me em um
pon to que con si de ro bá si co. Qu e ro di zer à Na ção bra -
si le i ra, pe los ins tru men tos de co mu ni ca ção do Se na-
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do Fe de ral, prin ci pal men te pela TV Se na do, que a
res pon sa bi li da de pela apro va ção des sa emen da tri-
bu tá ria não é do Go ver no Fe de ral, da Pre si dên cia da
Re pú bli ca ou do Par ti do dos Tra ba lha do res so zi nhos.
É pre ci so di zer, so bre tu do ao povo do Nor te, do Nor -
des te e do Cen tro-Oes te, que a res pon sa bi li da de, a
cul pa pelo nos so sub de sen vol vi men to e pela si tu a ção
de po bre za que con ti nu a re mos a os ten tar é, aci ma de 
tudo, da clas se po lí ti ca des sas três re giões.

Não ve nho aqui para di zer que os res pon sá ve is
são o Sul e o Su des te do País – não! –, so bre tu do por -
que es sas duas re giões não re pre sen tam, Se na dor
Mão San ta, a ma i o ria no Con gres so Na ci o nal. É pre -
ci so che gar aqui e, numa ex pres são po pu lar, Sr. Pre -
si den te, abrir o jogo. Essa é a von ta de do Par ti do dos
Tra ba lha do res? Sim. É a von ta de do Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va? Sim. É in ten ção am pli ar o fos so
das de si gual da des so ci a is e re gi o na is? Sim. Mas am -
bos, PT e Go ver no, não con se gui rão isso se não re -
ce be rem aqui, no Se na do Fe de ral, o voto da ma i o ria
dos Se na do res das Re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te do País.

So mos 81 Se na do res nes ta Casa, e es sas três
re giões fa zem a ma i o ria ab so lu ta. As Re giões Sul e
Su des te são com pos tas de sete Esta dos e as Re-
giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te são com pos tas
de vin te Esta dos, re pre sen ta dos por 60 Se na do res,
mais que dois ter ços da com po si ção da Casa, que se -
ri am 54 Se na do res.

Se essa re for ma mas sa crar, como de fato ocor -
re, es sas três re giões, os res pon sá ve is se re mos nós,
Se na do res, as sim como os Go ver na do res que es tão
ajo e lha dos di an te do Po der Exe cu ti vo da União, bar -
ga nhan do con di ções para vi a bi li zar os pou co mais de
três anos que res tam de suas ad mi nis tra ções, de i xan-
do, em con tra par ti da, por mais um sé cu lo, o Nor des te
sub de sen vol vi do.

É pre ci so que as li de ran ças, Se na do res e De pu-
ta dos Fe de ra is – e lá na Câ ma ra dos De pu ta dos tam -
bém so mos a ma i o ria – des sas três re giões te nham
sen so pa trió ti co, cí vi co, e que os Go ver na do res não
pen sem ape nas nos pou co mais de três anos de man -
da to que lhes res tam; que pen sem, isto sim, em toda
essa ge ra ção, pre sen te e fu tu ra, di zen do “não” a essa 
re for ma, pois, se ela for apro va da, a res pon sa bi li da de
não de ve rá ser cre di ta da ao Go ver no da União com
ex clu si vi da de, mas, na sua ma i or par te, às li de ran ças
po lí ti cas, aos con gres sis tas e aos go ver na do res das
três re giões. É pre ci so que a po pu la ção des ses Esta -
dos, a par tir do Esta do da Ba hia (Ser gi pe, Ala go as,
Per nam bu co, Pa ra í ba, Rio Gran de do Nor te, Ce a rá,
Pi a uí, Ma ra nhão, To can tins, Pará, Go iás, Dis tri to Fe -

de ral, Mato Gros so do Sul, Mato Gros so, Acre, Ron -
dô nia, Ama zo nas, Ama pá, Ro ra i ma e Pará), uma fa i-
xa ter ri to ri al que com pre en de mais de 82% do ter ri tó-
rio bra si le i ro e abri ga apro xi ma da men te 42% de toda
a po pu la ção, não seja dis cri mi na da como está sen do
pela re for ma. É pre ci so que se diga à po pu la ção des -
ses Esta dos que o pior não acon te ce hoje, mas está
por vir. O de sem pre go e suas con se qüên ci as es tão
por vir com a apro va ção des sa fa mi ge ra da re for ma tri -
bu tá ria, que am plia a de si gual da de re gi o nal.

Hoje es ta mos, na Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, dis cu tin do um pro je to de lei que visa ga ran-
tir a es sas três re giões, mais as áre as dos Esta dos de
Mi nas Ge ra is e Espí ri to San to, in te gran tes do po lí go-
no da seca, 35% dos re cur sos do BNDES, dis po ní ve-
is para o fi nan ci a men to. Esta mos ten do di fi cul da des
de apro va ção quan do de ve ría mos es tar ple i te an do
não ape nas 35%, mas 60 ou 70%, pois só as sim, com 
apor te ma i or de re cur sos, te re mos con di ções de es -
tan car o mal que se en con tra e que, como de se jam,
po de rá per du rar com a apro va ção des sa emen da tri -
bu tá ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ob je ti vo
prin ci pal da mi nha fala na tar de de hoje é exa ta men te
este: não po de mos de i xar a po pu la ção des sas três
re giões ilu di da e en ga na da. É pre ci so di zer a esse
povo que a res pon sa bi li da de pelo en ca mi nha men to
da pro pos ta ao Con gres so Na ci o nal é do Go ver no do
Sr. Pre si den te Lula, é do Par ti do dos Tra ba lha do res,
mas se os Se na do res, as sim como fa zem os De pu ta-
dos Fe de ra is, das três re giões ain da sub de sen vol vi-
das, apo i a rem esse tipo de pro po si tu ra, a res pon sa bi-
li da de fi nal, con clu si va, de i xa rá de ser do Go ver no, na 
sua in te gra li da de, e pas sa rá a ser exa ta men te des sas
re giões. Não es tou a cri ti car o Sul e o Su des te, que fa -
zem exa ta men te aqui lo que lhes in te res sa – é bem
ver da de que sem um sen so pa trió ti co, sem o es pí ri to
pú bli co de en ten der que, de sen vol vi do o Bra sil como
um todo, cri a do o mer ca do con su mi dor in ter no em
todo o País, todo o Bra sil ga nha ria com essa de ci são,
com esse pro ces so.

Mas não po de mos nes ta Casa cho rar rios de
lá gri mas e es ta be le cer a res pon sa bi li da de para o
Sul ou para São Pa u lo. Não. São sete Esta dos, que
pos su em ape nas 21 Se na do res. É ne ces sá rio que
es sas re giões, pe los seus re pre sen tan tes, to mem
uma de ci são cí vi ca e pa trió ti ca e que em seus Esta -
dos as su mam a con di ção de res pon sá ve is, pois,
sen do con tes ta do ou odi a do, es ta rei nes ta tri bu na, a
de pen der da de ci são to ma da em re la ção a essa pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, para de nun ci ar a
to dos, de nun ci ar os acor dos e os con cha vos, de nun-
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ci ar a po lí ti ca do “é dan do que se re ce be”  que pen -
sá va mos ter aca ba do nes te País, mas não aca bou ,
na tro ca de apo io po lí ti co para a li be ra ção de ver bas,
para a vi a bi li za ção de man da tos ele ti vos exe cu ti vos,
quan do em jogo está toda a sor te da so ci e da de des -
sas três re giões.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
es ta re mos aler ta, tra ba lhan do nes se sen ti do, mos-
tran do que na tri bu na des te ple ná rio não se es ta be le-
cem ape nas dis cur sos. É pre ci so sa ber como to dos
es ta rão se com por tan do na hora da de li be ra ção, pois
as po pu la ções dos Esta dos des sas re giões têm o di -
re i to de to mar co nhe ci men to e, por an te ci pa ção, tra -
ba lhar no sen ti do de que seus re pre sen tan tes cum-
pram no Se na do, de fato, o seu pa pel, o mú nus pú bli-
co ad qui ri do como de cor rên cia do voto que re ce be-
ram nas úl ti mas ele i ções.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga-
do, Se na dor Alme i da Lima. Cum pri men to V. Exª pelo
seu ani ver sá rio, que foi on tem.

Está pra ti ca men te es go ta do o tem po da ses são.
Con tu do, vou pror ro gá-lo por dez mi nu tos para con ce-
der a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti, pelo Blo co, au -
to ri za da pelo Se na dor Tião Vi a na. Em se gui da, tem a
pa la vra o Se na dor Hé lio Cos ta, Vice-Lí der do seu
Par ti do.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Como
Lí der. 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 agra de cer, em pri -
me i ro lu gar, a gen ti le za do Se na dor Ro meu Tuma em
pro pi ci ar es ses 10 mi nu tos para que eu pos sa me
pro nun ci ar.

Eu fi quei a ma i or par te da ses são acom pa nhan-
do os pro nun ci a men tos. Hoje era um “dia de par to”,
com os tais nove me ses do Go ver no Lula. Ouvi mu i tas
opi niões e, se eu não ex pli ci tas se al gu mas ques tões,
elas fi ca ri am um pou co con ges ti o na da na mi nha gar -
gan ta.

A pri me i ra de las é que te mos “um go ver no im -
pro du ti vo”. Usa ram como exem plo da im pro du ti vi da-
de do go ver no o fato de ter con se gui do apro var até
ago ra, na Câ ma ra dos De pu ta dos, duas re for mas,
como se o de ba te e a apro va ção na Câ ma ra de duas
re for mas como a da Pre vi dên cia e a Tri bu tá ria não
fos sem ab so lu ta men te re le van tes e im pres cin dí ve is
para o País. Algo, aliás, que go ver nos pas sa dos não
ti ve ram a ca pa ci da de de fa zer. Então im pro du ti vos
nove me ses, como ti ve mos a ca pa ci da de de fa zer.

Além dis so, quan to à Re for ma Tri bu tá ria – e eu
já fa lei da tri bu na inú me ras ve zes a res pe i to , não foi
fe i ta uma re for ma tri bu tá ria ofi ci al, am pla, de mo crá ti-
ca, de ba ti da, de for ma pú bli ca, mas sim uma re for ma
sor ra te i ra nos úl ti mos oito anos, nos dois go ver nos do 
Pre si den te Fer nan do Hen ri que, por que, se não ti ves-
se sido fe i ta uma re for ma tri bu tá ria sor ra te i ra, nós não 
te ría mos tido, nes se pe río do, o ma i or au men to de car -
ga tri bu tá ria da his tó ria do Bra sil. De 26% do PIB, pu -
la mos para 36% do PIB em oito anos, o que ne nhum
ou tro país fez. E isso sem uma re for ma tri bu tá ria
aber ta, de ba ti da e dis cu ti da com a co mu ni da de, mas
fe i ta de for ma sor ra te i ra, pon to a pon to, fa zen do com
que as tais de si gual da des re gi o na is, tais como con -
cen tra ção de tri bu tos na mão da União, aca bas sem
se con so li dan do.

Então, di an te do fato de ter ha vi do a co ra gem de 
en ca mi nhar a re for ma tri bu tá ria de for ma am pla e
par ti ci pa ti va, com di re i to a to dos de da rem a sua opi -
nião, fica di fí cil ca lar mo-nos di an te da afir ma ção so -
bre a tal da im pro du ti vi da de.

Ou tro pon to que tam bém me cha mou mu i to a
aten ção fo ram os elo gi os fe i tos à po si ção do Pre si-
den te da Argen ti na, Nés tor Kir chner, com quem te-
mos fe i to par ce ri as im por tan tes na re cons tru ção do
Mer co sul. Ago ra, que rer di zer que o Pre si den te Lula
de ve ria es tar na Casa Ro sa da, que o que foi fe i to na
Argen ti na re cen te men te, com re la ção ao FMI, foi algo 
de so be ra nia, de afir ma ção da po si ção da Argen ti na é 
não es tar acom pa nhan do as ques tões e não es tar
len do os prin ci pa is jor na is do nos so País.

A ar ti cu lis ta So nia Racy, de O Esta do de S.Pa u-
lo, es cre veu um ar ti go, no dia 23 de se tem bro, cujo tí -
tu lo é “FMI e os mi lon gue i ros”, re fe rin do-se a mi lon-
gas, àque la ma ne i ra de ser dos ar gen ti nos de en ro lar,
de fa zer de con ta. E ex pli ci ta o tema as sim:

O pa rá gra fo 8 da Car ta de Inten ções
as si na da pelo go ver no ar gen ti no den tro do
acor do com o FMI mos tra que os ar gen ti nos
são mes mo bons de mar ke ting. O enun ci a-
do de i xa cla ro que a exi gên cia de um su pe-
rá vit pri má rio de so men te 3% do PIB para
2004 é ape nas um co me ço do aper to fis cal
que virá nos ou tros anos de vi gên cia do
acor do. Se gun do a Car ta, em 2005 e em
2006, o go ver no de Nés tor Kir chner vai,
obri ga to ri a men te, ter de au men tar esse su-
pe rá vit para um nú me ro que per mi ta tam-
bém o pa ga men to dos ju ros con se qüen tes
da re es tru tu ra ção da dí vi da da Argen ti na
com seus cre do res pri va dos.
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Mi ri am Le i tão, no mes mo dia, diz a
mes ma co i sa:

Não é o que pa re ce. A Argen ti na se
com pro me teu a fa zer tudo o que dis se que
não fa ria: au men tar o su pe rá vit pri má rio em
2005 e em 2006 e, tal vez, até em 2004; fa-
zer au di to ria nos ban cos pú bli cos; com pen-
sar os ban cos pri va dos; es ta be le cer uma
po lí ti ca de re po si ção de per das de em pre-
sas pri va ti za das. Tudo isso está na Car ta de
Inten ções que o País as si nou com o FMI.

Ou seja, até aque la si tu a ção de di zer “não vou
pa gar a dí vi da”, o que não du rou nem 24 ho ras, teve 
como efe i to prin ci pal a ques tão ele i to ral na Argen ti-
na, pois to dos sa be mos que Nés tor Kir chner está
em ple no pro ces so ele i to ral e pre ci sa ga nhar apo io,
que ele não ob te ve no pri me i ro tur no. E sa be mos
que, no se gun do tur no, o ad ver sá rio se re ti rou. E ele 
pre ci sa am pli ar a sua base de sus ten ta ção.

Se há al guém aqui que pen se que a po si ção de
Nés tor Kir chner foi ar ro ja da, so be ra na e di fe ren te da
po si ção do Go ver no Lula, a po si ção do Go ver no Lula 
está de mons tra da de for ma mu i to cla ra, por que, em
nove me ses, nos tais “im pro du ti vos nove me ses”,
não pre ci sa mos as si nar novo acor do com o FMI! Po -
de mos as si nar se qui ser mos ter uma ga ran tia, en-
quan to o ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que pas sou
a ma i or par te do seu Go ver no atre la do ao FMI, fa-
zen do acor dos e em prés ti mos, sub me ten do o Bra sil
ao in te res se do FMI!

Nós con se gui mos, nos tais “im pro du ti vos no-
ves me ses”, li vrar-nos dis so! Po de mos até as si nar a
re co men da ção – há re co men da ção de as si nar o
acor do com o fim de de i xar o di nhe i ro em ca i xa para
a even tu a li da de de uma tur bu lên cia in ter na ci o nal.
Mas to dos os in di ca do res de mons tram que te mos
ple nas con di ções de to car a eco no mia, a nos sa ba -
lan ça, tudo den tro do con tro le do nos so País de for -
ma so be ra na, sem pre ci sar do FMI. E acham isso
pou ca co i sa! Vêm para a tri bu na e fa lam como se
isso não fos se nada.

Para fi na li zar o dis cur so e não es ten der o meu
tem po, tão gen til men te con ce di do pelo Se na dor Ro -
meu Tuma, eu gos ta ria ain da de fa lar so bre a vi si ta do 
Pre si den te Lula a Cuba, mo ti vo de inú me ras ma ni fes-
ta ções. Alguns Se na do res cen su ra ram essa vi a gem
in ter na ci o nal, re a li za da pelo Pre si den te Lula de po is
de toda sua ação na Orga ni za ção Mun di al do Co mér-
cio, toda a cons ti tu i ção e aglu ti na ção fe i ta em tor no do 
G-22 para po der se con tra por aos in te res ses dos
Esta dos Uni dos e dos prin ci pa is pa í ses que blo que i-

am as ne go ci a ções co mer ci a is, es ti pu lam ta ri fas al -
fan de gá ri as, es ta be le cem sub sí di os. Hou ve toda a
ação do Bra sil na ONU, em uma in ter ven ção mu i to
cla ra, so be ra na e ma du ra do Pre si den te Lula. No en -
tan to, ten tam des qua li fi car todo esse pro ce di men to
por ca u sa da vi a gem a Cuba.

Já es ti ve em Cuba duas ve zes. Em re la ção ao Go -
ver no pre si di do por Fi del Cas tro, te nho inú me ras crí ti-
cas a fa zer. Po de ría mos fi car aqui por vá ri as ho ras, fa -
lan do a res pe i to de uma sé rie de si tu a ções com as qua -
is não con cor do. Entre tan to, se ria cor re to o Bra sil não
re co nhe cer si tu a ções em que o Go ver no de Cuba nos
pres tou so li da ri e da de? Qu an do ti ve mos epi de mia de
me nin gi te, de onde vi e ram as va ci nas? Não foi dos
Esta dos Uni dos nem da Eu ro pa. Elas vi e ram de Cuba,
país cu jas pes qui sas são das mais adi an ta das nes sa
área. Foi Cuba quem so cor reu o Bra sil.

De onde veio o Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia, que 
é um su ces so? De onde vi e ram os mé di cos para ins -
ta lar as pri me i ras equi pes do Pro gra ma Sa ú de da Fa -
mí lia? De Cuba! Va mos ser in gra tos? Te mos pro ble-
mas e di ver gên ci as, mas pen so que ne nhum país
pode ter in gra ti dão.

Con ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy,
se o Se na dor Ro meu Tuma per mi tir.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  SP) – Se na-
dor Ro meu Tuma, se rei mu i to bre ve.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, te nho ain da de con ce der a pa la vra
ao Se na dor Hé lio Cos ta. A Se na do ra Ide li Sal vat ti
está fa lan do pela Li de ran ça e já ter mi nou o seu tem -
po. Se V. Exª fa lar por um mi nu to, tudo bem.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Sr.
Pre si den te, cum pri rei a de ter mi na ção de V. Exª. Pri -
me i ra men te, que ro ater-me à ex tra or di ná ria vi a gem
do Pre si den te Lula à ONU, quan do ex pli ci tou a im por-
tân cia de ter mos paz como si nô ni mo da jus ti ça so ci al
pelo mun do, e tam bém ao Mé xi co e a Cuba, onde
teve um de sem pe nho no tá vel. Se na do ra Ide li Sal vat ti,
te nho a con vic ção de que, pela sin ce ri da de com que
Lula nor mal men te ex ter na o seu pen sa men to, Sua
Exce lên cia ma ni fes tou, nos diá lo gos com o Pre si den-
te Fi del Cas tro, as pre o cu pa ções de cor ren tes de toda 
a his tó ria de Lula e do Par ti do dos Tra ba lha do res para 
fa zer com que a cons tru ção do so ci a lis mo seja com -
pa tí vel com a de mo cra cia, as li ber da des e o res pe i to
aos di re i tos e à ci da da nia. Cer ta men te, Lula, ao mes -
mo tem po em que afir ma a im por tân cia de se aca bar
com o em bar go dos Esta dos Uni dos con tra Cuba,
trans mi te tam bém o an se io de de mo cra cia e de li ber-
da de, que per ten ce à hu ma ni da de. Essa si tu a ção
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será cons tru í da de for ma ade qua da. Não co nhe ço
ain da o teor do diá lo go de lon gas ho ras en tre o Pre si-
den te Lula e o Pre si den te Fi del Cas tro, mas te nho a
con vic ção de que es sas pre o cu pa ções fo ram ex ter-
na das com mu i ta ami za de no diá lo go en tre am bos.
Se na do ra Ide li Sal vat ti, meus cum pri men tos a V. Exª.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, agra de ço a V. Exª o apar te.
Te nho cer te za de que, mais do que qual quer pa la vra,
a fi gu ra do Pre si den te Lula é a real afir ma ção da de -
mo cra cia. Só um País com a evo lu ção de mo crá ti ca
que o Bra sil teve con se gui ria ele ger uma per so na li da-
de como o Pre si den te Lula. Pen so que a sim ples pre -
sen ça de Sua Exce lên cia em Cuba é, por si só, um
cha ma do à de mo cra ti za ção da que le País.

Sr. Pre si den te, agra de ço a ge ne ro si da de de me
con ce der mais tem po.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta pela Li de ran ça.
Peço a S. Exª que seja bre ve.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, na ver da de, ins cre vi-me para fa lar
como Lí der do Go ver no para dis cor rer so bre al guns
as sun tos ci ta dos em ple ná rio na tar de de hoje, como
os re la ti vos à vi a gem do Pre si den te Lula, prin ci pal-
men te a Cuba, às es tra das bra si le i ras, ques tão am -
pla men te le van ta da hoje, e às con si de ra ções fe i tas
de for ma qua se im pru den te so bre o Go ver no do Pre -
si den te Lula. 

A Se na do ra Ide li Sal vat ti, de for ma con tun den te,
bri lhan te, ob je ti va e cla ra, já fez al gu mas ob ser va ções a
res pe i to do su ces so do Go ver no do Pre si den te Lula
nes tes úl ti mos nove me ses. Em ape nas um mi nu to, res -
sal ta rei al guns pon tos bá si cos so bre o as sun to.

Lem bro que o Pre si den te Lula as su miu o País
com o ris co Bra sil al tís si mo. Só quem vi a ja, só quem
acom pa nha a eco no mia na ci o nal, só quem sen te o
dia-a-dia sabe do dra ma vi vi do pelo Go ver no an te ri or,
so bre tu do no fi nal do ano pas sa do, quan do o ris co
Bra sil che gou a 2.400 pon tos. Nove me ses de po is, o
ris co está em tor no de 600 pon tos. O que re pre sen ta
isso? Será que é ape nas uma dan ça de nú me ros, de
2.400 pon tos para 600 e pou cos pon tos? Não, é uma
eco no mia, Sr. Pre si den te, de cer ca de US$60 bi lhões,
que não são pa gos no mo men to em que o Bra sil tem
de cum prir seus com pro mis sos in ter na ci o na is das dí -
vi das fe i tas nos úl ti mos anos e de vá ri os Go ver nos.

Ve jam a com pa ra ção a que se re fe riu a Se na do-
ra Ide li Sal vat ti com o Pre si den te ar gen ti no Nés tor
Kirschner. É to tal men te sem fun da men to essa ques -

tão. Não es ta mos com pa ran do um Pre si den te que
che ga ao po der pela ma i o ria es ma ga do ra de seu
povo numa ele i ção de mo crá ti ca, aber ta, apla u di da e
vis ta pelo mun do in te i ro, com um Pre si den te que na
Argen ti na che ga de po is de duas re nún ci as de Pre si-
den tes sem pre ce den tes na his tó ria do país. Na ver -
da de, a por tas fe cha das, to das as im po si ções do Fun -
do Mo ne tá rio Inter na ci o nal fo ram as si na das, as su mi-
das e se rão cum pri das, en quan to es ta mos nos dan do
ao luxo de di zer “não sa be mos se va mos ou não as si-
nar um novo acor do com o FMI, por que não te mos
obri ga to ri a men te de fazê-lo, mu i to em bo ra as in for-
ma ções que já es ta mos re ce ben do da equi pe téc ni ca
do Go ver no é de que se ria acon se lhá vel, mas não ne -
ces sá ria, a as si na tu ra de um novo acor do com o FMI”.

Veja, Sr. Pre si den te, que o Bra sil bate re cor des
na ex por ta ção, que a ba lan ça co mer ci al do Bra sil
che ga a mais de US$17 bi lhões, ven cen do já qua se
nes ses dias os US$20 bi lhões de dó la res, re sul ta do
ex cep ci o nal con se gui do prin ci pal men te por nos sa
agro in dús tria, que con se gue su pe rar to dos os obs tá-
cu los, ven cer con cor rên ci as fe i tas de for ma des le al
com re la ção ao Bra sil.

O dó lar cair? É a pri me i ra vez que vejo re al men-
te o dó lar cair. É mu i to co mum se di zer que o dó lar
caiu, mas isso não ocor reu nun ca. Ago ra, sim, o dó lar
caiu. Não foi só o real que su biu, o dó lar caiu. Por
quê? Re fle xo de uma po lí ti ca eco nô mi ca cor re ta, que
está sen do re co nhe ci da pe los nú me ros, pe los in di ca-
do res eco nô mi cos.

Por isso, Sr. Pre si den te, é mu i to im por tan te fa -
zer essa res sal va, de po is de acom pa nhar mos a tar de
in te i ra o que cha ma mos da happy hour, em que to -
dos têm de ti rar uma cas qui nha do Go ver no do Pre si-
den te Lula, que tem nove me ses. Pas sa mos oito anos 
sem nin guém re cla mar, e, em nove me ses, que rem
tudo pron to. Pa ciên cia.

É bom e é im por tan tís si mo que, nes se mo men-
to, se re co nhe ça o es for ço que se faz, pri me i ro, de se
acer tar em to dos os sen ti dos.

Sr. Pre si den te, a Se na do ra Ide li Sal vat ti foi mu i-
to fe liz e me pou pa uns mi nu tos, e po de re mos en cer-
rar a ses são, mas com a cer te za de que cum pri mos a
nos sa mis são de Vice-Lí der e apon ta mos tam bém os
pon tos po si ti vos do Go ver no.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor He lio Cos ta?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Está a
cri té rio do nos so Pre si den te, Se na dor Edu ar do Su-
plicy.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V.Exª po-
de rá fazê-lo pelo mes mo um mi nu to que cum priu com 
a Se na do ra Ide li Sal vat ti, mas sem fa zer o mes mo
elo gio.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Obri -
ga do, Sr. Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma. Gos ta ria
de com ple men tar a in for ma ção de V. Exª, Se na dor
Hé lio Cos ta, a res pe i to do Pre si den te Lula. Ain da há
pou co, o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va e os 27
Go ver na do res as si na ram um do cu men to que tra ta do
prin ci pal de sa fio que se apre sen ta para a so ci e da de,
do de sa fio de er ra di car a po bre za, de pro mo ver a dig -
ni da de de to dos. O Pre si den te e os 27 Go ver na do res
fir ma ram um com pro mis so em que es ta be le ce ram
que o Go ver no Fe de ral e os go ver nos es ta du a is atu a-
rão ar ti cu la da men te no le van ta men to e uti li za ção das
in for ma ções ca das tra is, na ma nu ten ção das ba ses
de da dos e no es for ço de par ti ci pa ção, con tro le so ci-
al, trans pa rên cia e tro ca de in for ma ções. Pro mo ve rão
a alo ca ção de re cur sos pró pri os e o in cre men to na
im ple men ta ção dos pro gra mas com ple men ta res des -
ti na dos aos gru pos fa mi li a res aten di dos pelo Pro gra-
ma de Trans fe rên cia de Ren da com Con di ci o na li da-
de, po ten ci a li zan do, as sim, as con di ções de eman ci-
pa ção das pes so as e das fa mí li as. De fi ni rão a pos si-
bi li da de de par ti ci pa ção com ple men tar ou fi nan ce i ra
nes ses pro gra mas, de for ma a am pli ar a co ber tu ra de
seu res pec ti vo es ta do ou ele var o va lor do be ne fí cio
por fa mí lia. Assim, com pro me tem-se to dos a ini ci ar
esse pro gra ma em ou tu bro de 2003, sen do que a
pac tu a ção com vis tas ao cum pri men to des se com-
pro mis so será im ple men ta da até de zem bro de 2003.
Con si de ro a uni fi ca ção, a co or de na ção e a ra ci o na li-
za ção des ses pro gra mas de trans fe rên cia de ren da
um pas so na di re ção cor re ta e que me re ce rá ain da
me lhor aten ção para che gar mos o quan to an tes ao
dia em que to dos os bra si le i ros pas sa rão a ter o di re i-
to ina li e ná vel de par ti ci par da ri que za da Na ção por
in ter mé dio de uma ren da, mo des ta que seja, su fi ci en-
te para sua so bre vi vên cia, como um di re i to à ci da da-
nia, di re i to se me lhan te ao de res pi rar mos ar puro, di -
re i to de to dos ser mos só ci os do Bra sil. Meus cum pri-
men tos a V. Exª. Embo ra o Pre si den te te nha dito que
eu não po de ria cum pri men tá-lo, não pos so aqui obe -
de cer a de ter mi na ção de tal or dem. O Se na dor Ro-
meu Tuma com pre en de rá meu en tu si as mo.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não dis -
se que V. Exª não po de ria cum pri men tá-lo, até por que
a in for ma ção que V. Exª trou xe é im por tan te não ape -
nas a este Con gres so Na ci o nal, como à so ci e da de
bra si le i ra. Por tan to, cum pri men to V. Exª por ter in ter-

rom pi do o ora dor na tri bu na para um co mu ni ca do im -
por tan te a to dos os bra si le i ros.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – De vol vo
a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta.

O SR. HÉLIO COSTA  (PMDB – MG) – Ao en cer-
rar, Sr. Pre si den te, agra de ço ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy.O que S. Exª dis se é mais uma pro va dos pon tos
po si ti vos do Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va, de ou vir a so ci e da de, de ou vir os que de ci-
dem pelo povo e, so bre tu do de es tar pre pa ra do para
dis cu tir, para par ti ci par com a so ci e da de das trans for-
ma ções que ocor rem, tan to nas re for mas quan to nas
pro pos tas do Go ver no.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a

mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 878, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi-

men to Inter no e con for me as nor mas cos tu me i ras da
Casa, seja in se ri do em ata voto de pe sar pelo fa le ci-
men to do Sr. Jak son de Bar ros Vil la, in sig ne ci da dão
Ro ra i men se, e nos ter mos do art. 221, in ci so I, apre -
sen ta ção de con do lên ci as à sua es po sa Srª Car né zia
Pe re i ra Vil la e a seus fi lhos Jak son Bar ros Vil la Jú ni or,
Ro sa li na Vil la Car ne i ro, Ro sa ney Pe re i ra Vil la, Car -
mé lia Pe re i ra Vil la, Ana Vil la de Ma ce do, José Pe re i ra
Vil la, Ma no el Pe re i ra Vil la e Ney Pe re i ra Vil la.

Sala das Ses sões, em 30 de se tem bro de 2003.
– Au gus to Bo te lho – Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá o voto de pe sar so li ci ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os Srs.
Se na do res Val mir Ama ral, Pa pa léo Paes, Arthur Vir -
gí lio, Ro me ro Jucá, Ante ro Paes de Bar ros, Le o nel
Pa van 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. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a Pe tro brás com ple ta, dia 3 de ou tu-
bro pró xi mo, 50 anos de exis tên cia. É um mar co na
his tó ria do Bra sil e do Mun do.

A evo lu ção eco nô mi ca bra si le i ra das úl ti mas cin -
co dé ca das se con fun de com a Pe tro brás. O País não
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se ria essa po tên cia que é hoje, no ce ná rio mun di al,
não fos se a exis tên cia des sa em pre sa. Foi com mu i ta
luta e es pe ran ça que bra si le i ros, sem medo de de sa fi-
os, re u ni ram-se, em 1947, no Clu be Mi li tar para uma
sé rie de con fe rên ci as so bre a po lí ti ca do pe tró leo.

Já em 1948 o Con gres so Na ci o nal co me ça a
apre ci ar pro je to de au to ria do Po der Exe cu ti vo que fi -
cou co nhe ci do como “Esta tu to do Pe tró leo”, que pre -
ten dia pos si bi li tar o aces so de di nhe i ro na ci o nal e es -
tran ge i ro para a pes qui sa e a ex plo ra ção de pe tró leo.

Nes se mes mo ano, em abril, é cri a do o Cen tro
de Estu dos e De fe sa do Pe tró leo, cujo nome de po is
se ria mu da do para Cen tro de Estu dos e De fe sa do
Pe tró leo e da Eco no mia Na ci o nal – CEDPEN, que ob -
je ti va a de fe sa do mo no pó lio es ta tal des sa im por tan te
fon te de ener gia.

Em 1950 é ina u gu ra da a re fi na ria de Ma ta ri pe,
no Esta do da Ba hia e tam bém sur ge a Fro ta Na ci o nal
dos Pe tro le i ros – FRONAPE.

Em 1951 o en tão Pre si den te Ge tú lio Var gas
sub me te ao Con gres so Na ci o nal pro je to de cri a ção
da Pe tró leo Bra si le i ro S/A. Nes se mes mo ano o pro je-
to co nhe ci do como “Esta tu to do Pe tró leo” é ar qui va do
na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Fi nal men te, em 1953, no dia 3 de ou tu bro, o
Pre si den te Ge tú lio Var gas san ci o na a Lei 2.004, que
es ta be le ce o mo no pó lio es ta tal do pe tró leo e cria a
Pe tro bras.

É, sem dú vi da, um dos ma i o res mo men tos da
his tó ria eco nô mi ca bra si le i ra, igua lá vel até mes mo
com a as si na tu ra da li be ra ção dos por tos, ain da no
Bra sil-Co lô nia, por D. João VI, em 1808.

Fun da da a Pe tro bras, ini ci a da uma nova era da
eco no mia bra si le i ra, co me çam tam bém as crí ti cas ex -
ter nas que vi sa vam mi nar a evo lu ção do Bra sil em área
tão im por tan te – a ener gia. Assim, em 1960, um es tu do
nor te-ame ri ca no de no mi na do Re la tó rio Link co lo ca o
Bra sil em si tu a ção de li ca da ao dis por da dos ne ga ti vos
so bre as nos sas pos sí ve is re ser vas pe tro lí fe ras.

Con tu do, um ho mem – Ge ne ral Tá ci to de Fre i-
tas, vem em con trá rio à tese ame ri ca na, de nun ci an do
que o au tor do tal do cu men to, Se nhor Wal ter Link, es -
ta ria a ser vi ço das mul ti na ci o na is que, evi den te men-
te, que ri am o do mí nio ex clu si vo.

Não que ro fa zer um re la to his tó ri co, que ria ape -
nas de mons trar como foi di fí cil o co me ço, como foi
pre ci so que o povo bra si le i ro fos se de ter mi na do, ar ro-
ja do e co ra jo so, pois, não bas tas sem as dú vi das in-
ter nas, ha via ain da o jogo de in te res ses ex ter no.

Mas, hoje, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, pas sa dos 50 anos de sua fun da ção, a Pe tro bras
é a ma i or em pre sa do País e lí der na Amé ri ca La ti na.

É a em pre sa bra si le i ra mais co nhe ci da no ex te-
ri or, par ti ci pan do até de even tos ex tre ma men te es pe-
ci a li za dos, como é o caso da Fór mu la 1. Não há no
mun do todo me lhor tec no lo gia para pros pec ção de
pe tró leo em águas pro fun das do que a nos sa. É re al-
men te um mo ti vo de or gu lho para nós bra si le i ros.

Das sub si diá ri as, des ta co aqui o tra ba lho da Pe-
tro bras Dis tri bu i do ra – BR, que cu i da da dis tri bu i ção
de de ri va dos de pe tró leo. Empre sa or ga ni za da, sé ria,
e com pe ten te men te di ri gi da pelo Sr. Luiz Ro dol fo
Lan dim Ma cha do.

Qu e ro apro ve i tar essa vi são de fu tu ro que é pró -
pria da Pe tro bras para fa zer uma su ges tão, que, se
ace i ta, pos si bi li ta rá de ime di a to a re du ção das pas sa-
gens de ôni bus em 20%.

É uma idéia sim ples, que de tém em seu bojo
uma re per cus são so ci al de gran de abran gên cia. Qu e-
ro re fe rir-me à po lí ti ca de sub si di ar o óleo di e sel, es -
pe ci fi ca men te o uti li za do em ôni bus para o trans por te
ur ba no de pas sa ge i ros.

Peço à Pe tro bras que se pro nun cie a res pe i to do 
que aqui irei tra tar, por meio de cor res pon dên cia, li ga-
ção te le fô ni ca, o que qui se rem, mas peço o re tor no
do que vou ex por.

A pro pos ta é sim ples: re du ção do pre ço do óleo
di e sel uti li za do para trans por te de pas sa ge i ros em
50%, sem per da de re ce i ta para a Pe tro bras, re sul tan-
do daí uma re du ção de 20% no pre ço das pas sa gens
de ôni bus ur ba nos. Re pi to – sem per da de re ce i ta.

O alto cus to das pas sa gens de ri va do ele va do
cus to do com bus tí vel uti li za do, daí a ne ces si da de de
sub si diá-lo. Mes mo por que o bra si le i ro, em ge ral,
está com di fi cul da des em pa gar pas sa gens tão ca ras.
Mais do que isso, a pró pria so ci e da de já está co bran-
do do Go ver no Fe de ral uma po lí ti ca na ci o nal para a
me lho ria do trans por te ur ba no. É de se lem brar que
mais de 50 mi lhões de ci da dãos es tão com di fi cul da-
des em ir e vir do seu lo cal de tra ba lho pelo ele va do
cus to do trans por te.

Mas, vol tan do à fór mu la de como re du zir as pas -
sa gens em 20%, sen do ne ces sá ria a re du ção do pre -
ço do óleo di e sel uti li za do em ôni bus em 50%, sem re -
du ção da re ce i ta.

Peço no va men te a aten ção da Pe tro bras, nes te
mo men to em que com ple ta 50 anos de exis tên cia,
para que aten te ao que ora digo e ve ri fi que, pois é ver -
da de. Para que as pas sa gens de ôni bus ur ba nos te -
nham os seus pre ços re du zi dos em 20%, bas ta ria tão
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so men te ma jo rar o com bus tí vel uti li za do em car ros de 
pas se io, ou seja a ga so li na, em 3%. Uma va ri a ção al -
ta men te di ge rí vel pelo mer ca do e que fa ci li ta ria em
mu i to a vida de, no mí ni mo, 50 mi lhões de bra si le i ros
ca ren tes. Não ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, como
uma pro pos ta jo ga da a esmo, mas como uma pro pos-
ta es tu da da e ve ri fi cá vel na sua apli ca ção. Os 3% a
mais no pre ço da ga so li na se ri am su fi ci en tes para co -
brir a re du ção de 50% de re du ção no do óleo di e sel
des ti na do aos ôni bus ur ba nos.

Em sín te se, é o que ti nha a di zer, pa ra be ni zar a
ma i or em pre sa do País, uma das ma i o res do mun do e 
de se jar su ces sos ma i o res, e pe dir que mi nha pro pos-
ta seja, pelo me nos, ana li sa da, pois é uma ten ta ti va
de aju dar o go ver no fe de ral em su a vi zar o alto cus to
do trans por te pú bli co, que não vê ou tra sa í da se não a
de re du ção do pre ço do com bus tí vel.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o la men tá vel aci den te so fri do pelo Ve í cu-
lo Lan ça dor de Sa té li tes (VLS-1) em Alcân ta ra, no
Ma ra nhão, que vi ti mou vin te e um téc ni cos al ta men te
es pe ci a li za dos do Pro gra ma Espa ci al Bra si le i ro, terá
por prin ci pal con se qüên cia um atra so de seu cro no-
gra ma ain da ma i or que aque le que já vi nha en fren tan-
do, ca u sa do pela es cas sez de ver bas. Não será fá cil
re por essa mão-de-obra al ta men te qua li fi ca da, cons -
ti tu í da por pes so as com mais de dez anos de apro fun-
da men to de es tu dos e de de di ca ção ao pro gra ma. É
pre ci so in sis tir nes te pon to: em bo ra os cus tos ma te ri-
a is do aci den te se jam enor mes, a ma i or per da foi
mes mo de ca pi tal hu ma no.

O acon te ci men to teve, po rém, uma con se qüên-
cia que po de mos con si de rar po si ti va, ape sar das tris -
tes cir cuns tân ci as e da mor te trá gi ca de tan tas pes so-
as. Tra ta-se do apa re ci men to, nos me i os de co mu ni-
ca ção, de no tí ci as so bre a exis tên cia e o an da men to
do Pro gra ma. No pre sen te con tex to cul tu ral, em que a 
te le vi são é, para mu i tos, o úni co ve í cu lo de in for ma-
ção, aqui lo que está fora do no ti ciá rio sim ples men te
não exis te para mi lhões de bra si le i ros, como para os
ci da dãos de todo o mun do.

É, na ver da de, uma das con tra di ções da glo ba li-
za ção: pode-se sa ber tudo so bre a mor te dos fi lhos
de Sad dam Hus se in e ig no rar ab so lu ta men te o que
se pas sa do ou tro lado de rua em que você mora. Os
ha bi tan tes de Alcân ta ra não fa zi am a me nor idéia do
que fa zi am ali aque les ho mens, que, do ou tro lado da
baía, vi nham de vez em quan do para um al mo ço ou

um lan che nos res ta u ran tes e lan cho ne tes da ci da de,
apro ve i tar a qua li da de do pe i xe.

A ver da de é que, por mu i tos anos, o Pro gra ma
Espa ci al Bra si le i ro vem sen do exe cu ta do, pou co a
pou co, em face da mín gua de re cur sos, por pro fis si o-
na is ab ne ga dos, sob o si lên cio cons tran ge dor dos
me i os de co mu ni ca ção, aos qua is pa re ce não in te res-
sar a ques tão do de sen vol vi men to tec no ló gi co au tô-
no mo para o País ou, mu i to pior, a ques tão es tra té gi-
ca do do mí nio de tec no lo gia sen sí vel, de apli ca ção
para a de fe sa na ci o nal. É como se a se gu ran ça, nes -
se sen ti do es tra té gi co, não fos se, para os ideó lo gos
en cas te la dos nos jor na is, uma atri bu i ção com pa tí vel
com um país pe ri fé ri co como o nos so.

É como se dis ses sem es ses au to pro cla ma dos
for ma do res de opi nião: o Bra sil tem é que se pre o cu-
par so men te com os pro ble mas aqui do chão, como a
de si gual da de so ci al ou a cri mi na li da de. Tec no lo gia,
de fe sa na ci o nal, de i xem isso para os se nho res do
mun do, os ame ri ca nos! Para que nos va mos me ter
nes ses as sun tos, nós, sub de sen vol vi dos?

O Pro gra ma Espa ci al Bra si le i ro so men te pode
ser ho nes ta men te ana li sa do por quem leve em con ta
os se guin tes as pec tos: a con jun tu ra ge o po lí ti ca mun -
di al em que foi pro pos ta a Mis são Espa ci al Com ple ta
Bra si le i ra (MECB), com to das as con di ções vi gen tes,
ex ter na e in ter na men te, as me tas es ta be le ci das em
1979 pela Po lí ti ca Na ci o nal Ae ro es pa ci al (PNAE), e o
que pôde ser cum pri do, ape sar dos con tí nu os cor tes
a que o Pro gra ma foi sub me ti do ao lon go des ses
anos, mar ca dos pe las di fi cul da des or ça men tá ri as do
Esta do, que teve suas ener gi as con cen tra das qua se
ex clu si va men te no com ba te à in fla ção.

Ora, a meta úl ti ma de se ja da pela MECB era a
aqui si ção da com ple ta au to no mia na ci o nal no pro je to
e cons tru ção de sa té li tes de pe que no por te e lan ça-
do res. Ambi ci o sa em de ma sia, essa meta fa zia sen ti-
do no con tex to da ex ces si va au to con fi an ça no des ti no
do Bra sil como po tên cia, que ca rac te ri zou cer tas ini ci-
a ti vas do re gi me mi li tar. Embo ra, ob vi a men te, não te -
nha sido atin gi da essa meta, al gu mas re a li za ções
me re cem des ta que.

O Bra sil foi ca paz, por exem plo, de pro je tar e
cons tru ir um sa té li te de co le ta de da dos, o SCD-1,
que se man tém em ór bi ta dez anos após seu lan ça-
men to. Não há dú vi da de que o País ab sor veu os prin -
cí pi os mais im por tan tes da en ge nha ria es pa ci al en-
vol vi dos na cons tru ção de sa té li tes. É uma res pos ta
àque les que so men te en xer gam aque la ca ri ca tu ra do
Bra sil como país de in ca pa zes ou, como no tí tu lo de
um fil me re cen te, “cro ni ca men te in viá vel”.
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A con cep ção do SCD-1 como uma mis são de
pro du ção de da dos re le van tes teve ain da a con se-
qüên cia be né fi ca da cri a ção de tec no lo gia de pla ta-
for mas de co le ta de da dos, hoje em pre ga das por uma 
gran de co mu ni da de de usuá ri os.

No caso do Ve í cu lo Lan ça dor de Sa té li tes
(VLS-1), o de sen vol vi men to so freu pe sa da men te
com as res tri ções in ter na ci o na is de for ne ci men to de
equi pa men tos tec no ló gi cos, em face do te mor, prin ci-
pal men te da par te dos Esta dos Uni dos, do do mí nio
de tec no lo gi as sen sí ve is por pa í ses de sua pe ri fe ria
ge o po lí ti ca. Por isso, foi pre ci so en fren tar o de sa fio de 
um pro je to in te i ra men te na ci o nal e ino va dor, o que re -
sul tou em gran des avan ços, mas tam bém de i xou mu i-
tos pro ble mas por re sol ver, na ae ro di nâ mi ca, na gui a-
gem e na pro pul são, que tal vez es te jam na ori gem do
aci den te.

A cons tru ção do pró prio Cen tro de Lan ça men to
de Alcân ta ra é uma re a li za ção de im por tân cia ine gá-
vel, pois nos pos si bi li tou as con di ções de ne go ci a ção
com ou tros pa í ses para o es ta be le ci men to de par ce ri-
as para co o pe ra ção tec no ló gi ca. Não de ve mos es-
que cer-nos de que Alcân ta ra é uma das pra ças de
lan ça men to de sa té li tes mais pró xi mas do Equa dor,
com pa rá vel so men te com a da Gu i a na Fran ce sa. A si -
tu a ção equi no ci al, ou a ba i xa la ti tu de, é, como se
sabe, um fa tor que re duz mu i to o con su mo de com -
bus tí vel dos fo gue tes, por que toma pro ve i to da ma i or
ve lo ci da de de ro ta ção da Ter ra so bre o pa ra le lo de
zero grau.

Entre os re sul ta dos me nos sa tis fa tó ri os do Pro -
gra ma, deve-se des ta car a pou ca re per cus são do de -
sen vol vi men to tec no ló gi co na in dús tria as so ci a da ao
pro je to. Ape sar de al guns re sul ta dos im por tan tes,
como ocor reu com os pa i néis so la res, a ma i o ria das
em pre sas en vol vi das não ad qui ri ram uma es ca la de
ne gó ci os que pos si bi li te o em pre go das tec no lo gi as
de sen vol vi das em apli ca ções co mer ci a is. Elas con ti-
nu am, as sim, ten do o Pro gra ma – isto é, o Go ver no –
como seu prin ci pal ou mes mo úni co com pra dor, o que 
cons ti tui ame a ça a sua sus ten ta bi li da de e a sua ca -
pa ci da de de in ves ti men to.

É caso gra ve, pois é do co nhe ci men to ge ral o
fato de que a co mer ci a li za ção dos pro du tos re sul tan-
tes da tec no lo gia de sen vol vi da para fins da cor ri da
es pa ci al nos Esta dos Uni dos e nos ou tros pa í ses ri -
cos é uma das ati vi da des mais lu cra ti vas do mun do
de hoje, pois pos si bi li tou toda essa pa ra fer ná lia de
apa re lhos ele trô ni cos – como te le fo nes ce lu la res –
sem os qua is a vida pas sou a nos pa re cer im pos sí vel.
É exa ta men te isso que tor na ma i or o in te res se das

em pre sas em ser par ce i ra dos pro gra mas sen sí ve is
do Go ver no des ses pa í ses.

O pro gra ma Chi na-Bra zil Earth Re sour ces Sa -
tel li te, co nhe ci do pelo acrô ni mo CBERS, é uma ou tra
re a li za ção de mon ta do Pro gra ma Espa ci al Bra si le i ro,
em um es for ço bem-su ce di do de co o pe ra ção in ter na-
ci o nal. São sa té li tes de di ca dos a ati vi da des es tra té gi-
cas de en ten di men to dos fe nô me nos am bi en ta is.

O sen so ri a men to re mo to, pro du to des sa tec no-
lo gia, per mi te aos ci en tis tas mo ni to rar even tos como
que i ma das nas flo res tas, o pro gres so da fron te i ra
agrí co la ou o avan ço de áre as de mi ne ra ção.

O Pro gra ma Espa ci al Bra si le i ro in clui ain da a
par ti ci pa ção na cons tru ção da Esta ção Espa ci al
Inter na ci o nal. Embo ra essa par ti ci pa ção seja mu i to
cri ti ca da por par te de mem bros da co mu ni da de ci en-
tí fi ca na ci o nal, que con si de ra de ba i xo con te ú do tec -
no ló gi co os com po nen tes atri bu í dos a nos so País
pelo acor do in ter na ci o nal, a ver da de é que se tra ta de
um pro je to de enor me res pon sa bi li da de, e o sim ples
fato de o Bra sil ser in clu í do como for ne ce dor de al gu-
ma par te do equi pa men to já cons ti tui uma de mons-
tra ção de con fi an ça, da par te dos in te gran tes do con -
sór cio, na ca pa ci da de bra si le i ra de cons tru ir com po-
nen tes de qua li da de para apa re lhos es pa ci a is.

Assim, ape sar de to dos os con tra tem pos, tan to
os de con tin gen ci a men to de ver bas quan to os las ti-
má ve is in su ces sos, o Pro gra ma Espa ci al Bra si le i ro
deve con ti nu ar a con tar com nos so apo io. Aci den tes
acon te cem com pro gra mas ou sa dos, como é o da
tec no lo gia es pa ci al. E isso não se dá so men te no Bra -
sil: lem bre mo-nos, por exem plo, de que a Apo lo I ex -
plo diu na pla ta for ma, ma tan do seus três tri pu lan tes,
mas foi a base para o pro gra ma vi to ri o so que le vou o
ho mem a pi sar a Lua. Nos so Pro gra ma tam bém con ti-
nu a rá, au men tan do a ca pa ci da de na ci o nal de de sen-
vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co.

Em face do aci den te na Base de Alcân ta ra, es -
ta mos no aguar do das con clu sões pe ri ci a is, a fim de
com pre en der mos o que foi, de fato, o ocor ri do na que-
le trá gi co epi só dio.

Mu i to obri ga do.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

A QUEDA DA INFLAÇÃO FOI UM DOS
ÊXITOS DE FHC, COMO MOSTRA O IBGE

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a di vul ga-
ção do ex ce len te tra ba lho do IBGE so bre os cem úl ti-
mos anos do Bra sil, de no mi na do Esta tís ti cas do Sé -
cu lo XX, é uma ra di o gra fia que con vi da à re fle xão de
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to dos nós. O País, como en fo ca ram qua se to dos os
jor na is, fi cou mais rico e mais de si gual. Se é ine gá vel
o avan ço, o es tu do su ge re a con ti nu i da de do es for ço
pela jus ti ça so ci al.

Só as sim, num fu tu ro di ag nós ti co de ní vel equi -
va len te, o seu re su mo po de rá re ve lar um país que fi -
cou, além de mais Rico, mais igual.

Há, nes se es tu do, da dos so bre to dos os se to res
de ati vi da de no Bra sil. Um de les, em par ti cu lar, me re-
ce ser res sal ta do. São os nú me ros do com por ta men-
to da in fla ção no Bra sil. Por eles, fica evi den te que, no
sé cu lo XX, isto é, nos cem úl ti mos, a in fla ção foi con ti-
da na úl ti ma dé ca da, pe río do em que se si tua a ma i or
par te dos anos de Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Ao ana li sar os da dos ago ra di vul ga dos, o jor nal
O Glo bo sa li en ta:

O fim da in fla ção nos anos 90 aju dou a 
re du zir a con cen tra ção de ren da, pois os
mais po bres de i xa ram de so frer com o im-
pos to in fla ci o ná rio.

Eis como O Glo bo, na edi ção dos da dos do
IBGE, con si de ra o pro ble ma da in fla ção no País:

O es tu do do IBGE mos tra que, a par tir
da dé ca da de 30, a in fla ção apre sen tou ten -
dên cia ex po nen ci al de cres ci men to, só in-
ver ti da com o Pla no Real, lan ça do na me ta-
de de 1994. Dos 6% apu ra dos nos anos 30,
a taxa anu al mé dia de in fla ção su biu para
12% nos anos 40; 19% nos anos 50; 40%
nas dé ca das de 60 e 70; 330% nos anos 80;
e 764% de 1990 a 1995. A que da ocor reu
so men te de 1995 a 2000, quan do a taxa
anu al mé dia de in fla ção pas sou para 8,6%. 

Com essa re a li da de, ba se a da em es ta tís ti cas
sé ri as, o Go ver no pe tis ta do Pre si den te Lula fica
pro i bi do de con ti nu ar di zen do to li ces como as que
cu nhou de he ran ça mal di ta, re fe rin do-se ao Go ver-
no FHC.

A pro i bi ção faz mu i to sen ti do, so bre tu do quan do
se cons ta ta que o Go ver no pe tis ta tem apre go a do
aos qua tro ven tos que o com ba te à in fla ção é uma de
suas me tas pri o ri tá ri as. Tan to que, em sua de fe sa,
man tém pos tu ra tí mi da na re du ção da taxa bá si ca de
ju ros, para, se gun do adi an ta, evi tar a re to ma da da in -
fla ção.

As ci fras do IBGE de ve ri am ser vir de sub sí di-
os para ações do go ver no pe tis ta do Pre si den te
Lula. Até aqui, este Go ver no não dis se a que veio. E

já de cor re ram os nove me ses re que ri dos pelo pró -
prio Lula, ao se que i xar que o povo es ta va se mos -
tran do im pa ci en te.

Pa ciên cia, até que o povo tem, mas nem por
isso nin guém vai de i xar de exer cer se ve ra fis ca li za-
ção da con du ta do Go ver no, que, a ri gor, não pas sou
de frá ge is en sa i os, anun ci an do pro gra mas, de sis tin-
do de pro gra mas, ace nan do para o es pe tá cu lo do
cres ci men to, sem pas sar, no en tan to, de es pe tá cu los
de ou tro tipo, como o da im plan ta ção de um sis te ma
de pro pa gan da de obras e fe i tos que não exis tem.

Era o que ti nha a di zer.
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, à me di da que vão sen do su pe ra das as di fi-
cul da des tí pi cas de um iní cio de ges tão, o go ver no do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va vai con fir man do
sua pri o ri da de pela im ple men ta ção de po lí ti cas so ci a is
con sis ten tes e de in clu são de vas tos con tin gen tes ao
mer ca do, ao sis te ma pro du ti vo e à ci da da nia.

A mais re cen te pro vi dên cia des sa na tu re za foi
re ve la da na se ma na pas sa da pelo Mi nis tro da Sa ú de,
Hum ber to Cos ta. Tra ta-se das lis tas ela bo ra das pela
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Anvi sa),
com os pre ços má xi mos de me di ca men tos, mu i tos
dos qua is te rão seus va lo res re du zi dos, be ne fi ci an do
os seg men tos mais ca ren tes da nos sa po pu la ção. Se -
gun do in for ma a Anvi sa, nada me nos que 372 apre -
sen ta ções de me di ca men tos te rão seus pre ços re du-
zi dos aos ní ve is de mar ço des te ano. Esses itens, Sr.
Pre si den te, são pro du zi dos por la bo ra tó ri os que des -
cum pri ram o acor do fir ma do com o go ver no, ele van do
seus pre ços além dos va lo res per mi ti dos.

Essa re com po si ção dos pre ços, aliás, é uma
exi gên cia da Me di da Pro vi só ria nº 123, de 26 de ju -
nho úl ti mo, que apro va mos on tem, em Ple ná rio, e que 
de fi ne nor mas de re gu la ção para o se tor far ma cêu ti-
co, além de cri ar a Câ ma ra de Re gu la ção do Mer ca do
de Me di ca men tos, en tre ou tras pro vi dên ci as.

Aqui, Srªs e Srs. Se na do res, cabe en fa ti zar o
em pe nho do Con gres so Na ci o nal, no seu con jun to,
ou de suas Ca sas Le gis la ti vas, to ma das iso la da men-
te, quan do ins ta das a de li be rar so bre ques tões de re -
le vân cia para a vida na ci o nal.

Como Re la tor do Pro je to de Lei de Con ver são nº 
23, ori un do da ci ta da Me di da Pro vi só ria, tive a sa tis fa-
ção de ver a ma té ria apro va da com am pla ma i o ria
pelo Ple ná rio des ta egré gia Casa. Há que se des ta-
car, ain da, a ra pi dez com que tra mi tou aque la pro po-
si ção, pro va ine quí vo ca de que, ha ven do con vic ção
dos Par la men ta res quan to à jus te za e con ve niên cia
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da ma té ria em pa u ta, pre va le cem o bom sen so e o in -
te res se so ci al.

Mas vol te mos aos me di ca men tos. A pri me i ra
das lis tas di vul ga das pela Anvi sa na se ma na pas sa da
re la ci o na os pre ços má xi mos para 9.995 apre sen ta-
ções de me di ca men tos, ou seja, 9.995 me di ca men tos
em do sa gens, quan ti da des ou for mas de uti li za ção di -
fe ren tes. Duas ou tras lis ta gens re la ci o nam os re fe ri-
dos 372 itens que po de rão ser re a jus ta dos em até
2%, con for me pre vê a Me di da Pro vi só ria, mas so-
men te a re com po si ção de seus pre ços nos va lo res de 
mar ço. Para se ter uma idéia do que re pre sen ta essa
me di da, exis tem me di ca men tos cu jos pre ços se rão
re du zi dos em até 55%.

A quar ta lis ta da Anvi sa re la ci o na os me di ca-
men tos li vres do con tro le de pre ços go ver na men tal.
São pro du tos que po dem ser ven di dos sem re ce i ta
mé di ca e que têm alta con cor rên cia no mer ca do. De -
pre en de-se, daí, que os re mé di os cu jos pre ços o Go -
ver no está con tro lan do são aque les de ma i or ne ces-
si da de para a po pu la ção, mu i tos dos qua is são de uso 
cons tan te ou pro lon ga do, e cu jos pre ços são bas tan te
ele va dos.

O re a jus te dos pre ços de me di ca men tos, do ra-
van te, ocor re rá sem pre no mês de mar ço e, de acor do
com as no vas re gras, só acon te ce rá a cada 12 me ses.
A cor re ção anun ci a da pelo Mi nis té rio da Sa ú de, por -
tan to, foi a úl ti ma des te ano.

Essa me di da vem ali vi ar em gran de mon ta o so -
fri men to dos seg men tos mais ca ren tes do nos so povo 
e se re ves te de ma i or im por tân cia quan do se sabe
que a rede pú bli ca, his to ri ca men te, tem sido in ca paz
de ga ran tir o aces so da po pu la ção a me di ca men tos
para tra tar do en ças como, por exem plo, hi per ten são e 
di a be te.

Essa, aliás, é uma das pri o ri da des da po lí ti ca de 
sa ú de do Go ver no Fe de ral: au men tar a ofer ta de me -
di ca men tos aos bra si le i ros. Para isso, o Mi nis té rio da
Sa ú de tem es tu da do a ado ção de me di das como o in -
cre men to da aqui si ção de re mé di os pelo Sis te ma
Úni co de Sa ú de; uma so lu ção para o pro ble ma do de -
sa bas te ci men to das uni da des de sa ú de es pa lha das
por todo o País; e o es tí mu lo ao de sen vol vi men to de
no vos me di ca men tos pe los ins ti tu tos de pes qui sa na -
ci o na is. Além dis so, o Mi nis té rio da Sa ú de anun ci ou,
no pri me i ro se mes tre, a in ten ção de du pli car o vo lu me
de re cur sos des ti na dos à as sis tên cia far ma cêu ti ca,
bem como a pro pos ta de cri ar as cha ma das “far má ci-

as po pu la res”, para in flu en ci ar o mer ca do e ga ran tir
pre ços mais aces sí ve is à po pu la ção.

O povo bra si le i ro, Srªs e Srs. Se na do res, vive
com mu i tas di fi cul da des. O tra ba lha dor bra si le i ro, fre -
qüen te men te, co me ça a tra ba lhar cedo, aju da no sus -
ten to da fa mí lia e, mes mo in se ri do no mer ca do de tra -
ba lho, na fase adul ta, des fru ta de pe que no po der
aqui si ti vo.

Essas di fi cul da des são ain da ma i o res para a po -
pu la ção ido sa, que mu i tas ve zes de pen de dos be ne fí-
ci os pre vi den ciá ri os para man ter sua fa mí lia e ao
mes mo tem po para ad qui rir os me di ca men tos re que-
ri dos por uma sa ú de já de bi li ta da. Assim, ao fes te jar a 
apro va ção da MP nº 123, na for ma do ci ta do Pro je to
de Lei de Con ver são, que ro tam bém con gra tu lar-me
com o Go ver no Fe de ral, e es pe ci al men te com o Mi -
nis tro Hum ber to Cos ta, pe las me di das que vêm sen -
do to ma das na área da sa ú de, com des ta que para a
re du ção dos pre ços de nu me ro sos me di ca men tos.

Mu i to obri ga do.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

A GESTAÇÃO SE CONCLUIU

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.Se na do res, le van do ao
pé da le tra, hoje é dia co me mo ra ti vo. E pega uma das
mu i tas me tá fo ras usa das pelo Pre si den te Lula, para
quem um Go ver no le va ria o mes mo tem po de uma ges -
ta ção, nove me ses, para o efe ti vo nas ci men to.

Esse é o tom do ar ti go de hoje do jor na lis ta Cló -
vis Ros si, da Fo lha de S.Pa u lo, cujo teor so li ci to seja
trans cri to nos Ana is do Se na do da Re pú bli ca.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

CLÓVIS ROSSI

Nas ceu, pre si den te

SÃO PAULO – Se for para le var ao pé
da le tra as me tá fo ras do pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, en tão seu go ver no aca ba
de nas cer. Já se fo ram nove me ses des de a
pos se.

É ver da de que o pre si den te in sis te em
que to dos te nham pa ciên cia por que nas cer
não bas ta. Leva um tem po xis para an dar e
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para co me çar a fa lar. Ain da as sim, se ria de
su por que o bebê ti ves se uma cara de fi ni da,
um DNA re co nhe cí vel, o jo e lho com for ma
de jo e lho e as sim por di an te.

Nada dis so dá para di zer so bre o go-
ver no Lula. Ele pró prio já afir mou que a po lí-
ti ca eco nô mi ca em vi gor não é a dos seus
so nhos nem a dos so nhos do mi nis tro Pa-
loc ci. Como a po lí ti ca eco nô mi ca con di ci o na
to das as de ma is, fica-se sem sa ber, por tan-
to, com que bebê so nham Lula e Pa loc ci,
seu prin ci pal mi nis tro.

À pri me i ra vis ta, o bebê re cu sa-se a
de i xar a po si ção fe tal, como se es ti ves se se
de fen den do de algo, tal vez da “he ran ça mal -
di ta”.

O di a bo é que, quan to mais tem po
pas sa des de o fim do go ver no an te ri or, ela
se tor na me nos he ran ça e mais mal di ta.

O bebê não nas ce vir gem, para quem
va lo ri za esse as pec to. Um dos seus mu i tos
pais, o pre si den te da Câ ma ra, João Pa u lo
Cu nha, ad mi te, com a sem-ce ri mô nia dos
no vos-ri cos, que se pra ti ca, sim, fi si o lo gia
na ges tão pe tis ta. Res sal va que ela é “re si-
du al”. Então, tá. É como vir gin da de re si du al.
A cri an ça vem ao mun do no ins tan te em
que a “pa ren ta i a da” se en vol ve em uma dis -
cus são so bre como de ve ria ser a sua cara.
Uns di ver gem for te men te dos que es tão
mais pró xi mos da rica man je dou ra em que
nas ceu o bebê e, por isso, são ame a ça dos
de ex pul são.

Ou tros di ver gem me nos ru i do sa men te.
Pa re cem pre fe rir es pe rar que uma plás ti ca
pre co ce de vol va ao bebê a fi si o no mia com a 
qual so nha ram.

Tudo so ma do, dá para cha mar o bebê
de uma cri an ça do PT? Só na pro pa gan da
de Duda Men don ça, mes tre na arte de usar
cri an ças no mar ke ting po lí ti co. Para quem
vê de lon ge, pa re ce ape nas um bebê igual
aos mu i tos que a Re pú bli ca pa riu.

Era o que ti nha a di zer.

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, nes te 30 de se tem bro, con sa gra do ao Dia 
Na ci o nal da Se cre tá ria, não po de ría mos de i xar de
pres tar nos sa ho me na gem a tão la bo ri o sa e sim pá ti-
ca ca te go ria, de pa pel fun da men tal para o cor re to

fun ci o na men to da com pli ca da en gre na gem das ati vi-
da des do mun do mo der no.

Os pri me i ros re gis tros da pro fis são de se cre tá-
ria da tam dos tem pos dos fa raós, sen do exer ci da pelo 
sexo mas cu li no, na fi gu ra dos es cri bas.

Com a Re vo lu ção Indus tri al, vol ta a apa re cer a
fun ção de se cre tá rio e, após duas guer ras mun di a is,
por fal ta de mão-de-obra mas cu li na, ob ser va-se o
sur gi men to da fi gu ra fe mi ni na bas tan te atu an te na
área, na Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos.

No Bra sil, a mu lher sur ge como se cre tá ria na
dé ca da de 50. Nes sa mes ma épo ca, hou ve a im plan-
ta ção de cur sos vol ta dos para a área, como, por
exem plo, a da ti lo gra fia e o téc ni co em se cre ta ri a do.

Nas dé ca das de 60 e 70, ve mos a ex pan são da
pro fis são; mas, so men te a par tir dos anos 80, a ca te-
go ria con se guiu, por meio de mu i ta luta, a re gu la men-
ta ção de sua pro fis são, com a as si na tu ra da Lei nº
7.377, de 30.09.1985.

Com a re gu la men ta ção, a clas se ga nha for ça,
sur gin do os sin di ca tos e as so ci a ções de se cre tá ri as.
Em 1988, foi cri a da a Fe nas sec – Fe de ra ção Na ci o nal
de Se cre tá ri as e Se cre tá ri os em Cu ri ti ba, Pa ra ná.
Enti da de bas tan te atu an te, aliás. Des de 1989, tam-
bém já exis te o Có di go de Éti ca Pro fis si o nal, cri a do
pela União dos Sin di ca tos.

A pro fis são mu dou mu i to nes ses úl ti mos anos, a 
uma ve lo ci da de com pa tí vel com a sua re a li da de e a
cul tu ra na ci o nal em ter mos de ima gem pro fis si o nal,
va lo ri za ção e res pe i to.

Ser Se cre tá ria hoje, é op tar por uma pro fis são. É 
gos tar do que se faz. É in ves tir no cres ci men to e na
har mo nia pes so al e pro fis si o nal. É ter cons ciên cia do
seu im por tan te pa pel de agen te de mu dan ça e da atu -
a ção como as ses so ra e agen te fa ci li ta dor.

Que São Je rô ni mo, o San to pro te tor das Se cre-
tá ri as, aben çoe a to das as pro fis si o na is nes te dia. 

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 jor nal O Po pu lar, de Go iâ nia, pu bli cou
re cen te men te uma re por ta gem, as si na da pela jor na-
lis ta Ce cí lia Ai res e in ti tu la da “Di nhe i ro cur to para Go -
iás”, abor dan do a si tu a ção caó ti ca em que se en con-
tram as ro do vi as fe de ra is no nos so Esta do. Mais do
que isso, a jor na lis ta de mons tra o des ca so com que o
Esta do de Go iás vem sen do tra ta do pelo Mi nis té rio
dos Trans por tes ao lon go dos úl ti mos anos, quan do
as ver bas or ça men tá ri as des ti na das ao se tor de
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trans por tes fo ram pa u la ti na men te min guan do, o que
ge rou um re sul ta do fa cil men te pre vi sí vel: o con tí nuo
pro ces so de de te ri o ra ção das es tra das.

O aler ta da jor na lis ta, Sr. Pre si den te, é se me-
lhan te à ad ver tên cia que a ban ca da go i a na vem fa-
zen do nos úl ti mos anos, sem, con tu do, con se guir
sen si bi li zar as au to ri da des fe de ra is. Diga-se, de pas -
sa gem, que a re i vin di ca ção de aber tu ra de no vas es -
tra das, de du pli ca ção de al gu mas já exis ten tes e de
re cu pe ra ção da ma i or par te da ma lha ro do viá ria fe de-
ral no Esta do não é uma ati tu de iso la da da clas se po -
lí ti ca, mas um cla mor de toda a so ci e da de go i a na.

Em sua ma té ria, a jor na lis ta Ce cí lia Ai res des ta-
ca, pre li mi nar men te, que o or ça men to se to ri al ela bo-
ra do pelo atu al Go ver no para o exer cí cio de 2004 é
22,7% me nor que o or ça men to do cor ren te ano, ela -
bo ra do pelo Go ver no an te ri or.

“A cota para in ves ti men tos em Go iás no ano que
vem é de 112 mi lhões e 800 mil re a is, con tra a ide a li za-
da pelo Go ver no an te ri or, de 144 mi lhões e 900 mil re a-
is” – des ta cou a jor na lis ta. “Os re cur sos fe de ra is têm ca -
í do ano a ano. Os 144 mi lhões e 900 mil re a is já eram in -
fe ri o res à do ta ção de 2002 (205 mi lhões de re a is). Em
três anos, a re du ção foi de 45,3%” – acres cen tou.

Ela lem bra, ain da, que a pro pos ta or ça men tá ria
não pre vê re cur sos para a du pli ca ção de qual quer ro -
do via fe de ral em Go iás, mas ex clu si va men te para a
res ta u ra ção e ma nu ten ção das ro do vi as. Por ou tro
lado, o or ça men to atu al pre vê re cur sos para a du pli-
ca ção de tre chos da BR-153, da BR-070 e da
BR-080, mas as ver bas fo ram con tin gen ci a das pelo
Mi nis té rio dos Trans por tes.

Ora, Sr. Pre si den te, nin guém ig no ra os ris cos a
que es tão su je i tos aque les que tra fe gam por ro do vi as
de in ten so mo vi men to, es pe ci al men te quan do seu es -
ta do de con ser va ção é pre cá rio. Da mes ma for ma,
nin guém ig no ra os pre ju í zos de or dem eco nô mi ca
oca si o na dos pela de te ri o ra ção do pa vi men to as fál ti-
co, pela si na li za ção de fi ci en te, pela au sên cia de guar -
da-cor pos ou de acos ta men tos.

Enti da des es pe ci a li za das, ci ta das em re cen te
re la tó rio do TCU, es ti mam que a pre ca ri e da de das ro -
do vi as bra si le i ras au men ta em até 38% o cus to ope -
ra ci o nal dos ve í cu los, em 58% o con su mo de com-
bus tí ve is, em 20% o cus to do fre te e em até 100% o
tem po das vi a gens.

O nú me ro de aci den tes com ví ti mas nas es tra-
das bra si le i ras é de mons tra ti vo de uma ver da de i ra car -
ni fi ci na. O nú me ro de ví ti mas do trân si to caó ti co, do ex -
ces so de trá fe go e da pre ca ri e da de das es tra das bra si-

le i ras su pe ra o das ví ti mas de mu i tos pa í ses que se
en con tram em guer ra ou en fren tan do con fli tos.

No que con cer ne aos pre ju í zos, há de se le var
em con ta tam bém o des per dí cio de mer ca do ri as pe -
re cí ve is. O au men to de até 20% no cus to do fre te é
ab sur do para um País como o nos so, que en fren ta
gra ve e crô ni ca cri se eco nô mi ca, e que es coa 62% de 
sua car ga pe las ro do vi as. Em Go iás, essa ques tão
as su me uma di men são ain da ma i or, por se tra tar de
um Esta do de in ten sa ati vi da de agrí co la, que pre ci sa
de boas es tra das para es co ar sua gran de pro du ção.

Nes sas con di ções, é ab so lu ta men te jus ta a re -
cla ma ção da clas se po lí ti ca, dos me i os de co mu ni ca-
ção, do em pre sa ri a do, dos pas sa ge i ros de ôni bus e
de ou tros seg men tos da so ci e da de go i a na. O des ca-
so go ver na men tal fica pa ten te quan do se toma co-
nhe ci men to de que as mu dan ças no or ça men to, en -
ca mi nha das por emen das dos con gres sis tas go i a nos
e de vi da men te apro va das, es tão sen do ig no ra das
sis te ma ti ca men te.

É jus to, por tan to, que a ban ca da go i a na ago ra
se mo bi li ze, com o ob je ti vo de lu tar pela am pli a ção da
ma lha ro do viá ria, pela du pli ca ção das es tra das sa tu-
ra das e pela re cu pe ra ção das vias de te ri o ra das.
Essas re i vin di ca ções, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, não re pre sen tam qual quer pri vi lé gio, mas a
mí ni ma con tra par ti da do Go ver no Fe de ral a um Esta -
do que tem dado o me lhor de si para au men tar a pro -
du ção de ali men tos, para in cre men tar as ex por ta-
ções, en fim, para ge rar ri que zas em be ne fí cio de todo 
o povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga da.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

O Po pu lar

Di nhe i ro cur to para Go iás

Ce cí lia Ai res

O Orça men to da União para 2004 – o
pri me i ro ela bo ra do pela equi pe do pre si den-
te Luiz Iná cio Lula da Sil va (PT) –, é 22,7%
me nor do que a do ta ção de 2003, a úl ti ma
fe i ta pelo go ver no de Fer nan do Hen ri que
Car do so (PSDB), sem con si de rar a in fla ção
do ano, que pode che gar a 8% até de zem-
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bro. A cota para in ves ti men tos em Go iás no
ano que vem é de R$ 112,8 mi lhões, con tra
a ide a li za da pelo tu ca no, de R$ 144,9 mi-
lhões. Os re cur sos fe de ra is des ti na dos ao
Esta do têm ca í do ano a ano. Os R$ 144,9
mi lhões de 2003 já eram 29,3% in fe ri o res à
do ta ção de 2002 (R$ 205 mi lhões). Em três
anos, a re du ção foi de 45,3%.

A pro pos ta pe tis ta não pre vê re cur sos
para a du pli ca ção de ne nhu ma ro do via fe de ral
em Go iás. Os re cur sos do Dnit (su ces sor do
DNER) são ex clu si va men te para res ta u ra ção,
con ser va ção e ma nu ten ção das ro do vi as. “Va -
mos ter de cor ri gir a in jus ti ça nas emen das de
ban ca da que co me çam a ser apre sen ta das
em 1º de ou tu bro”, afir ma o de pu ta do fe de ral
Pe dro Cha ves (PMDB), in te gran te da co mis-
são es pe ci al que dis cu te o or ça men to an tes
de sua che ga da ao ple ná rio.

No or ça men to em vi gor há do ta ção de
re cur sos para a du pli ca ção da BR-153 (tre-
chos Apa re ci da de Go iâ nia–Itum bi a ra e
Aná po lis–Bra sí lia); BR-070 (Co cal zi-
nho–Ara gar ças) e BR-080 (Uru a çu–Pa dre
Ber nar do). No en tan to, as ver bas fo ram con -
tin gen ci a das (sus pen sas) pelo Mi nis té rio
dos Trans por tes, após a pos se de Lula. O
che fe do Dnit em Go iás, Ri u mar dos San tos,
con fir ma a li be ra ção de R$ 16,8 mi lhões
este ano para as obras de du pli ca ção da
BR-153, no Con tor no de Aná po lis.

Cur va des cen den te
O en xu ga men to das ver bas é for te, e

co me çou no ano pas sa do, quan do o or ça-
men to en trou em cur va des cen den te para re-
du zir os gas tos pú bli cos e pro du zir o su pe rá vit
com bi na do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci-
o nal (FMI). Em ne nhum dos ca sos, não se le-
vam em con ta as mu dan ças apro va das por
emen das dos con gres sis tas go i a nos.

Des pe sas para pa gar sa lá ri os dos ser -
vi do res pú bli cos fe de ra is que tra ba lham no
Esta do, bem como o cus te io das re par ti ções
fe de ra is, são es ti pu la das à par te, em ou tras
ru bri cas da peça or ça men tá ria. No fim do
ano será pos sí vel com pro var se as ver bas
para Go iás fo ram efe ti va men te li be ra das.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná-

ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos,
as ma té ri as cons tan tes da pa u ta de hoje.

ORDEM DO DIA

– 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 125, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 125, de 2003, que ins ti tui no Bra sil o Sis te ma de
Cer ti fi ca ção do Pro ces so de Kim ber ley – SCPK, re la-
ti vo à ex por ta ção e à im por ta ção de di a man tes bru tos
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor re vi sor: Se na dor Pa pa léo Paes

– 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 126, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria nº 
126, de 2003, que dis põe so bre a as sun ção, pela União,
de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de
aten ta dos ter ro ris tas, atos de guer ra ou even tos cor re la-
tos, con tra ae ro na ves de ma trí cu la bra si le i ra ope ra das
por em pre sas bra si le i ras de trans por te aé reo pú bli co, ex -
clu í das as em pre sas de táxi aé reo.

Re la tor re vi sor: Se na dor Del cí dio Ama ral

– 3 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 24, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 127, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 24, de 2003, que dis põe so bre a cri a ção do 
Pro gra ma Emer gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às Con -
ces si o ná ri as de Ser vi ços Pú bli cos de Dis tri bu i ção de
Ener gia Elé tri ca, al te ra as Leis nºs 8.631, de 4 de mar ço
de 1993, 9.427, de 26 de de zem bro de 1996, 10.438, de
26 de abril de 2002, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor re vi sor: Se na dor Cé sar Bor ges

– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

§ 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção)
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do art. 172, II, “d”, 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 58, de 2003 (nº 1.394/2003, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
cria o Pro gra ma Na ci o nal de Estí mu lo ao Pri me i ro
Empre go para os Jo vens – PNPE, acres cen ta dis po-
si ti vo à Lei nº 9.608, de 18 de fe ve re i ro de 1998 e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do
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Pa re cer sob nº 1.293, de 2003, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Ro se a na Sar -
ney, fa vo rá vel ao Pro je to e con trá rio às Emen das nºs
1 a 12.

– 5 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 835, de 2003, – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 21, de 2003 (nº 4.853/2001, na Casa de
ori gem), que acres cen ta in ci so ao § 1º do art. 2º e al -
te ra o art. 7º da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de
1996, que dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten ção e
De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri-
za ção do Ma gis té rio – FUNDEF, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.239, de 2003, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 393, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 855, de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 393, de 2003 (nº 2.226/2002, 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 Ucrâ nia so bre Sal va guar das Tec no ló gi-
cas re la ci o na das à Par ti ci pa ção da Ucrâ nia em Lan -
ça men tos a par tir do Cen tro de Lan ça men tos de
Alcân ta ra, ce le bra do em Kiev, em 16 de ja ne i ro de
2002, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.298, 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 Ro se a na Sar ney.

– 7 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 856, de 2003, art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 40, 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 1.294, de 2003, Re la tor: Se na dor Pe dro Si-
mon), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal

de cem mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru-
ção e De sen vol vi men to (BIRD), para fi nan ci ar par ci al-
men te o Ter ce i ro Pro je to de Com ba te às Do en ças Se -
xu al men te Trans mis sí ve is (DST) e AIDS.

– 8 –

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO Nº 135, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 838, de 2003 – art. 336, III)

Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 133, de 1999 (nº 5.460/2001, na que la Casa),
que al te ra a Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990, que
dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Instru ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 50 
mi nu tos.)

(OS 18107/03)

AGENDA
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

1º-10-2003
Quar ta-fe i ra

10h30 – So ció lo ga Lin di nal va La u rin do que, jun ta-
men te com o Dou tor Pa u lo Ro ber to Te i xe i-
ra, ex-co or de na dor do Pro gra ma Bra si le i ro
de Aids, hoje na OMS, está or ga ni zan do
uma pu bli ca ção so bre a His tó ria da Aids
no Bra sil
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11h30 – Se nhor Larry Chap man, Pre si den te da Di -
rect TV para a Amé ri ca La ti na
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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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52ª 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 Maguito Vilela 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 



7.1) – SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

 
Subcomissão Permanente de Proteção dos 

Cidadãos Brasileiros no Exterior 
 

PRESIDENTE: Senador  
VICE-PRESIDENTE: Senador  

 
 

 
TITULARES SUPLENTES 

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT, PSB, PTB E PL) 

Marcelo Crivella (PL) RJ-5077/5078 1 -  Duciomar Costa (PTB) PA-2341/2342 
João Capiberibe (PSB) AP-2441-2446 2 -  Aelton Freitas (PL) MG-4621/4018 
Fátima Cleide (PT) RO-2391-2397 3 -  Flávio Arns (PT) PR-2401/2405 

PMDB 

Hélio Costa MG-2244/2245 1 -  Ramez Tebet MS-2221/2224 
Luiz Otávio PA-3050/4393 2 -  Juvêncio Da Fonseca MS-1128/1228 

PFL 

Marco Maciel PE-5710-5724 1 -  Roseana Sarney MA-3069/3070 
Rodolpho Tourinho BA-3173/3174 2 -  Renildo Santana SE-1306/4055 

PSDB 

Eduardo Azeredo MG-2321-2323 1 -  Antero Paes de Barros MT-4061/1146 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniões: Sala nº 07 – Ala Sen. Alexandre Costa 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello Tel. da Sala de Reunião: 311-3367 
Telefones da Secretaria: 311-3259/3496/4777 Fax: 311-3546 
Sala nº 5/B – CEP 70100-000 E-mail: sscomcre@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. 

 





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 





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 

(Vago)8   

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 1-7 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 15.8.2003 

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. 
8 Vaga ocupada até 1º.08.2003 pela Senadora Íris de Araújo, cujo exercício do mandato encerrou-se, 
nessa data, tendo em vista o retorno do titular, Senador Maguito Vilela. 
 
 

 
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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AELTON FREITAS 
 

Projeto de Lei do Senado Nº 403, de 2003, que altera os §§ 3º e 4º do art. 155 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940-Código Penal, para tipificar o furto de 
energia e sinais. 011 

 
Elogios ao Plano Nacional de Reforma Agrária lançado pelo Governo Federal. 153 
 
Parecer Nº 1.324, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 327, de 2003 (nº 2.284/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga à Acrópole Sistema de Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Rio Casca, Estado de Minas Gerais. 422 

 
Parecer Nº 1.325, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 332, de 2003 (nº 2.290/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio FM de Comunicação de Frutal Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais. 424 

 
Parecer Nº 1.326, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 334, de 2003, (nº 2.296/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio e Tv Centauro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Campina Verde, Estado de Minas Gerais. 426 

 
Parecer Nº 1.328, de 2002, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 338, de 2003 (nº 2.323/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão da Rádio Ibituruna Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. 430 

 
Parecer Nº 1.338, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 374, de 2003 (nº 2.380/202, 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. 458 

 
Parecer Nº 1.352, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 465, de 2003 (nº 2.252/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Capitólio –MG (CODEC) a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capitólio, Estado de Minas 
Gerais. 499 

 
Parecer Nº 1.353, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 472, de 2003 (nº 2.265/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Serviços radiofônicos de Coqueiral a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. 503 
 
ALBERTO SILVA 
 

Produção transgênica de soja e exportação e convoca o Senador Ney Suassuna 
para formar uma nova barreira de um novo produto para exportar, como o farelo de soja e 
biodiesel. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 729 

 
Situação das estradas brasileiras. Aparte ao Senador Valdir Raupp. 735 
 
Propõe uma Câmara de gestão constituída por representantes , construtores de 

estradas, Ministro da Fazenda, do Planejamento e dos Transportes.  Aparte ao Senador 
Valdir Raupp. 736 
 



ALMEIDA LIMA 
 

Trata da situação dos municípios e estados, em especial Sergipe. Aparte à 
Senadora Maria do Carmo Alves. 267 

 
Indignação com a atitude do Presidente da Comissão de Constituição, de Justiça e 

Cidadania, que negou o uso da palavra na reunião de ontem, que discutia a Reforma da 
Previdência. 271 

 
Parecer Nº 1.340, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 401, de 2003 (nº 1.311/2001, na Câmara dos deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Rádio São José Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Itabuna, Estado da Bahia. 464 

 
Parecer Nº 1.351, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 461, de 2003 (nº 2.481/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Ecológica Natureza e Vida  para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. 496 

 
Considerações sobre a proposta de Reforma Tributária. 738 

 
ALOIZIO MERCADANTE  
 

Faz comentários a respeito da Reforma Previdenciária e sua votação. 051 
 
Trata do requerimento que adia a votação do Projeto Primeiro Emprego por 24 

horas e de duas Medidas Provisórias encaminhadas pela Câmara dos deputados. 057 
 
Diz que não há necessidade de haver requerimentos em Plenário sob discussão e 

sugere a discussão dos projetos previstos, encerrando a Ordem do Dia e retomando na CCJ 
os trabalhos. 146 

 
Popularidade do Presidente Lula , retomada do crescimento econômico e 

equilíbrio administrativo do Governo. 367 
 
Refutação às críticas de nomeação política para os cargos da União. 367 
 
Importância da Reforma Tributária. 367 

 
ALVARO DIAS  
 

Comenta os meios usados pela TV em busca de audiência. Aparte ao Senador 
Eduardo Siqueira Campos. 035 

 
A importância da visita do Presidente do Congresso Nacional Brasileiro ao 

Uruguai para a evolução do processo de integração regional e o conseqüente fortalecimento 
do Mercosul. 039 

 
Acredita na sinceridade e boa-fé do Presidente da Casa em relação à Ordem do 

dia, no que diz respeito à Reforma Previdenciária. 052 
 
Análise crítica sobre o Projeto de Reforma da Previdência. 199 
 
Análise política, econômica e social do governo Lula. 582 
 
Críticas à Ministra de Estado e ao Governador do Paraná por terem feitos viagens 

particulares com dinheiro público. Aparte ao Senador Mão Santa. 590 
 
Critica também a prática de nepotismo do governador do Paraná. Aparte ao 

Senador Mão Santa. 590 



 
Comenta a importância de Tasso Jereissati na vida pública. Aparte ao Senador 

Arthur Virgílio. 592 
 
Desdobramentos da CPI do Futebol. 631 
 
Faz comentários a respeito das reformas. 639 
 
Faz comentários a respeito do poder aquisitivo da população brasileira. 639 
 
Encontro do Presidente com os Governadores e comentários a respeito da 

Reforma Tributária. Aparte à Senadora Maria do Carmo Alves. 711 
 
Importância do orçamento e incompetência do Governo na elaboração e na 

execução do orçamento.  Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 725 
 
Contradições nos 09 meses do Governo Lula. 731 

 
AMIR LANDO  
 

Viagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Cuba. 658 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 

Transcrição do Artigo do Jornalista Clóvis Rossi, da Folha de S.Paulo , intitulado 
“Nasceu, presidente”, sobre os nove meses do Governo Lula. 748 
 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 

Diz que o Presidente da Casa errou em relação à Ordem do dia. 050 
 
Protesto contra o corte orçamentário de recursos destinados à rede de hospitais 

Sarah. 281 
 
Faz comentários a respeito da vida profissional e doutorado do Senador Tião 

Viana. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 664 
 
Apelo ao Governo Federal para que assegure a participação dos produtores de 

cacau do Programa de Recuperação da lavoura Cacaueira do Programa de Saneamento de 
Ativos –Pesa. Solicitação ao Ministro de Integração Nacional, Ciro Gomes, de recursos do 
Fundo Constitucional do Nordeste –FNE para concessão de garantias aos produtores de 
cacau do Estado da Bahia.  665 

 
Faz críticas à votação e discussão das Reformas. Aparte ao Senador Pedro Simon. 668 
 
Participação do Exército brasileiro no combate à criminalidade. 722 

 
ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
 

Análise de levantamento realizado pela Receita Federal sobre concessão de 
incentivos fiscais em todo o País. 177 
 
ARTHUR VIRGÍLIO 
 

Diz que não aprova a falta de ética do apresentador Augusto Liberato ao 
apresentar uma matéria forjada. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 045 

 
Comenta que o poder está absolutamente vigilante quanto ao equilíbrio entre os 

poderes. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 045 
 



Manifesta sua opinião a respeito da Casa, do presidente da Casa e das votações 
que lá acontecem. 046 

 
Comenta como houve o adiamento do Requerimento, referente ao Projeto 

Primeiro Emprego, por 24 horas, solicita que sejam discutidas todas as PECs. 146 
 
Faz comentários a respeito do algumas atitudes tomadas pelo Governo Lula. 

Aparte ao Senador Efraim Moraes. 207 
 
Requerimento Nº 867, de 2003, que requer informações, à Ministra da 

Assistência Social, acerca da viagem particular que fez à Argentina, com dinheiro público, 
com autorização do Presidente da República. 224 

 
Comenta a quebra do regimento interno da Casa em relação à votação da 

Reforma da Previdência. Aparte ao Senador Almeida Lima. 276 
 
Apelo ao Governo para que reveja orçamento em relação ao Sarah Kubitschek e 

perceba que um país como o Brasil tem que melhorar o atendimento de base e preservar seus 
centros de excelência. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 284 

 
Críticas ao aumento do desemprego no governo Lula. 365 
 
Parecer Nº 1.346, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 421, de 2003 (nº2.551/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova concessão da Rádio Rio Mar Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. 480 

 
Parecer Nº 1.356, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 486, de 2003 (nº 2.340/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação Boavistense para  Desenvolvimento Cultural Comunitário a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Boa Vista do Ramos, Estado do Amazonas. 515 

 
Atuação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 579 
 
Tece comentários a respeito do governo Lula. Aparte ao Senador Álvaro Dias. 583 
 
Críticas à Reforma Previdenciária do governo Luiz Inácio Lula da Silva. 585 
 
Preocupação com a Biopirataria da Amazônia. 585 
 
Comenta o desemprego no País e diz que “O Brasil andaria melhor se as pessoas 

da encenação começassem a governar”. Aparte ao Senador Mão Santa. 587 
 
Registro de absolvição da nigeriana Amina Lawal condenada à morte por 

adultério. 589 
 
Nomeação para ministérios de políticos derrotados nas urnas. 589 
 
Pontos negativos da Reforma Tributária. 589 
 
Comentários sobre os programas de saúde e outros executados durante a gestão 

do ex-Governador Tasso Jereissati no Ceará.   589 
 
Problemas referentes ao agronegócio no Brasil. 594 
 
Requerimento Nº 869, de 2003, que requer voto de aplauso ao Tribunal de 

Recursos Islâmicos de Katsina e ao Governo da Nigéria , por intermédio da embaixada em 
Brasília, pela sentença que anulou a condenação de Amina Lawal à morte por 
apedrejamento. 597 

 



Considerações sobre o pronunciamento do Senador Jefferson Peres. 708 
 
Análise dos resultados da última pesquisa CNI/Ibope sobre o aumento da 

inflação. 708 
 
Requerimento Nº 874, de 2003, que requer que o Projeto de Lei do Senado nº 

270/03, volte a tramitar independentemente. 713 
 
Comentários a respeito do orçamento impositivo. Aparte ao Senador Antonio 

Carlos Magalhães. 723 
 
Reflexão sobre o trabalho divulgado pelo IBGE sobre os cem últimos anos do 

Brasil, denominado Estatísticas do Século XX. 746 
 
AUGUSTO BOTELHO 
 

Discute o sucateamento das universidades públicas no Brasil. Aparte ao Senador 
Garibaldi Alves Filho. 266 

 
Faz comentários a respeito da Reforma da Previdência. 361 
 
Comenta que todos os Senadores são favoráveis ao Orçamento Impositivo. 

Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 725  
 
CÉSAR BORGES 
 

Comentários a respeito da carta de Salvador, que trata da questão de transportes 
urbanos nas grandes cidades. 197 

 
Faz comentários a respeito dos Estados da Bahia e Recife. Aparte à Senadora 

Maria do Carmo Alves. 270 
 
Desaprova o fato acorrido com Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

por atos que não deveriam, efetivamente, ter acontecido. Aparte ao Senador Almeida Lima. 272 
 
Comenta os serviços prestados pela rede Sarah de Hospitais e diz que o Sarah não 

pode sofrer nenhum corte orçamentário pois isso pode prejudicar o povo brasileiro. Aparte 
ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 284 

 
Preocupação com o conteúdo do Projeto de Lei Orçamentária encaminhada ao 

Congresso Nacional pelo Executivo. 702 
 
Situação das estradas brasileiras e providências a serem tomadas.  

Aparte ao Senador Valdir Raupp. 736 
 
DEMOSTENES TORRES 
 

Comentários ao artigo da colunista Dora Kramer, do Jornal do Brasil, que 
questiona  a viagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Cuba. 700 
 
DUCIOMAR COSTA 
 

Parecer Nº 1.321, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 312, de 2003 (nº 1.946/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Igarapé-Miri, Estado do Pará. 415 

 
Parecer Nº 1.329, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 353, de 2003 (nº 2.154/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à fundação Rádio FM Educadora Itaguary Nossa Senhora da Conceição 



para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada cidade de Curralinho, 
Estado do Pará. 432 
 
 EDISON LOBÃO  
 

Cumprimenta o Senador Marcelo Crivella pela iniciativa de defesa que faz do 
SBT e a Silvio Santos por tudo quanto significa para o povo brasileiro. 044 

 
Homenageia a  esposa do ex-Presidente Tancredo Neves  e conseqüentemente o 

ex-Presidente. Aparte ao Senador Pedro Simon. 570 
 
Condenação pela participação de jovens adolescentes e crianças em tropas de 

guerrilhas. 573 
 
Defesa da Democracia como forma ideal de governo. 573 

 
EDUARDO AZEREDO 
 

Parecer Nº 1.305, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 225, de 2003, de autoria do Senador Aluízio Mercadante, que normatiza a 
disponibilização de  documentos em língua estrangeira nos sítios e portais da Rede Mundial 
de Computadores –Internet mantidos pelas administrações públicas diretas , autárquicas e 
fundacionais da União. 006 

 
Faz comentários a respeito da infecção hospitalar e diz que os recursos destinados 

à saúde estão sendo utilizados para outras finalidades. Aparte ao Senador Papaléo Paes. 203 
 
Criação da Frente Parlamentar em defesa do transporte público. 211 
 
Comentários à matéria publicada do jornal Folha de São Paulo, em 18 do 

corrente, intitulada “Emprego na Indústria sofre queda de 1,2%”. 357 
 
Parecer Nº 1.331, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 537, de 2003 (nº 2.242/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão da Rádio Difusora Brasileira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. 438 

 
Parecer Nº 1.336, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 372, de 2003 (nº 2.354/2002, 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. 453 

 
Parecer Nº 1.343 de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 411, de 2003 (nº 2.430/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Pioneira Adrelândia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Adrelândia, Estado de Minas Gerais. 473 

 
Citação de matéria jornalística publicada no jornal O Estado de Minas  
 
Participação de S. Exª no 1º Encontros de Presidentes dos Poderes Legislativos 

dos Países do Mercosul, realizado na semana passada em Montevidéu, no Uruguai. 707 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 

Reflexões sobre o caso que envolve o incidente provocado pelo jornalista 
Antonio Augusto Liberato, Gugu Liberato , apresentador do SBT, em reportagem 
apresentado em seu programa Domingo Legal. 032 

 



Requerimento Nº 870, de 2003, que requer homenagens de pesar de falecimento 
do ex-Prefeito de Carmolândia/TO, Sr. Severino Góis Holanda, ocorrido no dia 27 do 
corrente. 628 

 
Encaminhamento de votação do requerimento nº 870, de 2003, que requer 

homenagens de pesar de falecimento do ex-Prefeito de Carmolândia/TO, Sr. Severino Góis 
Holanda, ocorrido no dia 27 do corrente. 630 
 
EDUARDO SUPLICY 
 

Requerimento Nº 864, de 2003, que requer voto de censura e repúdio ao golpe 
militar na República de São Tomé e Príncipe. 145 

 
Faz comentários a respeito da CPI, comandada pela Senadora Patrícia Saboya 

Gomes, que trata da exploração sexual de crianças e adolescentes. Aparte à Senadora Patrícia 
Saboya Gomes. 280 

 
Apelo, ao Sr. Ministro da Saúde, Humberto Costa, para que leve em consideração 

a qualidade e excelência da Rede Sarah de hospitais. 283 
 
Congratulações ao tribunal Islâmico Nigeriano que revogou a condenação à 

morte de Amina Laval. 286 
 
Importância da visita do Presidente Lula a Cuba. 554 
 
Investimentos que permitam a maior racionalidade e barateamento dos 

transportes públicos no Brasil. Aparte ao Senador Ramez Tebet. 560 
 
Realização hoje de ato de solidariedade à Ministra do Meio Ambiente, Marina 

Silva, pela sua atuação com relação aos produtos transgênicos. 566 
 
Referências à defesa da tese de Doutorado  do Senador Tião Viana , hoje na 

Universidade de Brasília sobre Medicina Tropical. 662 
 
A importância da reunião do Presidente da República com os Governadores de 

Estado, a fim de discutir a unificação dos programas de transferência de renda do governo. 662 
 
Importância da Ministra do meio Ambiente Marina Silva no que diz respeito à 

produção de soja transgênica no Brasil. Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. 681 
 
Viagem do Presidente Lula à ONU, ao México e à Cuba. Aparte à Senadora Ideli 

Salvatti. 741 
 
Assinatura do documento, pelo Presidente Lula e os 27 Governadores, que trata 

da Erradicação da pobreza e promoção da dignidade de todos. Aparte ao Senador Hélio 
Costa. 743 
 
EFRAIM MORAIS 
 

Comenta que, na sua opinião, a Ordem do dia deve ser votada, principalmente por 
um dos seus itens ser o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os 
Jovens. 053 

 
Necessidade de uma maior discussão sobre a questão dos transgênicos. 206 
 
Preocupação de S.Exª com a intenção do Presidente Lula de mudar o perfil do 

Supremo Tribunal Federal. 206 
 



Diminuição de renda dos Municípios e Estados, e recursos destinados ao 
pagamento dos funcionários destes estados e municípios, em especial os da região nordeste. 
Aparte ao Senador Ney Suassuna. 727 

 
Comentários a respeito dos nove meses do Governo Lula. Aparte ao Senador 

Álvaro Dias. 733 
 

EURÍPEDES CAMARGO 
 

Parecer Nº 1.341, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 402, de 2003 (nº 1.852/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova concessão à Fundação Rainha da Paz, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Brasília, Distrito Federal. 466 

 
Parecer Nº 1.366, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 468, de 2003 (nº 2.258/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoria a Associação Comunitária Amigos do meio Ambiente de Aramina a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aramina, Estado de São Paulo. 550 

 
Defesa da regulamentação das profissões de mestre-de-obras e encarregado. 566 

 
FÁTIMA CLEIDE 
 

Apreensão sobre a liberação oficial da produção de mais uma safra de 
soja transgênica em solo brasileiro. 164 
 
FLÁVIO ARNS 
 

Considerações sobre a 1ª Mostra Internacional de Filmes sobre Deficiência 
“Assim Vivemos”. 163 

 
Parecer Nº 1.308, de 2003, da Comissão de Educação , sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 253, de 2002 (nº 1.188/2001 na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão da Rádio Continental de Curitiba Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Piraquara , Estado do Paraná. 372 

 
Parecer Nº 1317, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 288, de 2003 (nº 1.989/ 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a ACCAP –Associação Cultural Comunitária de Alto Paraná, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná. 402 

 
Parecer Nº 1.348, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 445, de 2003 (nº 2.713/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Sociedade Emissora Vale do Mel Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Irati, Estado do 
Paraná. 485 

 
Parecer Nº 1.350, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 453, de 2003 (nº 2.140/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação de Apoio à Comunidade de Lunardeili a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Lunardeili, Estado do Paraná. 492 
 

 
 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Comenta, em relação à PEC nº 13, que as Assembléias Legislativas criaram 
municípios sem condições e agora não se pode permitir que se criem municípios assim, 
desmesuradamente. Aparte ao Senador Mão Santa. 151 

 



Crise nas universidades brasileiras. 264 
 
Sugere uma formação de uma comissão de Senadores para falar com o Ministro 

da Saúde a respeito da rede Sarah de hospitais e dar os depoimentos ouvidos na Casa. Aparte 
ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 284 

 
Parecer Nº 1.318, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 290, de 2003 (nº 1999/ 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação Filantrópica de Radiodifusão Comunitária a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo.   406 

 
Parecer Nº 1.319, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 301, de 2003 (nº 2.269/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga a Fundação Claret a executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade 
de Rio Claro, Estado de São Paulo. 410 

 
Parecer Nº 1.339, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 398, de 2003 (nº 2.413/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação Rádio Comunitária em Tangará –Um Bem a Serviço da Comunidade, 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tangará, Estado do Rio Grande 
do Norte. 460 

 
Relato histórico da libertação dos escravos na cidade de Mossoró/RN , por 

ocasião das comemorações, amanhã naquela cidade. 682 
 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR 
 

Aspectos da comercialização da soja transgênica no Brasil. 679 
 
GERSON CAMATA 
 

Projeto de Lei do Senado Nº 402, de 2003, que insere o inciso VII, no art. 105 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, 
para regulamentar a utilização de dispositivo luminoso de segurança para veículos de 
aluguel, destinados ao transporte individual de passageiros. 010 

 
Homenagem pelos 75 anos de fundação do jornal capixaba A Gazeta. 356 
 

HÉLIO COSTA 
 

Fala da responsabilidade que o comunicador deve ter com a sociedade. Aparte ao 
Senador Eduardo Siqueira Campos. 035 

 
Faz comentários a respeito da população das cidades do Estado de Minas Gerais e 

diz que o Congresso retirou do Estado e das Assembléias Legislativas o direito de ver qual a 
comunidade que deveria e poderia transformar-se em cidade. Aparte ao Senador Mão Santa. 151 

 
Preocupação com a mobilização no Congresso Nacional para excluir o Vale do 

Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais, do Fundo de Desenvolvimento Regional. 157 
 
Aprovação na Comissão de Educação do Senado Federal do Projeto de Lei de 

autoria de S.Exª, que inclui o leite na merenda escolar e do Projeto de Lei que cria bolsas de 
estudo a estudantes carentes. 157 

 
Preocupação com as mudanças ocorridas no texto original da reforma tributária. 213 
 
Parecer 1.310, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 196, de 2003 (nº 2.303/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga a permissão à Fundação Cultural Campos de Minas para executar serviço de 



radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São João Del Rey, Estado de 
Minas Gerais.   376 

 
Parecer Nº 1.315, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 260, de 2003 (nº 961/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Educativa Cultura de Pitangui para executar serviço de radio 
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pitangui, Estado de Minas Gerais. 394 

 
Parecer Nº 1.316, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 269, de 2003 (nº 1.798/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Cultural e Radiodifusão de Carvalho de Brito a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sabará, Estado de Minas Gerais. 398 

 
Parecer Nº 1.327, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 335, de 2003 (nº 2.297/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
permissão à Oliveira & Vieira Radiodifusão e Produção Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Brasília de Minas, Estado de 
Minas Gerais. 428 

 
Parecer Nº 1.333, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 362, de 2003 (nº 2.299/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Educativa Nova Era para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais. 443 

 
Parecer Nº 1.335, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 369, de 2003 (nº 2.268/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova ao ato 
que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural do Noroeste Mineiro para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de João Pinheiro, Estado de minas 
Gerais. 449 

 
Parecer Nº 1.337, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 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 Sócio-
Cultural para executar sérvio de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Itajubá, Estado de Minas Gerais. 456 

 
Parecer Nº 1.360, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 227, de 2003 (nº 2.033/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Fundação Abraham Lincoln –FAL a executar; pelo prazo de trens anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lavras, Estado de 
Minas Gerais. 530  

 
Considerações sobre a viagem do Presidente Lula a Cuba. 701 
 
Avanços obtidos pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva nos primeiros nove 

meses. 742 
 
HELOÍSA HELENA 
 

Faz comentários a respeito da Ordem do dia. 049 
 
Mostra-se a favor do adiamento da Ordem do dia, por cauda do estado de saúde 

da Senadora Roseana Sarney. 056 
 
Faz comentários a respeito da quebra do regimento da Casa e da Reforma da 

Previdência que é uma grande farsa, uma fraude política, uma farsa intelectual. Aparte ao 
Senador Almeida Lima. 275 
 
HERÁCLITO FORTES 
 



Comenta que o Senador Mão Santa sabe da importância da criação séria de 
municípios e que a criação desses novos municípios tem tido pontos altamente positivos para 
uma integração mais rápida e melhor dos Estados e do País. Aparte ao Senador Mão Santa. 152 

 
Defesa do Projeto de Lei, de autoria do ex-Senador Freitas Neto, que cria o fundo 

de apoio à carnaúba. 155 
 
Leitura da Proposta de Emenda à Constituição Nº 74, de 2003 (Nº 41/03, na 

Câmara  dos Deputados) (de iniciativa do Presidente da República), que altera o Sistema 
Tributário Nacional e dá outras providências. 224 

 
Elogios à rede Sarah de hospitais e alerta para a situação do Hospital Sara 

Kubitschek. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 283 
 
IDELI SALVATTI 
 

Registro da realização em 02 de outubro próximo da 20ª edição da Oktoberfest, 
na cidade de Blumenau/SC. 039 

 
Considerações sobre a liberação da soja transgênica e suas conseqüências para o 

Estado de Santa Catarina. 212 
 
Trata dos novos mercados implementados pelo Brasil e faz comentários a respeito 

do G-22. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 728 
 
Acordo do FMI com a Argentina. 740 
 
Carga Tributária no Governo Fernando Henrique Cardoso. 740 
 
Viagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Cuba. 740 

 
JEFFERSON PERES 
 

Espera que seja aplicada a punição cabível a Gugu Liberato , apresentador do 
Programa Domingo Legal, pela matéria forjada,  apresentada no programa de TV. Aparte ao 
Senador Marcelo Crivella. 043 

 
Comentários ao episódio da viagem da Ministra da Assistência e Promoção 

Social, Benedita da Silva, à Argentina. 708 
 

JOÃO CAPIBERIBE 
 

Liberação pelo Governo do cultivo dos transgênicos no País. 200 
 
Faz comentários a respeito da infecção hospitalar e da entrega de medicamentos 

vencidos no tratamento de Aids e doenças sexualmente transmissíveis. Aparte ao Senador 
Papaléo Paes. 202 

 
Realização de Seminário Internacional na Câmara dos Deputados sobre direito e 

acesso à informação pública. 659 
 
Necessidade de transparência na arrecadação de impostos. 659 
 
Análise de Emendas a serem apresentadas à Reforma da Previdência. 659 
 
Fala da conclusão do doutorado do Senador Tião Viana na área de Medicina. 

Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 664 
 
Preocupação com os Organismos Geneticamente Modificados – OGM. Aparte ao 

Senador Geraldo Mesquita Júnior. 682 



JORGE BORNHAUSEN 
 

Parecer Nº 1.307 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 38, de 2003, que altera a Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, 
que “dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras e dá outras 
providências”, instituindo o controle externo das Agências Reguladoras. 181 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 

Defende o SBT, uma instituição equilibrada que presta serviços ao País e diz que, 
atingindo o apresentador Augusto Liberato, estarão também atingindo Sílvio Santos. Aparte 
ao Senador Marcelo Crivella. 046 

 
Fala da discórdia entre o Presidente da Casa e o Senador Antonio Carlos 

Magalhães em relação à ordem do dia. 049 
 
Trata da votação da proposta de Reforma da Previdência. 056 
 
Fala da importância do resgate da universidade do Governo brasileiro, que vem 

sendo destroçada  desde o Governo Collor de Mello. Aparte ao Senador Garibaldi Alves 
Filho. 265 

 
Preocupação com o desemprego no Brasil. 655 
 
Viagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos. 655 
 
Comenta os cortes orçamentários ao longo dos anos nas Forças Armadas, 

Exército, Aeronáutica e Marinha e fala também dos programas assistenciais do governo. 
Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 724 

 
JOSÉ GENOÍNO 
 

Informa não indicação de membros da bancada do PT para a CPI da Funai.    644 
 
Apela ao Governo para que o Ministério da Agricultura revogue a autorização do 

plantio comercial de variedade transgênicas de soja da empresa americana Monsanto.    644 
 
JOSÉ JORGE 
 

Referências à polêmica da entrevista exibida no programa do apresentador Gugu 
Liberato. 037 

 
Comentários sobre os Projetos que o Governo Federal colocou em consulta 

pública, que restringe o poder das agências reguladoras. 037 
 
Faz considerações a respeito da Reforma Tributária. 173 
 
Faz comentários a respeito da Reforma Tributária e do  impedimento de dar seu 

voto em separado. 208 
 
JOSÉ MARANHÃO 
 

Considerações sobre a conclusão da reunião ministerial da Organização Mundial 
do Comércio. 287 

 
Ressalta que ninguém tem acesso à forma como o Ministério da Fazenda faz o 

cálculo para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios e do 
Fundo de Participação dos Estados.  Aparte ao Senador Ney Suassuna. 726 
 



JOSÉ SARNEY 
 

Requerimento Nº 872, de 2003, que solicita mensagens de pesar pelo falecimento 
do empresário Pedro Conde. 683 
 
LEONEL PAVAN 
 

Comentário a respeito de greve em Rondônia. Aparte ao Senador Valdir Raupp. 031 
 
Preocupação em como pagar os funcionários públicos sem ultrapassar o valor de 

54% previstos para o gasto com estes funcionários e preocupação também com o número de 
pessoas desempregadas. Aparte ao Senador Valdir Raupp. 031 

 
Preocupação com o aumento do desemprego no Brasil, em particular no Estado 

de Santa Catarina. 158 
 
Comentários sobre matéria publicada no jornal O estado de S. Paulo, de 21 do 

corrente, intitulada  “Hospedagem em baixa”. 601 
 
Requerimento Nº 873, de 2003, que solicita o voto de aplauso ao jovem atleta 

brasileiro Alfredo Marchetti, fenômeno das piscinas aos 09 anos de idade e invicto em 66 
torneios, pela conquista do troféu de melhor atleta mundial de Natação , na sua categoria, 
disputado recentemente no Aquatic  Center de Nova Iorque, bem como por exemplar postura 
de brasilidade. 697 

 
Requerimento Nº 876, de 2003,solicita que sejam requeridas ao Ministro do 

Desenvolvimento Agrário as informações que menciona.   714 
 
Requerimento Nº 877, de 2003, solicitando ao Ministro de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão as informações que menciona. 715 
 
Homenagem às Secretárias pelo transcurso do Dia Nacional da Secretária. 749 

 
LÚCIA VÂNIA 
 

Destaque para a matéria publicada no Jornal Diário da Manhã, sobre pesquisa 
supervisionada pela Superintendência de Políticas de Atenção Integrada à Saúde –Spais da 
Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, que aponta números elevados e preocupantes 
referente ao contato precoce da criança com o álcool. 171 

 
Faz comentários a respeito da prostituição infanto –juvenil e maus –tratos contra 

crianças e adolescentes, uma das questões mais sérias cenário atual. 363 
 
Parecer Nº 1.320, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 310, de 2003 (nº 1.748/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Comunicativa FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Jussara, Estado de Goiás. 413 

 
Parecer Nº 1.334, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 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. 447 

 
Parecer Nº 1.349, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 452, de 2003 (nº 2.125/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Agrícolas do Médio 
Nordeste Goiano a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alvorada do 
Norte, Estado de Goiás. 487 

 



Destaque à matéria do Jornal Correio Braziliense a respeito de pesquisa da 
UNESCO sobre escolas públicas de qualidade; e à coluna da jornalista Eliane Cantanhêde, 
do jornal Folha de S. Paulo, intitulada “Passado e Futuro”.   602 

 
Comentários à matéria “Desemprego de 20% é o maior desde 1985”, publicada 

no jornal Diário da Manhã, edição de 26 do corrente. 685 
 
Comenta a questão do orçamento na área social e a centralização de recursos 

sociais  na União. Aparte ao Senador César Borges. 705 
 
Requerimento Nº 875, de 2003, que solicita que seja inserido em ata voto de 

pesar pelo falecimento do Professor e ex-Reitor da Universidade  Federal de Goiás (UFG), 
Jerônimo Geraldo de Queiroz e apresentação de condolências à família. 714 

 
Análise da reportagem da jornalista Cecília Aires, publicada no jornal O Popular, 

de Goiânia, sob título “Dinheiro Curto para Goiás”, que aborda a situação caótica em que se 
encontram as rodovias federais que cortam o estado. 749 
 
LUIZ OTAVIO 
 

Parecer Nº 1.312, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 231, de 2003 (nº 2.118/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Rádio FM Educadora Itaguary Nossa Senhora da Conceição, 
para executar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Santa Cruz do Arari, Estado do 
Pará. 384 

 
Parecer Nº 1.313, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 234, de 2003 (nº 2.256/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Rádio FM Educadora Itaguary Nossa Senhora da 
Conceição, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de São Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará. 387 

 
Parecer Nº 1.314, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 237, de 2003 (nº 2.327/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicações (Rádio Princesa do Atlântico 
FM) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Maracanã, Estado do Pará. 389 

 
Considerações sobre a situação dos “Camelôs” no Brasil. 576 
 
Parecer Nº 1.367, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o 

Aviso nº 4, de 1999 (nº 722/99 na origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha 
cópia da Decisão nº 512/99, referente à inspeção realizada no Fundo de Garantia do tempo 
de Serviço. 690 

 
Parecer Nº 1.368, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o 

Aviso nº 219, de 2000 (nº 7.424/2000, na origem), do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha cópia da decisão nº 876/2000 –TCU (Plenário) referente à Auditoria realizada nas 
obras de modernização do Aeroporto Internacional Guararapes, em Recife-PE para subsidiar 
a Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional no 
exame da proposta orçamentária para o exercício de 2001. 691 

 
Importância do orçamento nas Forças Armadas e na segurança pública, em 

especial na do Rio de Janeiro. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 725 
 
MAGNO MALTA 
 

Projeto de Lei do Senado Nº 404, de 2003-Complementar, que fixa a taxa  de 
juros real em 12%  a.a para as operações de crédito, de qualquer natureza, formalizadas ou 
repactuadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, qualquer que seja o 
instrumento de crédito utilizado. 012 



 
Fala do modo como estão sendo utilizadas as concessões públicas que pertencem 

ao povo, das cenas de sexo, da indecência e do episódio do apresentador Augusto Liberato 
em busca de ibope. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. 036 

 
Comenta o fato de Sílvio Santos ter emprestado sua casa para o Teletom, uma 

obra social justa e bonita, e diz que não é justo que ele seja punido pelo episódio ocorrido no 
Programa Domingo Legal. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 043 
 
MAGUITO VILELA 
 

Homenagem Póstuma a Jerônimo Geraldo de Queiroz, ex-Reitor da Universidade 
federal de Goiás (UFG). 712 
 
MÃO SANTA 
 

Parecer Nº 1.304, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 212, de 2003, de autoria do Senador Flávio Arns, que institui a data de 16 de 
novembro como o Dia Nacional dos Ostomizados. 004 

 
Defesa de Proposta de Emenda à Constituição apresentada pelo Senador Sérgio 

Zambiasi, que altera a legislação sobre a criação e desmembramento de municípios.   149 
 
Fala do Estado do Piauí e da Carnaúba, que é uma riqueza na exportação e na 

capacidade de dar trabalho ao povo do Piauí. Aparte ao Senador Heráclito Fortes. 156 
 
Comenta que o CPMF, criado para servir a saúde, resultou da credibilidade do 

médico Adib Jatene. Aparte ao Senador José Jorge.   174 
 
Comentários a respeito do voto em separado no que diz respeito à Reforma 

Tributária. Aparte ao Senador Efraim Moraes. 208 
 
Comenta a importância do Governador João Alves Filho no Nordeste. 270 
 
Comenta que a Reforma Tributária a ser votada, fará com que a renda per capita 

do nordestino fique reduzida a um sexto da do Estado de São Paulo. 270 
 
Faz críticas negativas à Reforma da Previdência, principalmente no que se refere 

aos medicamentos. Aparte ao Senador Almeida Lima. 275 
 
Comenta que a Senadora Patrícia Saboya Gomes, se debruça em defender aquilo 

que é a maior riqueza: o corpo humano que Deus nos deu. Aparte à Senadora Patrícia Saboya 
Gomes. 281 

 
Comenta a participação dos Senadores Médicos na Casa. Aparte ao Senador 

Antonio Carlos Magalhães. 282 
 
Comenta a importância do campo e da agricultura na vida do Senador José 

Maranhão e em todo o País. Aparte ao Senador José Maranhão. 291 
 
Parecer Nº 1.309, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 176, de 2003 (nº 2.185/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio e Televisão do Piauí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Oeiras, Estado do Piauí. 374 

 
Parecer 1.311, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 212, de 2003 (nº 2.162/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Fundação Cidadania a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de José de 
Freitas, Estado do Piauí. 380 

 



Parecer Nº 1.322, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 316, de 2003 (nº 2.247/2002, na Câmara dos Deputados), que aprovado ato 
que outorga permissão à CAM-ARGO Fundação de Rádio e Televisão, para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Tatuí, Estado de São Paulo. 417 

 
Parecer Nº 1.355, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 484, de 2003 (nº 2.333/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação São Juliãoense  de Desenvolvimento do Desporto, Cultura e Turismo a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na Cidade de São Julião, Estado do Piauí. 511 

 
Comenta a criação de empregos na construção civil. Aparte ao Senador Eurípedes 

Camargo. 568 
 
Homenageia a  esposa do ex-Presidente Tancredo Neves  e conseqüentemente o 

ex-Presidente. Aparte ao Senador Pedro Simon. 571 
 
Fala dos Camelôs que trabalham de carteira assinada e da relação existente entre 

estes e a previdência e estes e o restaurante popular. Aparte ao Senador Luiz Otávio. 577 
 
Necessidade de uma política séria do Governo para incentivar o crescimento do 

emprego no País. 587 
 
Critica a quantidade de empregos prometidos pelo Presidente Lula e os cargos de 

Ministro dados pelo Presidente. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 590 
 
Situação da classe médica no Brasil. 652 
 
Comenta que o Senador Tião Viana é Doutor, especialista em doenças infecciosas 

parasitárias. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 663 
 
Importância do trabalhador rural. Aparte ao Senador Pedro Simon. 668 
 
Elogia a cidade de Mossoró e diz que quando foi Prefeito de Parnaíba, buscou 

seguir o exemplo de Mossoró. Aparte ao Senador Garibaldi Alves Filho. 683 
 
MARCELO CRIVELLA 
 

Registra presença de dirigentes da AACD e aplaude trabalho da Instituição junto 
às crianças portadoras de deficiências. Enfatiza ações positivas do Programa Teletom  do 
SBT que, anualmente arrecada milhões em benefício da AACD. 040 

 
Análise do Incidente que envolveu o apresentador Augusto Liberato. 040 
 
Requerimento Nº 862, de 2003, que requer que sejam solicitadas informações ao 

Ministro de Estado da Fazenda quanto a arrecadação de todos os tributos e contribuições 
federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, contendo dados sobre o percentual 
total da arrecadação anual em cada Estado da federação em relação aos demais estados, no 
período de 1983 a 2003, bem assim quanto as transferências constitucionais para os estados, 
no  mesmo período relativo a todos os fundos, discriminando o total de cada ano, em valor 
nominal ao que foi transferido para cada estado, em especificação da moeda corrente. 144 
 
MARCO MACIEL 
 

Parecer Nº 1.354, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 474, de 2003 (nº 2.273/2002, na Câmara dos deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural Taquaritinga do Norte a Executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Taquaritinga do Norte,Estado de Pernambuco. 507 

 
Parecer Nº 1.357, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 487, de 2003 (nº 2.349/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 



autoriza a Associação Beneficente de Chã do Pavão a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Vertente do Lério, Estado de Pernambuco. 519 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 

Comentários sobre a dramática situação dos estados e municípios pobres do país. 267 
 
Comentários sobre a proposta de Reforma Tributária. 710 

 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 

Análise da pesquisa sobre o idoso realizada pelo serviço 0800 –voz do Cidadão, 
do Senado Federal. 162 

 
Necessidade de uma política firme do Governo para suprir o déficit habitacional 

no País. 332 
 
Necessidade de atualização da legislação trabalhista brasileira. 597 
 
Medidas adotadas pelo Ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes. 719 
 
Requerimento Nº 878, de 2003, que solicita inserção em ata de voto de pesar pelo 

falecimento do Sr. Jakson de Barros Villa, Insigne cidadão Roraimense.   743 
 
NEY SUASSUNA 
 

Projeto de Lei do Senado Nº 405, de 2003, que altera a Lei nº 8.171, de 17 de 
janeiro de 1991, que dispõe sobre política agrícola. 016 

 
Comenta a crise das empresas de televisão no país e defende o trabalho de Sílvio 

Santos, em especial pelo programa Teletom no SBT. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 044 
 
Fala da reforma que precisa ser feita nas universidades e concorda com o fato de 

que a educação precisa de investimentos, mas também de reformulação de todo seu processo. 
Aparte ao Senador Garibaldi Alves Filho. 266 

 
Comenta a situação dos estados brasileiros. Aparte à Senadora Maria do Carmo 

Alves. 268 
 
Parecer Nº 1.370, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos , sobre a 

Mensagem Nº 199, de 2003 (nº 490/03, na origem), que “Submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Alexandre Schwartsman para a exercer o cargo de Diretor do 
Banco central do Brasil”. 696 

 
Ao falar de corte orçamentário, comenta que é uma injustiça o que estão fazendo 

com as Forças Armadas. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 724 
 
Participação do Brasil no Mercado Internacional. 726 

 
OSMAR DIAS 
 

Considerações sobre o pronunciamento do Senador Eduardo Siqueira Campos.  036  
 
Parecer Nº 1.363, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 292, de 2003 (nº 2.017/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação Movimento Comunitário Vale Tibagi a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná. 541 

 
Parecer Nº 1.364, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 393, de 2003 (nº 35/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 



renova a concessão da TV Oeste do Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná. 546 
 
PAPALÉO PAES 
 

Comentários sobre a penúltima colocação dos estudantes brasileiros no último 
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes –PISA.    169 

 
Requerimento Nº 865, de 2003, que requer, nos termos regimentais, seja 

apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar de falecimento do Professor Jerônimo 
Geraldo de Queiroz, apresentando Condolências à Universidade Federal de Goiás e à 
família. 197 

 
Necessidade de um controle maior sobre a incidência da infecção hospitalar no 

País. 201 
 
Parecer Nº 1.330, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 335, de 2003 (nº 2.240/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a Concessão da Rádio Educadora de Campinas Ltda., pra explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. 436 

 
Parecer Nº 1.332, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 360, de 2003 (nº 1.539/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Nova FM Lençóis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo. 441 

 
Comentários a respeito da CPI do Futebol e seus dirigentes. Aparte ao Senador 

Álvaro Dias. 634 
 
Decadência salarial do Médico no Brasil. Aparte ao Senador Mão Santa. 654 
 
Considerações sobre o Programa Espacial Brasileiro. 743 

 
PATRÍCIA SABOYA GOMES 
 

Requerimento Nº 866, de 2003, que requer que tenham tramitação em conjunto o 
PLS 124, de 2002, o PLS 22, de 2003, o PLS 65, de 2003, e o PLS 319, de 2003, com o PLS 
122, de 1999, e apensados por regularem a mesma matéria. 223 

 
Requerimento Nº 868, de 2003, referente ao ofício Nº 0476/2003 –CPMI, que 

trata da exploração sexual. 224 
 
Relato dos trabalhos realizados na Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 

apurar a exploração sexual de crianças e adolescentes. 277 
 
Parecer Nº 1.361, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 232, de 2003 (nº 2.132/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação Fraternal de Quixadá –AFRAQ, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária  na cidade de Quixadá, Estado do Ceará. 534 
 
PAULO OCTÁVIO 
 

Cumprimenta o Senador Marcelo Crivella pelo pronunciamento que resgata a 
imagem de Sílvio Santos, no que diz respeito à matéria forjada pelo apresentador Augusto 
Liberato, em sua emissora. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 044 

 
Requerimento Nº 863, de 2003, que requer a retirada do 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 da poupança. 144 



 
PAULO PAIM 
 

Regozijo pela aprovação do Estatuto do Idoso, ontem no plenário do Senado 
Federal. 160 

 
Comunicação da assinatura, pelo Vice-Presidente José Alencar, da Medida 

Provisória que versa sobre a questão dos transgênicos. 160 
 
Realização, no Palácio do Planalto, de evento de sanção do Estatuto do Idoso. 713 
 
Proposta de Emenda à Constituição Nº 75, de 2003, que altera o inciso XIII do 

art. 7º da Constituição  Federal, para reduzir a jornada de trabalho semanal. 715 
 
PEDRO SIMON 
 

Homenagem póstuma a Dona Risoleta Guimarães Tolentino Neves. 569 
 
Comentários a respeito da defesa da tese de Doutorado do Senador Tião Viana. 

Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 662 
 
Intenção de apresentar emenda ao texto da Reforma da Previdência para 

assegurar um sistema especial de inclusão social na Previdência Social de pessoas de baixa 
renda. 666 
 
RAMEZ TEBET 
 

Fala da necessidade de se lutar pelo fim das desigualdades regionais. Aparte à 
Senadora Maria do Carmo Alves. 270 

 
Fala que a reforma tributária que chegou ao Senado, deve atender ao princípio 

federativo, principalmente ao fortalecimento dos Estados e Municípios brasileiros. Aparte à 
Senadora Maria do Carmo Alves. 270 

 
Faz comentários a respeito de Fidel Castro e a democracia em Cuba. Aperte ao 

Senador Eduardo Suplicy. 557 
 
Necessidade de recuperação urgente da malha rodoviária brasileira. Crise do 

transporte urbano no Brasil. 557 
 
REGINALDO DUARTE 
 

Parecer Nº 1.342, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 404, de 2003 (nº 2.016/6 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga concessão à Fundação Demócrito Rocha para executar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 469 

 
Parecer Nº 1.358, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 497, de 2003 (nº 2.389/2002, na Câmara dos deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação comunitária para o Desenvolvimento da Cultura, Educação e Desporto 
de Pereiro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pereiro, Estado do 
Ceará. 523 
 
RENAN CALHEIROS 
 

Defende o apresentador Augusto Liberato e diz que tirar o programa Domingo 
Legal do ar é injusto, porque assim também estariam punindo Sílvio Santos. Aparte ao 
Senador Marcelo Crivella. 044 

 
Faz comentários a respeito da Reforma Previdenciária e sua votação. 052 



 
RENILDO SANTANA 
 

Parecer Nº 1.306, de 2003, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 324, de 2003 de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho institui o Dia Nacional 
dos Jornais Oficiais. 179 

 
Parecer Nº 1.323, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 321, de 2003 (nº 1.908/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão à Rádio Portal de Caxias Ltda., para explorar o serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de João Lisboa, Estado do Maranhão. 420 

 
Parecer Nº 1.347, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 423, de 2003 (nº 2.557/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM Iemanjá Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia. 483 
 
ROBERTO SATURNINO 
 

Faz comentários a respeito da Reforma Tributária e seus impostos. Aparte ao 
Senador José Jorge.   175 
 
RODOLPHO TOURINHO 
 

Dá apoio à Senadora, Patrícia Sabóia Gomes, para continuar a luta contra a 
exploração sexual. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 279 

 
Comenta a Construção do Hospital Sarah, que é um ponto de referência e uma 

inovação na Medicina na área de recuperação, em Salvador. Aparte ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães. 285 
 
ROMERO JUCÁ 
 

Enaltecimento do papel da Agência  Nacional de Petróleo, que destina parte dos 
royalties taxados na produção petrolífera brasileira ao apoio à pesquisa científica e ao 
desenvolvimento tecnológico nacional. 167 

 
Relevância de Integração Roraima –Guiana, com o objetivo de inserir o norte do 

Brasil e a Guiana no cenário econômico internacional.   334 
 
Abertura do 3º AMAZONTECH, exposição de Ciência e Tecnologia da região 

norte. 593 
 
Aplauso à nova área de atuação do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), que prevê a integração sul-americana. 593 
 
Comentários sobre desigualdade regional no Brasil. 598 
 
Considerações sobre o Relatório Social 2002 da EMBRAER. 684 
 
Medidas adotadas pelo Ministério da Saúde visando à redução dos preços de 

medicamentos. 747 
 
ROMEU TUMA 
 

Tece comentários a respeito do programa Domingo Legal e seu apresentador 
Gugu Liberato. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. 034 

 
Faz comentários a respeito da AACD, do Teletom e do trabalho de Silvo 

Santos junto ao SBT. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 044 



SÉRGIO CABRAL 
 

Parecer Nº 1.359, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 224, de 2003 (nº 976/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
autoriza a Associação de Moradores e Amigos do Morro São Jorge a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Macaé, Estado do Rio De Janeiro. 527 

 
Parecer Nº 1.362, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 285, de 2003, que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio 
FM Cristo Redentor Áudio e Vídeo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Itaperuna, Estado do Rio de janeiro. 538 

 
Parecer Nº 1.365, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 457, de 2003 (nº 3.204/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Real radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro. 548 

 
Parecer Nº 1.369, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 

Mensagem Nº 179, de 2003 (Nº 417/2003 na Origem), da Presidência da República, que 
solicita autorização para contratação de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor total de até US$ 27.500.000,00 (vinte e sete 
milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre a 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre –RS e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata (FONPLATA), destinada a financiar, parcialmente, o Programa Integrado 
Zona Norte –Entrada de Porto Alegre. 693 
 
SÉRGIO GUERRA 
 

Parecer Nº 1.303, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 144, de 2003, de autoria do Senador Delcídio Amaral, que altera as grades 
curriculares dos cursos superiores do País, incluindo uma disciplina obrigatória que 
incentive os estudantes a desenvolverem o seu próprio empreendimento econômico.  001 
 
SÉRGIO ZAMBIASI 
 

Projeto de Lei do Senado Nº 406, de 2003, que dispõe sobre a dedução, para fins 
do imposto de renda das pessoas jurídicas, de despesas com salários e encargos sociais de 
empregados, em caso de contratação de pessoas submetidas a transplantes renais e de 
pacientes portadores de insuficiência renal crônica. 215 
 
SERYS SLHESSARENKO 
 

Defesa das nomeações feitas pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 646 
 
Vantagens ambientais do carvão em geral. 646 
 
Disponibilização das TVs Senado e Câmara em canal aberto. 646 

 
SIBÁ MACHADO 
 

Continuidade do cultivo da soja transgênica no Rio Grande do Sul. 204 
 
TASSO JEREISSATI 
 

Fala da lição de humildade que o Presidente do Senado deu ao assumir seu erro 
em relação à Ordem do dia. 055 

 
Solidariza-se com o Senador Almeida Lima com o episódio ocorrido, um gesto de 

truculência da maioria para impedir o uso livre da palavra na votação da Reforma da 
Previdência. Aparte ao Senador Almeida Lima. 277 



 
TIÃO VIANA 
 

Faz comentários a respeito da Ordem do dia. 050 
 
Crise de financiamento público e crise do desenvolvimento, em especial na região 

nordeste. Aparte ao Senador César Borges. 704 
 
VALDIR RAUPP 
 

Análise da greve de professores no Estado de Rondônia. 029 
 
Parecer Nº 1.344, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 418, de 2003 (nº 2.522/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão da Rádio Charrua Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média , na Cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul. 475 

 
Parecer Nº 1.345, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 419, de 2003 (nº 2.523/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão da Rádio Esperança Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 477 

 
Requerimento Nº 871, de 2003, que solicita homenagens de pesar de falecimento 

do ex-Prefeito do município Jaru/RO, Sr Sidney Rodrigues Guerra. 669 
 
Encaminhamento de votação do requerimento nº 871, de 2003, que solicita 

homenagens de pesar de falecimento do ex-Prefeito do município Jaru/RO, Sr Sidney 
Rodrigues Guerra. 679 

 
Cobranças do Governo Federal para o descontingenciamento dos recursos da 

Cide destinados à recuperação das Rodovias Brasileiras. 734 
 

 
VALMIR AMARAL 
 

Análise sobre a questão dos medicamentos genéricos no País. 168 
 
Apoio à medida governamental que criou a Rede Brasil de Tecnologia. 356 
 
Solicitação de celebridade na apreciação do Projeto de Lei do Senado nº 399, de 

2003, de autoria de S. Exª, que acrescenta dispositivo ao Código Penal, aumentando a pena 
no caso de lesão dolosa contra a mulher. 602 

 
Aplauso à determinação do Governo de implantar as reformas necessárias, 

mediante grande esforço de negociação e articulação política. Providências tomadas para a 
promoção de uma terceira reforma, a reforma trabalhista sindical. 685 

 
Parabeniza a Petrobrás pelos 50 anos de existência, no próximo dia 03 de 

outubro. 743 
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